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بسم اهلل ارحمن ارحممم
تـقـدمـم:
تعد الببليوغرافيات الويةير المرآة التي تعكس ثقافر البلد وتراثها الفكر وقيمها
ومبا ئها ومماةساتها العملير وم االتها المعرفير المتبايةر ،والتي تع ّد إحدى الوظائف
ايساسير للمكتبر الويةير باعتباةها ال هر المةوي بها حفظ تاج وتراث ايمر.
إن تطوة الضبط الببليوغرافي الويةي يعتمد بالدةجر ايولى على ا تظام إيداع
المصةف ،وتعاون المؤلفين والةاشرين في إيداع أعمالهم الفكرير وإ تاجاتهم اإلبداعير حال
شرها .مما يساعد على سرعر إصداة الببليوغرافيا الويةير في الوقت المةاسب ،وذلك
للتعريف باإل تاج الفكر واإلبداعي اية ي المةشوة اخا المملكر اية ير الهاشمير
وخاةجها ،لمؤلفين أة يين أو غير أة يين .وذلك سيساهم في تمكين الداةسين والباحثين
والةخب المثقفر ،إضافر إلى العاملين بم ال المكتبات ومراكز التوثيق من االيالع على
اإلصداةات المتةوعر لإلفا ة مةها في ةاساتهم.
أبت ائرة المكتبر الويةير على إصداة الببليوغرافيا اية ير مةذ تأسيسها ،وقد جاء
إصداةها هذا العام تزامةا ً مع احتفاالت المكتبر الويةير بالمئوير ايولى لقيام الدولر
اية ير ،فهي تقدم للباحث عرضا ً شامالً للمطبوعات في مختلف أ واع المعرفر حسب ما
تشمله من موا  .كما يسرها أن تقدم هذا اإلصداة السةو للببليوغرافيا الويةير اية ير
من خالل إتاحتها على الموقع اإللكترو ي للدائرة والذ تضمن م موعر الكتب التي تم
إيداعها فعليا ً لدى مركز اإليداع في المكتبر الويةير لعام  0202والبالغ عد ها ()2126
عةوان ،مةها ( )2591باللغر العربير و ( )52باللغر اإل ليزير.
لهذا أتوجه بدعوة المؤلفين والةاشرين إلى ضروةة إيداع إ تاجهم الذهةي لدى ائرة
المكتبر الويةير لالحتفاظ به لألجيال القا مر؛ ليكون جزءاً من الذاكرة الثقافير الويةير
لكون المكتبر الويةير تمثا ذاكرة الوين.
كما ال يفوتةي أن أتقدم بالشكر ال زيا إلى كافر العاملين في مديرير الخدمات المكتبير
واإليداع على جهو هم في إخراج هذا اإلصداة إلى الةوة .وفقةا هللا وإياكم لخدمر بلد ا
الحبيب في ظا حضرة صاحب ال اللر الهاشمير الملك عبدهللا الثا ي بن الحسين أيده هللا
وحماه.
وهللا ولي التوفيق

مدير عام دائرة المكتبة الوطنية

عمان في 2021/4/26

األستاذ الدكتور نضال األحمد العياصرة
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هـذه الببلـيـوغـرافيـا:
تشتما هذه الببليوغرافيا على الكتب التي صدةت في اية ن لمؤلفين أة يين أو غير أة يين،
والكتب التي شرها أة يون سواء اخا اية ن أو خاةجه وذلك خالل عام  0222وأو عت فعليا ً
لدى مركز اإليداع في ائرة المكتبر الويةير ،ولقد أعدت هذه الببليوغرافيا وفق ظام (سيمفو ي)
الذ عربته شركر الةظم العربير المتطوةة وشركر سيرسي ايةكس.
تضم هذه الببليوغرافيا الكشافات التالير:
كشاف المؤلفين
يضم هذا الكشاف أسماء المؤلفين أشخاصا ً وهيئات ،وكذلك المعدين والمشرفين والمترجمين
والمحرةين والمشاةكين الذين استبدلوا بكلمر [...وآخرون] وقد ذكر ب ا ب اسم كا مةهم الرقم
المتسلسا للكتاب.
كشاف العناوين
يقتصر هذا الكشاف على ذكر عةوان الكتاب وةقمه المتسلسا.
كشاف الواصفات
تم اختياة الواصفات المةاسبر للكتاب من المكةز الموسع /جمع وتحرير محمو أحمد إتيم  -.عمان:
مؤسسر عبد الحميد شومان ومركز جمعير الماجد للتراث والثقافر بلدير بي. 2996 ،
يحتو هذا الكشاف على الواصفات وايةقام المتسلسلر للكتب المتعلقر بها.
وقد ةتبت موضوعات الببليوغرافيا حسب التقسيمات الرئيسر في تصةيف يو العشر  ،ثم
ةوعي ترتيب المداخا الرئيسر ه ائيا ً تحت تلك الموضوعات ،ثم وصف كا كتاب وصف
(ببليوغرافياً) ذكر ةقم اإليداع والواصفات وةقم التصةيف.
وجرى تطبيق (التقةين الدولي للوصف الببليوغرافي) الذ يفرض م موعر من العةاصر ي ب
تثبيتها عن كا كتاب ،مع استخدام عالمات الترقيم للفصا بين كا عةصرين والعةاصر هي:
المؤلف :هو المسؤول مباشرة عن وضع ما ة الكتاب ،وقد يكون شخصا ً أو أكثر ،مؤسسر أو هيئر
أو قد يكون وةه مؤلفا ً أو مترجما أو محققا ً أو جامعا ً أو محرةاً أو شاةحاً.
العنوان :وهو الكلمات أو اإلشاةات التي ظهرت على الكتاب ،وهةالك العةوان المواز باللغر
ايجةبير ،والعةوان الفرعي المفسر للعةوان الرئيسي.
الطبعة :تذكر الطبعر أو الطبعات غير ايولى للكتاب.
مكان النشر :وهو اسم المديةر التي شر فيها الكتاب.
الناشر :وهو المصدة الذ يستعان به للحصول على الكتاب ،وقد يكون شخصا ً أو اة شر ،أو
شركر ،أو المؤلف فسه.
سنة النشر :وهي السةر التي صدة فيها الكتاب.
الصفحات واألجزاء :يدون عد صفحات الكتاب ،وإذا كا ت هةالك أجزاء فتدون.
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الصور التوضيحية :تثبت الصوة التوضيحير إذا ةافقت الصوة ما ة الكتاب .
السلسلة :يشاة إلى السلسلر إن وجدت مع ةقم الكتاب حسب ترتيبه فيها.
ردمك :وهو الرقم الدولي المعياة للكتاب.
واستخدمت الببليوغرافيا عالمات وةموزاً لتسهيا إ ةاك عةاصر المطبوع الواحد بمعرفر عالمات
الترقيم الفاصلر بين هذه العةاصر ،وأهم هذه العالمات:
(=) للفصا بين العةوان ايصلي والعةوان المواز .
( )/للفصا بين عةصر العةوان وعةصر التأليف ،وقبا كا واصفر وبعدها.
( )-.للفصا بين عةصر التأليف والطبعر وبين الطبعر ومكان الةشر.
( ):للفصا بين مكان الةشر والةاشر وبين العةوان ايصلي والفرعي وبين الصفحات والصوة
التوضيحير.
(؛) للفصا بين المؤلف والمترجم أو المحقق وللفصا بين السلسلر وةقمها.
( )،للفصا بين الةاشر وسةر الةشر
أما الرموز التي استخدمت في الببليوغرافيا فهي الموز التالير:
ي

الطبعر

[  .م].

ون مكان

[  .ن].

ون اشر

ج

ال زء

ص

الصفحر

ةقم اإليداع ( إن عدم ظهوةه في بيا ات الوصف يدل أن الكتاب أو ع لدى المكتبر
ة.إ.
الويةير من غير الحصول على ةقم إيداع )
ة مك

الرقم الدولي المعياة للكتاب

م.و.

مس ا لدى ائرة المكتبر الويةير

وةوعي في الترتيب اله ائي في هذه الببليوغرافيا ما يلي :
ا تطبيق الشيفرة العربير الموحدة ( اسمو ) 599
ا ترتيب الكلمات :كلمر كلمر
ا إهمال ال التعريف في بداير أسم المؤلف والعةوان
ا معاملر السوابق مثا :ابن  ،آل ،كأ ها كلمات مستقلر
ا اعتباة :اا ءآأإاؤئ ا سابقر لأللف
( ة ) ا سابقر للتاء

( ى ) ا سابقر للياء
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معلومات إحصائية
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جداول بيان توزيع الكتب حسب اللغة والموضوعات ومكان النشر
ونوع المسؤولية

جدول رقم () 1
الكتب موزعة حسب اللغة

الرقم
2
0

اللغة
اللغر العربير

عدد الكتب
2591

النسبة المئوية
%98.85

52

%2.219

3736

%100

اللغر اإل ليزير
المجموع

حسب اللغة

اللغة االنجليزية
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اللغة العربية

جدول رقم () 2
الكتب موزعة حسب الموضوعات
الرقم

الموضوع

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

عدد الكتب
باللغة العربية

عدد الكتب
باللغة
االنجليزية

المجموع

النسبة
المئوية

76

-

76

%1.78

112

-

112

%3.16

925
1163

1
16

928
1154

%12.1
%33.3

156
97

2
7

158
70

%7.03
%1.91

264

11

280

%5.41

86
427
236

1
7
-

85
430
236

%2.97
%26.3
%6.65

3947

91

3736

%100

حسب الموضوعات
1500
1000
500
0
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جدول رقم ()3
الكتب موزعة حسب مكان النشر

الرقم

2
3
2
4
7
6
5
8
9
22
22

المكان
عمان
إربد
الزرقاء
السلط
الفحيص
المفرق
الكرك
جرش
مادبا
غور األردن
معان
المجموع

عدد الكتب
باللغة
اإلنجليزية

عدد الكتب
باللغة
العربية

29
2
2
42

2399
267
22
3
2
3
8
4
2
2
2
2497

النسبة
المئوية

المجموع

%94.4
%4.69
%2.22
%2.276
%2.238
%2.276
%2.37
%2.22
%2.238
%2.238
%2.238
%100

2228
266
22
3
2
3
9
4
2
2
2
2726

حسب مكان النشر
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
11

10

9

8

7

6

18

5

4

3

2

1

جدول رقم () 9
الكتب موزعة حسب المسؤولية
الرقم

المكان

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

عدد الكتب
باللغة
العربية

عدد الكتب
باللغة
اإلنجليزية

المجموع

النسبة
المئوية

4275

44

4222

%86.7

248
83
276
62
7
32
9
4
4
4684

2
22
76

248
82
265
62
7
32
9
4
4
4542

%2.23
%2.57
%5.54
%2.36
%2.2
%2.43
%2.28
%2.28
2.28
%222
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مثال توضيحي للبيانات الواردة في كل تسجيلة
ةقم التصةيف العام

144-100
ةقم التصةيف الخاص

الموضوع العام

المعارف العامة
الموضوع الخاص

 007البرمجة
< > 15

ةقم التصةيف

005.3

عةوان الكتاب

الرقم المتسلسا

مكان الةشر الةاشر

العةوان المواز

قطيشات ،ضياء الدين أمجد
تطبيقات الحاسوب في حساب الكميات =  / Sivil 3Dضياء
الدين أم د قطيشات  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5301 : .
ة مك 978-9957-83-679-5 :
الواصفات / :تطبيقات الحاسوب//تصميم المشاةيع//برامج
الحاسوب/

بيان المسؤولير

عد الصفحات
تاةيخ الةشر

ةقم اإليداع
الرقم الدولي المعياة
الواصفات

21

المعارف العامة
 001المعرفة
> < 01
001

001.4

العباجي ،ندى فتاح
التمثيا المعرفي للمعلومات  /دى فتاح العباجي ،ة ا كمال
العكيد  -.عمان :اة صفاء088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2076 : .
ة مك 978-9957-687-96-0 :
الواصفات / :المعرفر//المعلومات//اييفال/
> < 02
أبو عقيل ،ابراهيم ابراهيم
البحث العلمي :مةاه ه ،تصميمه ،أساليبه اإلحصائير  /ابراهيم
ابراهيم أبو عقيا  -.عمان :اة اييام050 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/6 : .
ة مك 978-9957-95-778-0 :
الواصفات / :البحث العلمي//أساليب البحث//أ وات البحث/
> < 03

001.4

المحاسنة ،ابراهيم محمد
البحث العلمي :المفهوم واإلجراءات  /ابراهيم محمد المحاسةر -.
عمان :اة جرير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5277 : .
ة مك 978-9957-38-417-3 :
الواصفات / :البحث العلمي//أساليب البحث/
> < 04

001.4

محمد ،حرم محمد
مةاهج البحث العلمي  /حرم محمد محمد  -.عمان :اة وائا،
281 -.0202ص
ة .إ2020/10/4308 : .
ة مك 978-9957-91-779-1 :
الواصفات / :البحث العلمي//ايسلوب العلمي//أساليب البحث/
/الدةاسات التحليلير/
> < 05

001.4

المدو ،آالء عبد الكريم
تبسيط كتابر البحث العلمي للعلوم اإل اةير  /آالء عبد الكريم المدو-.
عمان :اة المةاهج228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4226 : .
ة مك 978-9957-18-773-6 :
الواصفات / :البحث العلمي//الباحثون//العلوم اإل اةير/
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> < 06
001.4

مطر ،حازم محمد
ليا البحث العلمي في الخدمر االجتماعير  /حازم محمد مطر،
جما ر محمد سيد  -.عمان :اة الرضوان565 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1831 : .
ة مك 978-9957-76-742-6 :
الواصفات / :البحث العلمي//يرق البحث//الخدمات االجتماعير/
> < 07

001.4

001.42

مطر ،حازم محمد
مةه ير البحث العلمي في العلوم االجتماعير والعلوم اإل سا ير /
حازم محمد مطر ،جما ر محمد سيد  -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
522ص
ة .إ2019/12/6461 : .
ة مك 978-9957-33-773-5 :
الواصفات / :البحث العلمي//العلوم االجتماعير//العلوم اإل سا ير/
/البحوث/
> < 08
الرشيدي ،غازي عنيزان
ةاسر الحالر مدخا مةه ي في البحث الةوعي  /غاز عةيزان
الرشيد  -.عمان :اة حةين225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6298 : .
ة مك 978-9957-17-863-5 :
الواصفات / :البحث الةوعي//الدةاسات التحليلير//جمع البيا ات/
/أساليب البحث//الدةاسات التربوير//التعليم/
> < 09

001.42

مهدي ،انتصار ماجد
تقةيات كتابر البحث العلمي  /ا تصاة ماجد مهد  ،ماجد عبو
الربيعي  -.عمان :اة المةاهج229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3242 : .
ة مك 978-9957-18-727-9 :
الواصفات / :البحث العلمي//يرق البحث//مةاهج البحث/
> < 10

001.422

السعود ،راتب سالمة
المدخا إلى مفاهيم البحث العلمي واإلحصاء  /ةاتب سالمر
السعو  ،عد ان حسين ال ا ة  -.عمان :اة جرير225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5279 : .
ة مك 978-9957-38-415-9 :
الواصفات / :البحث العلمي//اإلحصاء//ايبحاث/

24

> < 11
001.422

العطار ،حيدر ابراهيم
اإلحصاء للباحث في التربير وعلم الةفس وتطبيقاته باستخدام
 / SPSSحيدة ابراهيم العطاة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
259ص
ة .إ2019/11/6137 : .
ة مك 978-9923-755-33-4 :
الواصفات / :الطرق اإلحصائير//البرامج اإلحصائير//العلوم
التربوير//علم الةفس//برامج الحاسوب//الدةاسات البحثير/
> < 12

001.422

كماش ،يوسف الزم
أساسيات البحث العلمي وأساليبه اإلحصائير  /يوسف الزم كماش-.
عمان :اة جلر595 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5468 : .
ة مك 978-9923-732-96-0 :
الواصفات / :البحث العلمي//الطرق اإلحصائير//البحوث/
> < 13

001.96

عاشور ،مزاحم إدريس
تسلير ايذكياء  /مزاحم إ ةيس عاشوة  -.عمان :اة االبتكاة،
65 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4771 : .
ة مك 978-9923-16-061-9 :
الواصفات / :ايلغاز//اختباةات الذكاء//ايسئلر وايجوبر/
/المعرفر/

 009علم الحاسوب
004

> < 14
يونس ،حسين عبد الكريم
مهاةات الحاسوب وتطبيقاته  /حسين عبد الكريم يو س  -.عمان:
اة أم د028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1601 : .
ة مك 978-9923-25-030-3 :
الواصفات / :الحواسيب//علم الحاسوب/
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 007البرمجة
> < 15
005.1

005.131

005.3

شواهين ،خير سليمان
المةهاج المدةسي :برم ر الحاسوب وتحليا الةظم للمرحلر
ايساسير من تطبيقات  / STEMخير سليمان شواهين  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3048 : .
ة مك 978-9923-14-114-4 :
الواصفات / :البرم ر//تحليا الةظم//علم الحاسوب/
> < 16
قزاز ،علي عبد العزيز باقر
مدخا إلى الةظربر االحتسابير  /علي عبد العزيز باقر قزاز -.
عمان :الداة المةه ير056 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2048 : .
ة مك 978-9923-20-019-3 :
الواصفات / :البرم يات//المةطق الرياضي//الخواةزميات/
/برم ر الحاسوب/
> < 17
قطيشات ،ضياء الدين أمجد
تطبيقات الحاسوب في حساب الكميات =  / Sivil 3Dضياء
الدين أم د قطيشات  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5301 : .
ة مك 978-9957-83-679-5 :
الواصفات / :تطبيقات الحاسوب//تصميم المشاةيع//برامج
الحاسوب/
> < 18

005.55

اوانغ ،زين الدين
مذجر المعا الت البةائير باستخدام بر امج أموس  :AMOSليا
لتعلم مذجر المعا الت البةائير  /زين الدين اوا غ ،أشرف أفثا وةهان؛ ترجمر
ابراهيم محمد مخيمر  -.عمان :اة البيرو ي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4496 : .
ة مك 978-9923-22-020-7 :
الواصفات / :التحليا اإلحصائي//المعا الت البةائير//البرامج
اإلحصائير/
> < 19

005.55

الجسار ،أحمد جمال
تطبيقات في اإلحصاء التطبيقي باستخدام  / Minitab 17أحمد
جمال ال ساة  -.عمان :اة المةاهج201 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1549 : .
ة مك 978-9957-18-704-0 :
الواصفات / :البرامج اإلحصائير//تطبيقات الحاسوب//اإلحصاء/

26

> < 20
005.55

القيسي ،ثائر داود
التحليا اإلحصائي لالختباةات الالمعلمير باستخدام IBM SPSS
 /Statistics Version 24ثائر او القيسي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/1/550 : .
ة مك 978-9957-99-979-7 :
الواصفات / :التحليا اإلحصائي//تطبيقات الحاسوب/
> < 21

005.55

القيسي ،ثائر داود
الطرق اإلحصائير لحساب صدق وثبات االختباةات والمقاييس
باستخدام  / IBM SPSS Statistics Version 24ثائر او القيسي -.
عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1632 : .
ة مك 978-9923-25-039-6 :
الواصفات / :البرامج اإلحصائير//تطبيقات الحاسوب//االختباةات/
> < 22

005.80956

العمري ،محمد محمود
مدخا إلى ايمن السيبرا ي  /محمد محمو العمر  -.عمان :اة
زهران052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/736 : .
ة مك 978-9957-88-511-3 :
الواصفات / :ايمن المعلوماتي//حماير البيا ات//ال رائم
الحاسوبير//السرير//ايمن القومي//ايمن الدولي//البلدان العربير/
> < 23

005.82

آل تشيمينو
قصر كسر الشيفرات من التشفير القديم إلى الكتابر المشفرة
الكمومير  /آل تشيميةو؛ ترجمر هديا علي ايسعد  -.عمان :اة البيرو ي،
028 -. 0202ص
ة .إ2018/11/5783 : .
ة مك 978-9957-620-92-9 :
الواصفات / :التشفير//أمن البيا ات//علم الحاسوب/

 006تطبيقات وأساليب حاسوبية خاصة
> < 24
006.3

الطائي ،مازن هادي
الذكاء االصطةاعي وعلوم التربير الرياضير  /مازن ها
الطائي ،محمد عاصم غاز  -.عمان :اة صفاء025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2056 : .
ة مك 978-9957-687-93-9 :
الواصفات / :الذكاء االصطةاعي//الرياضر//الحاسب/

27

> < 25
006.68

محمد ،أحمد نظام
أساسيات أوتوكا  / AUTOCAD 2020 = 0202أحمد ظام
محمد  -.عمان :اة الوضاح181 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3845 : .
ة مك 978-9923-19-041-8 :
الواصفات / :برامج الحاسوب//ةسومات الحاسوب//المهاةات
الحاسوبير/

 010الببليوغرافيا
> < 26
012

حسن ،مهند يحيى
الوجيز في بيبلوغرافيا الشعراء التكريتيين مةذ العام /0228-2928
مهةد يحيى حسن ،عاء محمد اسماعيا  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
021ص
ة .إ2019/4/2225 : .
ة مك 978-9923-25-100-3 :
الواصفات / :الببليوغرافيا التراجمير//الشعراء//تكريت (العراق)/
> < 27

012

حسن ،مهند يحيى
الوجيز في بيبلوغرافيا القصاصين التكريتيين مةذ العام -2952
 / 0228مهةد يحيى حسن ،عاء محمد اسماعيا  -.عمان :اة ام د-.0202 ،
056ص
ة .إ2019/4/2224 : .
ة مك 978-9923-25-101-0 :
الواصفات / :الببليوغرافيا التراجمير//اي باء//تكريت (العراق)/

 020علم المكتبات والمعلومات
020

020

> < 28
ابراهيم ،السعيد مبروك
المكتبات وتحديات التمكين لم تمع المعرفر  /السعيد مبروك
ابراهيم  -.عمان :مؤسسر الوةاق022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6524 : .
ة مك 978-9957-33-791-9 :
الواصفات / :علم المكتبات//علم المعلومات//المعرفر/
> < 29
المالكي ،مجبل الزم
المكتبات والمعلومات في عالم متغير  /م با الزم المالكي -.
عمان :مؤسسر الوةاق221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6488 : .
ة مك 978-9957-33-789-6 :
الواصفات / :علم المكتبات//علم المعلومات//العمليات المكتبير/
/إ اةة الوثائق/

28

> < 30
020.956411

025.00285

025.00285

حوامدة ،مها أحمد
تاةيخ المكتبات اإلسالمير في بيت المقدس :العصر المملوكي /
مها أحمد حوامدة  -.عمان :اة جلر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6592 : .
ة مك 978-9923-37-007-0 :
الواصفات / :المكتبات اإلسالمير//المداةس//بيت المقدس/
/العصر المملوكي//الحضاةة اإلسالمير/
> < 31
زيدان ،عماد عبد الستار
أ وات العما الفةير اإللكترو ير في م ال المكتبات  /عما عبد
الستاة زيدان  -.عمان :مؤسسر الوةاق002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6455 : .
ة مك 978-9957-33-778-0 :
الواصفات / :أتمتر المكتبات//العمليات المكتبير//الحواسيب//علم
المكتبات/
> < 32
القريشي ،فاضل عبد علي خرميط
قراءات تشخيصير وتقةير لةظم إ اةة مؤسسات المعلومات
وأ ائها /فاضا عبد علي خرميط القريشي  -.عمان :اة الرضوان-.0202 ،
081ص
ة .إ2019/1/243 : .
ة مك 978-9957-76-721-1 :
الواصفات / :قواعد المعلومات//معال ر البيا ات//المكتبر
اإللكترو ير//إ اةة المكتبات/
> < 33

027.056913

القيسي ،عالء عطا هللا
المكتبات في إماةة الشاةقر :ةاسر تاةيخير لتطوة المكتبات في
عهد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي  / 0228-2920عالء عطا هللا
القيسي -.عمان :اة أم د289 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1599 : .
ة مك 978-9923-25-031-0 :
الواصفات / :المكتبات//مراكز المعلومات//إماةة الشاةقر
(اإلماةات العربير المتحدة)/
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 050الصحافة والنشر
> < 34
070.1

الجياشي ،عدنان جالب
كيف حرة إعالمياً :أحدث يرق صةاعر التقرير والمقابلر في
اإلذاعر والتلفزيون  /عد ان جالب ال ياشي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
256ص
ة .إ2019/3/1606 : .
ة مك 978-9923-25-028-0 :
الواصفات / :اإلعالم//اإلذاعر//التلفزيون//كتابر التقرير/
/التحرير//المقابالت/
> < 35

070.19

جرجس ،ميالد الفي
اإلذاعر والتلفزيون كظاهرة عالمير  /ميال الفي جرجس  -.عمان:
اة غيداء086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4524 : .
ة مك 978-9957-96-743-7 :
الواصفات / :اإلذاعر//اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 36

070.194

فؤاد ،بداني
سوسيولوجير القيم اإلخباةير باإلذاعر ال زائرير  /بدا ي فؤا -.
عمان :اة اييام086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4945 : .
ة مك 978-9957-95-770-4 :
الواصفات / :اإلذاعر//ايخباة//االتصاالت الالسلكير//وسائا
االتصال ال ماهير //ال زائر/
> < 37

070.194

نوري ،عالء نجاح
المعرفر السياسير في اإلذاعات الدولير الموجهر  /عالء
وة  -.عمان :اة غيداء066 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4768 : .
ة مك 978-9957-96-782-6 :
الواصفات / :البث اإلذاعي//الصحافر اإلذاعير//الثقافر السياسير/
/اإلذاعر/

اح

> < 38
070.4

تنيو ،فاطمة الزهراء
الصحافر العملير و يمقرايير االتصال  /فايمر الزهراء تةيو -.
عمان :اة اليازوة العلمير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4921 : .
ة مك 978-9957-12-937-8 :
الواصفات / :الصحافر المحلير//وسائا االتصال ال ماهير /
/اإلعالم/

30

070.4

> < 39
الخماش ،رنا عبد العزيز
الصحافر الثقافير في اية ن :شأتها ،تطوةها ،ةوا ها  /ة ا عبد
العزيز الخماش  -.عمان :اة الخليج211 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3140 : .
ة مك 978-9923-23-066-4 :
الواصفات / :الصحافر//اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 40

070.4

الدوري ،سامي ندا
سبا الحصافر في فةون الصحافر  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1399 : .
ة مك 978-9957-96-685-0 :
الواصفات / :الصحافر//وسائا االتصال ال ماهير //علم
االجتماع/
> < 41

070.4

070.40285

070.41

نصر ،عمار ميالد
مدخا إلى الصحافر  /عماة ميال صر  -.عمان :اة غيداء،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4523 : .
ة مك 978-9957-96-742-0 :
الواصفات / :الصحافر//اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 42
ابراهيم ،أيسر اسماعيل
التقةيات االتصالير للصحافر  /أيسر اسماعيا ابراهيم  -.عمان:
اة اليازوة العلمير020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5565 : .
ة مك 978-9957-12-950-7 :
الواصفات / :الصحافر الرقمير//تداول المعلومات//تكةولوجيا
المعلومات//الصحافر/
> < 43
ابراهيم ،أيسر اسماعيل
التحرير الصحفي  /أيسر اسماعيا ابراهيم  -.عمان :اة
اليازوة العلمير088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5561 : .
ة مك 978-9957-12-951-4 :
الواصفات / :التحرير الصحفي//حرير الصحافر//الةشر الصحفي/

31

> < 44
070.41

الجياشي ،عدنان جالب
الخبر بين التحر والتحرير  /عد ان جالب ال ياشي  -.عمان:
اة أسامر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4893 : .
ة مك 978-9957-22-822-4 :
الواصفات / :التحرير (كتابر)//التغطير اإلخباةير//الصحافر/
/وسائا اإلعالم/
> < 45

070.41

القريوتي ،محمد علي
المرشد اللغو للمحرة والصحفي  /محمد علي القريوتي  -.عمان:
المؤلف021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2711 : .
الواصفات / :ايخطاء اللغوير//التركيب اللغو //التحرير
الصحفي//الصحفيون//اللغر العربير/
> < 46

070.43

الخضري ،ماجد محمد
صةاعر الخبر  /ماجد محمد الخضر
221 -.0202ص
ة .إ2019/7/3702 : .
ة مك 978-9957-22-816-3 :
الواصفات / :الصحافر//كتابر ايخباة//الصحافر اإللكترو ير/
/وكاالت اي باء/

 -.عمان :اة أسامر،

> < 47
070.43

070.435

الموسوي ،حسين علي
قواعد متقدمر في تحرير ايخباة اإلذاعير والتلفزيو ير  /حسين
علي الموسو  -.عمان :اة أم د002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3877 : .
ة مك 978-9923-25-335-9 :
الواصفات / :تحرير ايخباة//وكاالت اي باء//وسائا االتصال
ال ماهير //الصحفيون//وسائا اإلعالم/
> < 48
عبد الرحمن ،سماح محمد
اي فوغرافيك في صحافر البيا ات  /سماح محمد عبد الرحمن -.
عمان :اة غيداء009 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/743 : .
ة مك 978-9957-96-832-8 :
الواصفات / :الصحافر اإللكترو ير//تطبيقات الحاسوب//وسائا
االتصال ال ماهير /

32

> < 49
070.449323

الدليمي ،أسماء حسن
معال ر الصحف العراقير ال تهاكات حقوق اإل سان  /أسماء حسن
الدليمي  -.عمان :اة الخليج295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2008 : .
ة مك 978-9923-23-057-2 :
الواصفات / :التحقيق الصحفي//حقوق اإل سان//الحقوق المد ير
والسياسير//العراق//البلدان العربير/
> < 50

070.449364

070.449364

070.449796

األغوات ،فتحي سالم
التغطير اإلعالمير لل رائم و وةها في الحد من ال ريمر  /فتحي
سالم ايغوات  -.عمان :اة جلر028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3424 : .
ة مك 978-9923-732-55-7 :
الواصفات / :التغطير اإلعالمير//الصحافر//الصحافر اإللكترو ير/
/ال ريمر/
> < 51
الشوابكة ،مصعب حمدان
ليا التحقيقات الصحفير من أجا حقوق اإل سان  /مصعب
حمدان الشوابكر ،محمد حسن أغباة  ،ا ر جبريا حسن  -.عمان :المؤلف،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4422 : .
ة مك 978-9957-67-694-0 :
الواصفات / :التحقيق الصحفي//حرير الصحافر//ال ريمر//حقوق
اإل سان//المشاكا االجتماعير/
> < 52
الشرقاوي ،عبد الرزاق أحمد
اإلعالم الرياضي  /عبد الرزاق أحمد الشرقاو  -.عمان :اة
غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4695 : .
ة مك 978-9957-96-766-6 :
الواصفات / :اإلعالم الرياضي//الصحافر//وسائا اإلعالم/
/االتصال ال ماهير /
> < 53

070.48

الدليمي ،عبد الرزاق
صحافر المواين والمواين الصحفي  /عبد الرزاق الدليمي -.
عمان :اة االبتكاة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2744 : .
ة مك 978-9923-16-039-8 :
الواصفات / :الصحافر//وسائا االتصال ال ماهير //الموايةون/

33

> < 54
070.509565

الشخانبة ،زياد محمود
الحراك الشعبي والصحافر :قراءة في سياسات الةشر  /زيا
محمو الشخا بر  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6077 : .
ة مك 978-9923-13-175-6 :
الواصفات / :الةشر//الرقابر//الةشرات الصحفير//ايوضاع
االجتماعير//ايوضاع االقتصا ير//الحراك الشعبي//اية ن/
> < 55

079.1

زاهد ،زهير غازي
آفاق في تحقيق المخطويات :مةاهج وت اةب  /زهير غاز
زاهد  -.عمان :الداة المةه ير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1327 : .
ة مك 978-9923-20-006-3 :
الواصفات / :المخطويات//الوثائق ايولير/

 040المخطوطات ،الكتب والمطبوعات النادرة
> < 56
091.109568

النوفلي ،حميد سيف
أماكن سخ المخطويات في عمان  /حميد سيف الةوفلي -.
عمان :اآلن اشرون28 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/77 : .
ة مك 978-9923-13-217-3 :
الواصفات  / :سخ المخطويات//المدن العما ير//الحركر
العلمير//سلطةر عمان/

الفلسفة وعلم النفس
 100الفلسفة
> < 57
100

اليوسف ،علي محمد
قضايا فلسفير معاصرة :قراءة بضوء المةهج الةقد الما
علي محمد اليوسف  -.عمان :اة غيداء020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/744 : .
ة مك 978-9957-96-831-1 :
الواصفات / :القضايا الفلسفير//الةظريات الفلسفير//الفلسفر/

/

> < 58
102

اليوسف ،علي محمد
مةاظرات قدير في الفلسفر والفكر  /علي محمد اليوسف -.
عمان :اة غيداء020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4707 : .
ة مك 978-9957-96-771-0 :
الواصفات / :الفلسفر//الفكر//الةقد/

34

> < 59
108

زتيلي ،خديجة
أفاليون :المعرفر ،السياسر ،المراة  /خدي ر زتيلي  -.عمان :اة
فضاءات252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1853 : .
ة مك 978-9923-36-074-3 :
الواصفات / :المرأة//الفلسفر ايفاليو ير//الفلسفر/

 120نظرية المعرفة ،السببية ،النوع البشري
> < 60
121.3

الطائي ،مؤيد عبد علي
فلسفر العلم وإشكاالت التفكير والبحث العلمي  /مؤيد عبد علي
الطائي  -.عمان :اة الرضوان218 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/244 : .
ة مك 978-9957-76-719-8 :
الواصفات / :العقال ير//التفكير //ظرير المعرفر//الفلسفر العلمير/
> < 61

121.6

العاني ،سدير طارق
المعياة العلمي عةد كاةل بوبر  /سدير ياةق العا ي  -.عمان :اة
أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/549 : .
ة مك 978-9957-99-978-0 :
الواصفات / :الفلسفر العلمير//البحث العلمي//الفلسفر/
> < 62

128

آدو ،بيير
ال تةس أن تعيش :غوتر وتقاليد التماةين الروحير  /بيير آ و؛ ترجمر
وليد عبد السويركي  -.عمان :اة ايهليار065 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1911 : .
ة مك 978-9957-39-343-4 :
الواصفات / :فلسفر الحياة//العقا (علم فس)//التفكير//الفلسفر/ /العلوم
اإل سا ير/
> < 63

128

الجبوري ،نظلة أحمد
مفاهيم فلسفير معاصرة  /ظلر أحمد ال بوة  -.عمان :اة أم د،
025 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2337 : .
ة مك 978-9923-25-116-4 :
الواصفات / :فلسفر الحياة//اإل سان//الفلسفر/

35

> < 64
128

حجازي ،أحمد توفيق
أحا يث في الوعي الروحي والعقا اإل سا ي  /أحمد توفيق ح از -.
عمان :اة كةوز المعرفر005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2316 : .
ة مك 978-9957-74-816-6 :
الواصفات / :الحياة (فلسفر)//العقا//اإل سان//الفلسفر/
> < 65

128

شناف ،شرف الدين عمران
الةقد المفومي من عقا القطيعر إلى العقا التعاةفي  /شرف الدين
عمران شةاف  -.إةبد :عالم الكتب الحديث280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3171 : .
ة مك 978-9923-14-146-5 :
الواصفات / :اإل سان//التفكير//العقال ير//المعرفر//الفكر العربي/
/اإل ثروبولوجيا/
> < 66

128

128.2

128.2

اليوسف ،علي محمد
الوجو والعقا في الفكر واللغر  /علي محمد اليوسف  -.عمان :اة
غيداء066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/715 : .
ة مك 978-9957-96-829-8 :
الواصفات / :الوجو //العقا (علم فس)//التفكير//الميتافيزيقا//الفكر
المعاصر//الفلسفر/
> < 67
الصديقي ،محمود عبد اللطيف
الظواهر الخاةقر للعقا البشر  /محمو عبد اللطيف الصديقي -.
عمان :اة ال ةان220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5378 : .
ة مك 978-9923-35-001-0 :
الواصفات / :الظواهر الطبيعير الخاةقر//الشعوة الباين//العقا/
> < 68
الفتلي ،حسين هاشم هندول
العقا الواعي والعقا الباين بين الفلسفر والدين والعلم  /حسين هاشم
هةدول الفتلي  -.عمان :اة صفاء088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/242 : .
ة مك 978-9957-687-78-6 :
الواصفات / :العقا الباين//العمليات العقلير//الفلسفر/

36

 130الظواهر الخارقة
> < 69
133

الطاهر ،عينو عبدهللا
الغيمر الطاقوير :غالف ال ماعر وتفاعالتها  /عيةو عبدهللا الطاهر -.
عمان :اة الراير052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3127 : .
ة مك 978-9923-30-029-9 :
الواصفات / :الشعوة الباين//اإل ةاك الحسي//الالوعي//قراءة
ايفكاة//القوا ين الفيزيائير//الباةاسيكولوجيا//علم فس التخاير//علم فس
الخواةق/
> < 70

135.3

الدلفي ،محسن علي
ايحالم في الدين والفلسفر وعلم الةفس  /محسن علي الدلفي -.
عمان :اة الرضوان602 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3179 : .
ة مك 978-9957-76-765-5 :
الواصفات / :ايحالم//الدين//علم الةفس/

 190مذاهب واتجاهات فلسفية معينة
> < 71
144.3

إبناس ،جمال محمد
مدخا لبراجماتير وليام جيمس  /جمال محمد إبةاس  -.عمان :اة
زهد 228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4439 : .
ة مك 978-9923-17-102-8 :
الواصفات / :البراجماتير//الفلسفر اإل سا ير/
> < 72

149.97

الخمسي ،عبد اللطيف
الحداثر بين الةقد وأزمر الفكر الخصوصي :في تشخيص الذات /
عبد اللطيف الخمسي  -.عمان :اة اييام228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4995 : .
ة مك 978-9957-95-832-9 :
الواصفات / :الحداثر//الذات//التفكير//العقال ير//الةقد المعرفي/
/الفلسفر اإل سا ير/

37

 170علم النفس
> < 73
150

بريسم ،كريم عواد
الدعم الةفسي بين الةظرير والتطبيق  /كريم عوا بريسم  -.عمان:
اة جلر520 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3095 : .
ة مك 978-9923-37-027-8 :
الواصفات / :الدعم الةفسي//ال ماعات//علم الةفس التطبيقي/
/مهاةات االتصال//علم الةفس/
> < 74

150

الطويل ،عزت عبد العظيم
معالم علم الةفس المعاصر  /عزت عبد العظيم الطويا  -.عمان:
مؤسسر الوةاق222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6406 : .
ة مك 978-9957-33-771-1 :
الواصفات / :السلوك االجتماعي//االضطرابات اال فعالير//علم
الةفس/
> < 75

150

عبد الغني ،خالد محمد
قضايا التحليا الةفسي  /خالد محمد عبد الغةي  -.عمان :مؤسسر
الوةاق022 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الدةاسات الةفسير ؛ ) 2
ة .إ2019/12/6407 : .
ة مك 978-9957-33-770-4 :
الواصفات / :التحليا الةفسي//أبحاث علم الةفس//علم الةفس/
> < 76

150.724

152

فاضل ،بكر حسين
علم الةفس الت ريبي:ا الت اةب في العلوم التربوير والةفسير بين
الةظرير والتطبيق  /بكر حسين فاضا  -.عمان :اة أم د050 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/210 : .
ة مك 978-9923-25-259-8 :
الواصفات / :االختباةات الةفسير//علم الةفسي الت ريبي//أبحاث
علم الةفس/
> < 77
بني يونس ،محمد محمود
سيكولوجيا اإلحساس واإل ةاك  /محمد محمو بةي يو س -.
عمان :المؤلف021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1660 : .
ة مك 978-9957-35-386-5 :
الواصفات / :اإل ةاك الحسي//علم الةفس الفسيولوجي//علم الةفس
العصبي/

38

> < 78
152

الحوامدة ،أحمد محمود
علم الةفس العصبي  /أحمد محمو الحوامدة  -.عمان :اة ابن
الةفيس268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1651 : .
ة مك 978-9923-24-025-0 :
الواصفات / :علم الةفس العصبي//علم الةفس الفسيولوجي/
> < 79

152

وات ،تيسا
اليقظر الذهةير :ليلك خطوة خطوة حو حياة أكثر سعا ة  /تيسا
وات؛ ترجمر سامي صالح العرجان ،فايمر عبدهللا الشيخي  -.عمان :اة
الفكار005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1466 : .
ة مك 978-9957-92-237-5 :
الواصفات / :التأما الذهةي//اإل ةاك الحسي//العوايف//اال فعاالت/
/علم الةفس اال فعالي/
> < 80

152.4

الدعامسة ،خالد جمال
ظريات في السلوك اال فعالي  /خالد جمال الدعامسر  -.عمان:
المؤلف268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2547 : .
الواصفات / :علم الةفس اال فعالي//السلوك اإل سا ي//االضطرابات
اال فعالير//علم الةفس/
> < 81

153

التميمي ،محمود كاظم
المخططات المعرفير والشعوة بالذات العامر وعالقتهما بالتةافر
المعرفي :ةاسر تطبيقير على يلبر ال امعر  /محمو كاظم التميمي ،وةقاء
صالح المتولي  -.عمان :اة جلر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4950 : .
ة مك 978-9923-732-75-5 :
الواصفات / :ايساليب المعرفير//احترام الذات//اإل ةاك (معرفر)/
/علم الةفس المعرفي/
> < 82

153

حسان ،وليد أحمد
القدةات الذهةير والعقلير  /وليد أحمد حسان  -.عمان :اة ال ةا ةير،
268 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4820 : .
ة مك 978-9957-610-30-2 :
الواصفات / :العمليات العقلير//التفكير//الذكاء/

39

> < 83
153

153

خضر ،وفاء كنعان
علم الةفس المعرفي  /وفاء كةعان خضر  -.عمان :اة أسامر،
020 -.0202ص
ة .إ2019/7/3701 : .
ة مك 978-9957-22-810-1 :
الواصفات / :علم الةفس المعرفي//العمليات العقلير//التفكير/
/اإل ةاك//علم الةفس/
> < 84
الزبيدي ،عبد العظيم حمزة
ةوافد الحياة الذكير  /عبد العظيم حمزة الزبيد  -.عمان :اة
الرضوان292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3178 : .
ة مك 978-9957-76-766-2 :
الواصفات / :الذكاء//العمليات العقلير//علم االجتماع//المعرفر/
> < 85

153

الصفار ،عفاف محمد
مرن عقلك :تدةيبات وأ شطر واستراتي يات لتةمير مهاةات التفكير /
عفاف محمد الصفاة  -.عمان :اة ومكتبر الحامد92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2903 : .
ة مك 978-9957-66-201-1 :
الواصفات / :التفكير//الذكاء//العمليات العقلير//تةمير القدةات/
/المهاةات الحياتير/
> < 86

153

153.1

عبدهللا ،أحمد عبد الكريم
الحاسر السابعر :كتاب ايحراة سلطر العقا  /أحمد عبد الكريم
عبدهللا -.عمان :اة ايبراة256 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/493 : .
الواصفات / :العمليات العقلير//العوايف//علم الةفس االجتماعي//علم
الةفس/
> < 87
المعجم الذهني :النمذجة والتقييس  /ةوز يال غابريا]...وآخرون[  -.عمان:
اة كةوز المعرفر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4798 : .
ة مك 978-9957-74-845-6 :
الواصفات / :الذاكرة//فسيولوجيا الدماغ//العقا (علم فس)/
/اإل ةاك (علم فس)//القدةة العقلير/

40

> < 88
153.35

قطامي ،يوسف محمود
تعليم مهاةات التفكير  /يوسف محمو قطامي  -.عمان :اة حةين،
290 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1783 : .
ة مك 978-9957-17-878-9 :
الواصفات / :التفكير اإلبداعي//االبتكاة//المهاةات الحياتير//الذكاء/
/العمليات العقلير/
> < 89

153.42

عبوي ،زيد سليمان
سيكولوجيا التفكير الفعال  /زيد سليمان عبو  -.عمان :اة الراير،
228 -. 0202ص  ( -.سلسلر المهاةات الشخصير )
ة .إ2019/5/2477 : .
ة مك 978-9957-622-85-5 :
الواصفات / :التفكير//العمليات العقلير//علم الةفس/
> < 90

153.6

حسين ،نغم هادي
مدخا إلى علم الةفس اللغو
صفاء015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4511 : .
ة مك 978-9923-28-039-3 :
الواصفات / :علم اللغر االجتماعي//التحليا اللغو //علم الةفس/
 /غم ها

153.6

حسين  -.عمان :اة

> < 91
الزعبي ،مروان طاهر عبد
فةيات التواصا البيةشخصي  /مروان ياهر عبد الزعبي ،يوسف
عبد الوهاب أبو حمدان ،محمد محمو بةي يو س  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
211ص
ة .إ2020/1/346 : .
ة مك 978-9957-91-718-0 :
الواصفات / :االتصال بين ايفرا //مهاةات االتصال//علم الةفس/
> < 92

153.7

عبوي ،زيد سليمان
قوة العقا الباين  /زيد سليمان عبو
225 -.0202ص  ( -.سلسلر المهاةات الشخصير )
ة .إ2019/7/3444 : .
ة مك 978-9923-30-003-9 :
الواصفات / :العمليات اإل ةاكير//العقا الباين//علم الةفس/

 -.عمان :اة الراير،
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> < 93
153.7

عينو ،عبدهللا الطاهر
أبعا ظرير خداع ايذكياء  /عبدهللا الطاهر عيةو  -.عمان :اة
الراير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3101 : .
ة مك 978-9923-30-025-1 :
الواصفات / :الذكاء//الخداع//العمليات اإل ةاكير//الخدع السمعير
والبصرير//علم الةفس/
> < 94

153.8

منصور ،إيناس رشاد
ال تستهلك فسك إلةضاء اآلخرين :تةمير بشرير  /إيةاس ةشا
مةصوة  -.عمان :اة ابن الةفيس222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3456 : .
ة مك 978-9923-24-078-6 :
الواصفات / :اتخاذ القراةات//تطوير الشخصير//اإلةا ة//علم الةفس
المعرفي/
> < 95

153.85

153.9

153.93

مارتن ،جاري
تعديا السلوك :ما هو وكيف يمكن القيام به  /جاة ماةتن،
جوزيف بير؛ ترجمر مرا علي سعد ،ابراهيم عبدهللا الزةيقات ،تيسير إلياس
شواش  -.عمان :اة الفكار522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5203 : .
ة مك 978-9957-92-230-6 :
الواصفات / :تحوير السلوك//العالج السلوكي//العالج الةفسي//علم
الةفس المعرفي//التربير ايخالقير/
> < 96
الحمداني ،خالد خير الدين
ايبعا الثالثير للذكاء :التوافق الشخصي  /خالد خير الدين
الحمدا ي ،زيةر صالح الدين العدول  -.عمان :شركر ايكا يميون-. 0202 ،
002ص
ة .إ2019/6/3064 : .
ة مك 978-9923-27-008-0 :
الواصفات / :الذكاء//العمليات العقلير//الشخصير الفر ير//علم
الةفس الفر /
> < 97
أبو زعيزع ،عبدهللا يوسف
قياس الذكاء  /عبدهللا يوسف أبو زعيزع  -.عمان :اة زمزم،
060 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1458 : .
ة مك 978-9957-72-214-2 :
الواصفات / :اختباةات الذكاء//القدةات العقلير//التفكير اإلبداعي/
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> < 98
155.2

اسبانيولي ،هالة أمين
التقدير الذاتي  /هالر أمين اسبا يولي  -.عمان :اة الشروق،
020 -.0202ص
ة .إ2020/10/4405 : .
ة مك 978-9957-00-811-6 :
الواصفات / :احترام الذات//تطوير الشخصير//السلوك//الفروق
الفر ير//علم الةفس الفر /
> < 99

155.2

155.2

الجبوري ،علي محمود
ظريات الشخصير  /علي محمو ال بوة  ،علي حسين
المعموة  -.عمان :الداة المةه ير102 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/446 : .
ة مك 978-9923-20-004-9 :
الواصفات / :الشخصير//السلوك//علم الةفس التربو //الةظريات
العلمير/
> < 100
الجبوري ،محمد عبد الهادي
الذات اإل سا ير :ايسراة والبةاء  /محمد عبد الها ال بوة -.
عمان :اة إبصاة250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5071 : .
ة مك 978-9923-29-040-8 :
الواصفات / :الذات اإل سا ير//الةفس البشرير//اإلةا ة//الشخصير/
/علم الةفس/
> < 101

155.2

الحروب ،زهير محمد
كيف تهزم الفشا  /زهير محمد الحروب  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/664 : .
ة مك 978-9957-66-196-0 :
الواصفات / :الفروق الشخصير//الة اح الشخصي//الشخصير
الفر ير//علم الةفس الفر /
> < 102

155.2

الزعبوط ،سمية عيد
تطوير الذات مع الذات  /سمير عيد الزعبوي  -.عمان :اة المأمون،
216 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1658 : .
ة مك 978-9957-77-535-3 :
الواصفات / :تطوير الذات//تعديا السلوك//علم الةفس الفر /

43

> < 103
155.2

عبوي ،زيد سليمان
مهاةات الثقر بالةفس  /زيد سليمان عبو
96 -. 0202ص  ( -.سلسلر المهاةات الشخصير ؛ ) 2
ة .إ2019/7/3596 : .
ة مك 978-9923-30-013-8 :
الواصفات / :الشخصير//احترام الذات//ضبط الةفس//تطوير
الشخصير//علم الةفس الفر /

 -.عمان :اة الراير،

> < 104
155.2

155.23

مسعود ،إنعام غسان
خاتم سليمان :ليلك إلى السعا ة وفك ةموز الحياة  /إ عام غسان
مسعو  -.جرش :المؤلف262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5093 : .
الواصفات / :تطوير الذات//تةمير الذات//الشخصير//علم الةفس
الفر /
> < 105
الحمداني ،خالد خير الدين
تركيز اال تباه وفق مطي الشخصير  /خالد خير الدين الحمدا ي،
بسمان صالح الحيالي  -.عمان :شركر ايكا يميون281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3151 : .
ة مك 978-9923-27-019-6 :
الواصفات / :الشخصير//السمات الشخصير//علم الةفس الفر /
> < 106

155.23

داود ،محمد جاسم
تحليا الشخصير في علم الةفس :تحليا شخصير المقابا  /محمد
جاسم او  -.عمان :من المحيط إلى الخليج256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1745 : .
ة مك 978-9923-740-15-6 :
الواصفات / :الشخصير//علم الةفس الفر /
> < 107

155.23

عبوي ،زيد سليمان
فن تحليا الشخصير وآلير التعاما معها  /زيد سليمان عبو
عمان :اة الراير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2474 : .
ة مك 978-9957-622-88-6 :
الواصفات / :الشخصير//تحليا الشخصيات//علم الةفس/
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-.

> < 108
155.25

155.3333

العبيدي ،هيثم ضياء
علم الةفس وسلوك تةاول الطعام  /هيثم ضياء العبيد  ،أ واة بدة
يوسف ،ستاة جباة الغا م  -.عمان :اة أم د502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/471 : .
ة مك 978-9957-99-972-8 :
الواصفات / :علم الةفس الفر //الطعام//علم الةفس/
> < 109
بني يونس ،محمد محمود
سيكولوجيا اي ثى  /محمد محمو بةي يو س  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3341 : .
ة مك 978-9957-35-394-0 :
الواصفات / :المرأة//علم الةفس/
> < 110

155.4

155.4

حسين ،نغم هادي
االضطرابات السلوكير واال فعالير في مرحلر الطفولر :مفهومها،
أسبابها ،يرق التعاما معها  /غم ها حسين ،فالح عبد الحسن عبد
الحسين -.عمان :اة صفاء082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4497 : .
ة مك 978-9923-28-035-5 :
الواصفات / :سيكولوجير اييفال //مو الطفا//علم الةفس/
> < 111
الزهراني ،سلطان سعيد
استراتي يات التدخا المبكرة  /سلطان سعيد الزهرا ي  -.عمان:
اة اليازوة العلمير225 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر أم د لرياض اييفال )
ة .إ2019/1/409 : .
ة مك 978-9957-12-902-6 :
الواصفات / :سيكولوجير اييفال //مو الطفا//ةعاير الطفولر/
> < 112

155.4

عمير ،راهيال حسين
مشكالت اييفال الةفسير والسلوكير  /ةاهيال حسين عمير -.
عمان :اة إبصاة210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4542 : .
ة مك 978-9923-29-021-7 :
الواصفات / :سيكولوجير اييفال//المشكالت الةفسير//السلوك/
/علم فس الطفولر/
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155.41

155.418

155.45

> < 113
عبوي ،زيد منير سلمان
أسئلر اييفال المحرجر  /زيد مةير سلمان عبو  -.عمان :أ ب ت
اشرون229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1852 : .
ة مك 978-9957-75-182-1 :
الواصفات / :سيكولوجير اييفال//تربير اييفال//علم فس
الطفولر/
> < 114
عبوي ،زيد منير سلمان
عةدما يصبح الكذب مشكلر عةد اييفال  /زيد مةير سلمان عبو -.
عمان :أ ب ت اشرون290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1857 : .
ة مك 978-9957-75-178-4 :
الواصفات / :الكذب//التربير ايخالقير//سيكولوجير اييفال//علم
فس الطفولر/
> < 115
بني يونس ،محمد محمود
ايشخاص ذو الهمم في إياة السياق الثقافي االجتماعي :واقع
ويموحات  /محمد محمو بةي يو س  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3257 : .
ة مك 978-9957-35-392-6 :
الواصفات / :علم الةفس الفسيولوجي//علم الةفس العصبي/
/المعوقون//علم الةفس/
> < 116

155.451

الجبوري ،علي محمود
علم فس ايشخاص غير العا يين  /علي محمو ال بوة
عمان :اة صفاء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1347 : .
ة مك 978-9957-687-84-7 :
الواصفات / :علم فس الطفولر//التربير الخاصر//اييفال
المعوقون/

-.

> < 117
155.451

الداهري ،صالح حسن
قراءات في اإلةشا الةفسي والخدمر االجتماعير للفئات الخاصر /
صالح حسن الداهر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي552 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2258 : .
ة مك 978-9957-98-362-8 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي//الخدمات االجتماعير//برامج الرعاير
والتأهيا//التعليم//سيكولوجير اييفال/

46

> < 118
155.51

155.645

الشمري ،مريم خلف
السلوك العدوا ي عةد المراهقين والتمثيالت االجتماعير  /مريم
خلف الشمر  -.عمان :اة الخليج228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3345 : .
ة مك 978-9923-23-017-6 :
الواصفات / :سيكولوجير المراهقين//العةف//السلوك العدوا ي//علم
فس الةمو/
> < 119
أبو أسعد ،أحمد عبد اللطيف
سيكولوجير المشكالت ايسرير  /أحمد عبد اللطيف أبو أسعد -.
2ي  -.عمان :اة المسيرة086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6399 : .
ة مك 978-9957-97-160-1 :
الواصفات / :ايسرة//الزواج//علم فس الكباة//علم الةفس/
> < 120

155.7

ناصر ،ناصر حسين
مبا ئ في علم فس الةمو  /اصر حسين اصر  -.عمان :اة
صفاء285 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4982 : .
ة مك 978-9957-687-76-2 :
الواصفات / :سيكولوجير الةمو//علم الةفس/
> < 121

155.89653

155.9

محمود ،موفق ويسي
الشخصير العراقير :ةاسر تحليلير  /موفق ويسي محمو  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3017 : .
ة مك 978-9923-14-086-4 :
الواصفات / :سيكولوجير الشخصير//علم الةفس الفر /
/العراقيون/
> < 122
الجنابي ،صاحب عبد مرزوك
معوقات الصحر الةفسير :اإل مان على اإل تر ت ،اال حرافات
ال ةسير ،المخدةات  /صاحب عبد مرزوك ال ةابي  -.عمان :اة اليازوة
العلمير016 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5571 : .
ة مك 978-9957-12-957-6 :
الواصفات / :الصحر الةفسير//الضغوي الةفسير//علم االجتماع
الةفسي//العالج الةفسي//علم فس البيئر/
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> < 123
155.9

حجازي ،أحمد توفيق
فن السعا ة ومتعر الحياة  /أحمد توفيق ح از
كةوز المعرفر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2315 : .
ة مك 978-9957-74-815-9 :
الواصفات / :علم الةفس البيئي//البيئر االجتماعير//السعا ة/

 -.عمان :اة

155.9042

> < 124
الجنابي ،صاحب عبد مرزوك
ايزمر الةفسير  /صاحب عبد مرزوك ال ةابي  -.عمان :اة
اليازوة العلمير021 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5363 : .
ة مك 978-9957-12-868-5 :
الواصفات / :ال وا ب الةفسير//ايزمات//علم الةفس/
> < 125

155.9042

الدوري ،قاسم محمد
فن السيطرة على الضغط ويريقر التعاما  /قاسم محمد الدوة -.
عمان :اة ومكتبر الحامد022 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/1/491 : .
ة مك 978-9957-66-002-4 :
الواصفات / :الضغوي//علم الةفس/
> < 126

155.91

158

الداهري ،صالح حسن
سيكولوجير الضغط الةفسي و ظرياته :ايسباب والعالج  /صالح
حسن الداهر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي105 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2252 : .
ة مك 978-9957-98-361-1 :
الواصفات / :الضغوي الةفسير//الظروف الشخصير//الظروف
البيئير//علم فس الوظيفر//علم الةفس/
> < 127
بني يونس ،محمد محمود
علم الةفس العصبي  /محمد محمو بةي يو س  -.عمان :اة وائا،
085 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1219 : .
ة مك 978-9957-91-733-3 :
الواصفات / :علم الةفس العصبي//ال هاز العصبي//علم الةفس
التطبيقي//اال فعاالت//علم الةفس/
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158

> < 128
سلمي ،عالء عبد الرحمن
غير فسك واترك شأن اآلخرين  /عالء عبد الرحمن سلمي -.
عمان :اة أم د208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3584 : .
ة مك 978-9923-25-199-7 :
الواصفات / :الة اح//اإلةا ة//العالقات بين ايفرا //علم الةفس
التطبيقي/
> < 129

158.1

جرين ،روبرت
 58قا و ا إل اةة الحياة :مختصر من كتاب قواعد السطوة  /ةوبرت
جرين؛ ترجمر فؤا عبد الكريم العو ات  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/10/4070 : .
ة مك 978-9923-14-292-9 :
الواصفات / :تطوير الشخصير//تةمير المهاةات//إ اةة الحياة/
/الة اح الشخصي/
> < 130

158.1

حجازي ،أحمد توفيق
المةتصر :تحد  ،تميز ،إبداع،
عمان :اة كةوز المعرفر290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2317 : .
ة مك 978-9957-74-817-3 :
الواصفات / :اإلةا ة//الة اح//اإلبداع//علم الةفس التطبيقي/

اح  /أحمد توفيق ح از

-.

> < 131
158.1

الحيت ،والء راتب
يريق حو القمر :حتى تميز في حياتةا  /والء ةاتب الحيت -.
عمان :زمزم229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1460 : .
ة مك 978-9957-72-212-8 :
الواصفات / :الة اح الشخصي//علم الةفس التطبيقي/
> < 132

158.2

القالب ،لينا بسام
يرق كسب اآلخرين :كيف تكسب الةاس من حولك  /ليةا بسام
القالب  -.عمان :اة ابن الةفيس221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3432 : .
ة مك 978-9923-24-075-5 :
الواصفات / :العالقات بين ايفرا //السلوك//االتصال//الة اح
الشخصي//علم الةفس التطبيقي/
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> < 133
158.24

158.3

القالب ،لينا بسام
إتيكيت التعاما بين ايزواج :حو حياة زوجير سعيدة  /ليةا بسام
القالب  -.عمان :اة ابن الةفيس228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3442 : .
ة مك 978-9923-24-076-2 :
الواصفات / :اإلتيكيت//ايفرا المتزوجون//العالقات ايسرير/
/علم الةفس االجتماعي/
> < 134
أبو زعيزع ،عبدهللا يوسف
أساليب اإلةشا والعالج الةفسي  /عبدهللا يوسف أبو زعيزع -.
عمان :اة زمزم222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1374 : .
ة مك 978-9957-72-181-7 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي//اختباةات الشخصير//االستبيا ات/
/علم الةفس التطبيقي/
> < 135

158.3

158.3

السفاسفة ،محمد ابراهيم
إةشا ايزمات والرعاير الةفسير لضحايا الكواةث وايزمات /
محمد ابراهيم السفاسفر ،شروق محمد معابرة ،ابراهيم محمد السفاسفر  -.عمان:
اة وائا226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/298 : .
ة مك 978-9957-91-715-9 :
الواصفات / :ضحايا الحرب//الرعاير االجتماعير//ايزمات
السياسير//اإلعالم//اإلةشا الةفسي//العالج الةفسي/
> < 136
صالح ،عبد الرحمن اسماعيل
المهاةات ايساسير في اإلةشا الةفسي  /عبد الرحمن اسماعيا
صالح  -.عمان :اة الراير286 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر المهاةات
الشخصير)
ة .إ2019/5/2442 : .
ة مك 978-9957-622-84-8 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي//المرشدون الةفسيون//االختباةات
الشخصير/
> < 137

158.3

العامري ،جعفر صادق
اإلةشا الةفسي علم وفن  /جعفر صا ق العامر
صفاء292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4493 : .
ة مك 978-9923-28-037-9 :
الواصفات / :اختباةات الشخصير//اإلةشا الةفسي//علم الةفس/

 -.عمان :اة

50

> < 138
158.3

ناصر ،ناصر حسين
تقةيات العالج في علم الةفس اإلةشا
عمان :اة صفاء520 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4796 : .
ة مك 978-9957-687-75-5 :
الواصفات / :الشخصير//العالج الةفسي//اإلةشا الةفسي/

 /اصر حسين اصر -.

> < 139
158.35

الداهري ،صالح حسن
سيكولوجير اإلةشا ال معي :ظرياته وأساليبه  /صالح حسن
الداهر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي556 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2245 : .
ة مك 978-9957-98-358-1 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي ال ماعي//االضطراب الةفسي//العالج
الةفسي/
> < 140

158.35

الداهري ،صالح حسن
مبا ئ العملير اإلةشا ير :الطرق والةظريات  /صالح حسن
الداهر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2259 : .
ة مك 978-9957-98-363-5 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي//اإلةشا //علم الةفس التطبيقي/
> < 141

158.7

حميد ،حشالفي
التحرش الةفسي في الوسط المهةي  /حشالفي حميد  -.عمان :اة
كفاءة المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/992 : .
ة مك 978-9923-755-66-2 :
الواصفات / :أخالقيات المهةر//السلوكيات//العةف//الصحر الةفسير/
/علم الةفس الصةاعي/

 160علم المنطق
160

> < 142
األبهري ،المفضل بن عمر بن المفضل (676-745هـ)
الهداير :ايقسام الثالثر (المةطق والطبيعي واإللهي)  /المفضا بن
عمر بن المفضا ايبهر ؛ تحقيق عبد الحميد التركما ي  -.ي -. 0عمان :اة
الرياحين015 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2246 : .
ة مك 978-9923-762-16-5 :
الواصفات / :المةطق//الهداير//الطريقر االستةتاجير//الفلسفر
اإلسالمير/

51

> < 143
160

160

الحداوي ،الطائع
السيميائيات والمةطقيات  /الطائع الحداو  -.عمان :اة فضاءات،
510 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6273 : .
ة مك 978-9923-36-043-9 :
الواصفات / :االستدالل//االستقراء//الطريقر االستةتاجير //ظرير
المعرفر//المةطق/
> < 144
الحنفي ،صالح الدين موسى شاه بن محمد
شرح مةطق الهداير :القسم ايول من هداير الحكمر  /صالح الدين
موسى شاه بن محمد الحةفي؛ تحقيق عبد الحميد التركما ي  -.عمان :اة
الرياحين021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2808 : .
ة مك 978-9923-762-35-6 :
الواصفات / :القياس (مةطق)//االستدالل //المةطق/
> < 145

160

عدالة ،عبد القادر
المةطق الصوة وقراءته من زاوير فكرير معاصرة  /عبد القا ة
عدالر  -.عمان :اة اييام292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4996 : .
ة مك 978-9957-95-834-3 :
الواصفات / :االستدالل//االستقراء//الطريقر االستةتاجير//الفلسفر
ايةسطووير//المةطق/
> < 146

160

المدرس ،عبد الكريم
المقاالت في المقوالت :علم الحكمر  /عبد الكريم المدةس؛ تحقيق
محمد ذ ون الفتحي  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2250 : .
ة مك 978-9923-762-17-2 :
الواصفات / :الحكمر//المةطق//علم الكالم//الفلسفر اإلسالمير/

 150علم األخالق (الفلسفة األخالقية)
> < 147
170

المعلة ،جميل خليل
أخالقةا اإل سا ير بين غائير السعا ة وآالم الواقع :ةاسر في تطوة
ظريات علم ايخالق  /جميا خليا المعلر  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
215ص
ة .إ2019/7/3494 : .
ة مك 978-9957-96-702-4 :
الواصفات / :علم ايخالق//الفلسفر ايخالقير/

52

> < 148
174

الطائي ،مازن هادي
أخالقيات المهةر وقواعد السلوك الوظيفي  /مازن ها الطائي،
عباس محمد عبيد ،بان سيف الدين محمو  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
082ص
ة .إ2019/9/4492 : .
ة مك 978-9923-28-038-6 :
الواصفات / :آ اب المهةر//قواعد السلوك//السلوك االجتماعي/
> < 149

174

174.9370

العاني ،وجيهة ثابت
اخالقيات المهةر :أصولها الفكرير وتطبيقاتها العملير  /وجيهر ثابت
العا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1749 : .
ة مك 978-9923-14-275-2 :
الواصفات / :آ اب المهةر//قواعد السلوك//أخالقيات المهةر/
> < 150
الكبيسي ،عبد الرحمن حميد
أخالقيات مهةر التعلم والتعليم  /عبد الرحمن حميد الكبيسي -.
عمان :مكتبر الم تمع العربي020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3493 : .
ة مك 978-9957-83-689-4 :
الواصفات / :أخالقيات المهةر//المعلمون//التعليم/
> < 151

179.9

لموزة ،أشواق سامي
التسامح وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة المرحلر االبتدائير/
أشواق سامي لموزة ،دوى سلمان العبيد  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي،
206 -. 0202ص
ة .إ2018/9/4727 : .
ة مك 978-9957-83-658-0 :
الواصفات / :التسامح//ايخالقيات االجتماعير/

 180الفلسفة القديمة والوسيطة والشرقية
183

> < 152
الصديقي ،محمود عبد اللطيف
ةوا الفكر اليو ا ي ايوائا  /محمو عبد اللطيف الصديقي -.
عمان :اة أم د265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1589 : .
ة مك 978-9923-25-026-6 :
الواصفات / :الفلسفر اليو ا ير//الفلسفات القديمر/

53

> < 153
183

المعلة ،جميل خليل
الفكر الفلسفي اإلغريقي بين واقعير أةسطو وحدسير أفلويين /
جميا خليا المعلر  -.عمان :اة غيداء220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5839 : .
ة مك 978-9957-96-811-3 :
الواصفات / :الفكر اإلغريقي//الفلسفر ايةسطووير//الفلسفر
ايفاليو ير//الفلسفر اليو ا ير القديمر/
> < 154

185

المعلة ،جميل خليل
ظرير الحركر عةد فالسفر اليو ان :أةسطو ياليس أ موذجا  /جميا
خليا المعلر  -.عمان :اة غيداء025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3501 : .
ة مك 978-9957-96-699-7 :
الواصفات / :الفلسفر اليو ا ير//فلسفر أةسطو//الفلسفر الغربير
القديمر/
> < 155

185

189.1

المولى ،ليلى يونس
قد أةسطو ياليس للدساتير اليو ا ير :ةاسر تحليلير  /ليلى يو س
المولى  -.عمان :اة غيداء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/926 : .
ة مك 978-9957-96-661-4 :
الواصفات / :الفلسفر ايةسطووير//الفلسفر اليو ا ير القديمر/
> < 156
العواودة ،رائد عبد الجليل
قراءات في التأويا اإلسالمي  /ةائد عبد ال ليا العواو ة ،مصطفى
كمال المعا ي  -.اةبد :عالم الكتب الحديث818 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3184 : .
ة مك 978-9923-14-139-7 :
الواصفات / :فلسفر التأويا//الفلسفر اإلسالمير/
> < 157

189.2

أحمد ،عزمي طه السيد
أصالر الفلسفر اإلسالمير :الةقا ،االستيعاب والتمحيص ،التأليف
المستقا ،الت د وايصالر ( ةاسات مختاةة)  /عزمي يه السيد أحمد  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2761 : .
ة مك 978-9923-14-283-7 :
الواصفات / :الفكر اإلسالمي//الفالسفر المسلمون//الفلسفر
اإلسالمير //ةاسات فلسفير/
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> < 158
189.2

الحسناوي ،باسم محمد
الفهم الحداثي للةص القرآ ي :قراءة تحليلير قدير في المشاةيع
التأويلير الحداثير للةص القرآ ي في الم الين العربي واإليرا ي  /باسم محمد
الحسةاو  -.عمان :اة ابن الةفيس052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5153 : .
ة مك 978-9923-24-043-4 :
الواصفات / :الفكر العربي//الحداثر//الةص القرآ ي//الفلسفر
اإلسالمير/
> < 159

189.2

السالمي ،محمد سلمان
ظم المةطقير وشرحها المسمى بالح ر المرضير شرح ظم
المةطقير  /محمد سلمان السالمي ،عمر يه السامرائي ،خالد محمد المشهدا ي-.
عمان :اة إبصاة202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4920 : .
ة مك 978-9923-29-031-6 :
الواصفات / :علم المةطق//الفقه اإلسالمي//الفلسفر اإلسالمير/
> < 160

189.2

189.2

189.3

المحجوبي ،خالد ابراهيم
جدلير الدين مع الفلسفر والسلطر  /خالد ابراهيم المح وبي  -.عمان:
اة المبا ةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/816 : .
ة مك 978-9923-26-051-7 :
الواصفات / :الفلسفر اإلسالمير//الشريعر اإلسالمير//العلماء
المسلمون//علم الكالم/
> < 161
المرزوقي ،أبو يعرب سمير
اإلةا ة والوجو  :العالج الروحي والسياسي لتدبير اال تقال حو
الحكم الراشد  /أبو يعرب سمير المرزوقي ،إ ةيس عبدهللا مقبول  -.إةبد  :عالم
الكتب الحديث266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3542 : .
ة مك 978-9923-14-162-5 :
الواصفات / :اإل اةة//الحكم ايخالقي//التفكير العقال ي//الفلسفر
اإلسالمير//الحضاةة اإلسالمير/
> < 162
غدير ،ناظم عودة
الهيمةر الرمزير :تفكيك اي ساق اييديولوجير للخطاب  /اظم عو ة
غدير  -.عمان :اة كةوز المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/298 : .
ة مك 978-9957-74-793-0 :
الواصفات / :الفلسفر اإلسالمير//الفرق اإلسالمير//علم
الكالم//الفلسفر/
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> < 163
189.5

أحمد ،عزمي طه السيد
مقالر ثابت بن قرة في تلخيص كتاب ما بعد الطبيعر يةسطو /
عزمي يه السيد أحمد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث85 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3385 : .
ة مك 978-9923-14-285-1 :
الواصفات / :الفلسفر اإلسالمير//الترجمر//الةقد الفلسفي/
> < 164

189.65

بنحماني ،محمد عدنان
ابن ةشد المتعد  /محمد عد ان بةحما ي  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3019 : .
ة مك 978-9923-14-096-3 :
الواصفات / :فلسفر ابن ةشد//الةقد الفلسفي//الفلسفر اإلسالمير/

 140الفلسفة الغربية الحديثة
190

> < 165
بوالسكك ،عبد الغاني فالح
تحوالت الحداثر والظواهر السائلر في فلسفر زي مو ت باومان /
عبد الغا ي فالح بوالسكك  -.إةبد :عالم الكتب الحديث255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3380 : .
ة مك 978-9923-14-284-4 :
الواصفات / :الحداثر//العولمر//الةقد الفلسفي//الفلسفر الغربير
الحديثر/
> < 166

193

نيتشه ،فريدريك
إ سان مفري في إ سا يته :كتاب للمفكرين ايحراة  /فريدةيك يتشه؛
ترجمر أصالر ابراهيم أبو عبيدة  -.عمان :اة الرواير العربير-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/11/5659 : .
ة مك 978-9923-747-36-0 :
الواصفات / :الفلسفر ايلما ير//الفالسفر ايلمان//الفلسفر الغربير
الحديثر/
> < 167

193

نيتشه ،فريدريك
هذا هو اإل سان  /فريدةيك يتشه؛ ترجمر أصالر ابراهيم أبو عبيدة-.
عمان :اة الرواير العربير60 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5664 : .
ة مك 978-9923-747-40-7 :
الواصفات / :اإل سان//الفلسفر ايلما ير//الفلسفر الغربير الحديثر/
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> < 168
194

صالح ،مصطفى الضاوي
من العلم إلى اإليتيقا :لفيةاس قاةئا لهوسرل  /مصطفى الضاو
صالح  -.عمان :اة كةوز المعرفر615 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5958 : .
ة مك 978-9957-74-784-8 :
الواصفات / :فلسفر الظواهر//الفلسفر الفر سير//الفلسفر الغربير
الحديثر/

الديانات
 200الديانات
201.610

> < 169
الوائلي ،عامر عبد زيد
العقال ير الغربير وةها ات الدين :مقاةبات في فلسفر الدين /
عامر عبد زيد الوائلي  -.عمان :اة صفاء201 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3306 : .
ة مك 978-9923-28-018-8 :
الواصفات / :الفلسفر//الديا ات/
> < 170

201.657

علي ،بيداء عباس
البيئر والحيوا ات :ةاسر مقاة ر  /بيداء عباس علي ،سعا عبد
الكريم محمد ،حيدة أحمد جاسم  -.عمان :اة أم د296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2180 : .
ة مك 978-9923-25-315-1 :
الواصفات / :الحيوا ات//البيئر//العهد القديم//التوةاة//القرآن
الكريم/
> < 171

202

202.2

عتوم ،الليث صالح
الوجيز في مقاة ر اي يان  /الليث صالح عتوم  -.عمان :اة
الةفائس028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4305 : .
ة مك 978-9957-80-335-3 :
الواصفات / :العقيدة الديةير//تاةيخ اي يان//علم مقاة ر اي يان/
> < 172
الهوني ،حنان احمد
الةزعر اإل سا ير في الدين السماو  /حةان احمد الهو ي  -.عمان:
من المحيط الى الخليج 82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2153 : .
ة مك 978-9923-740-64-4 :
الواصفات / :الةزعر اإل سا ير//المذهب اإل سا ي//الفلسفر اإل سا ير/
/الديا ات/
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 210اإلسالم وعلومه
> < 173
210.1

المحجوبي ،خالد ابراهيم
الفكر الديةي بين تحديات الت ديد وآثاة الحداثر  /خالد ابراهيم
المح وبي  -.عمان :اة المبا ةة225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/838 : .
ة مك 978-9923-26-054-8 :
الواصفات / :الفكر الديةي//الحداثر//الت ديد//الفلسفر//الثقافر
اإلسالمير/
> < 174

210.19

الشريفين ،عماد عبدهللا
علم فس الةمو في التراث اإلسالمي  /عما عبدهللا الشريفين -.
إةبد :عالم الكتب الحديث252 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الدةاسات الةفسير
التربوير ؛ ) 5
ة .إ2019/6/3033 : .
ة مك 978-9923-14-104-5 :
الواصفات / :علم الةفس الديةي//التربير اإلسالمير//علم فس الةمو/
> < 175

210.19

مصطفى ،هيثم محمد
سعي حو الخطاب الديةي وأسطوةة اي موذج :سعي حو تفكيك
الةظام اإل غالقي  /هيثم محمد مصطفى  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
220ص
ة .إ2019/6/3125 : .
ة مك 978-9923-14-127-4 :
الواصفات / :الفلسفر اإلسالمير//الفكر الديةي//التةوير//التأويا/
/الخطاب الديةي/
> < 176

210.19

يوسف ،اسماعيل رديف
البةاء الةفسي للشخصير اإلسالمير في القرآن الكريم :ةاسر
موضوعير  /اسماعيا ة يف يوسف ،عثمان فوز علي  -.عمان :اة أم د،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2823 : .
ة مك 978-9923-25-154-6 :
الواصفات / :علم الةفس اإلسالمي//الشخصير اإلسالمير//القرآن
الكريم/
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210.7

> < 177
بن عاشور ،محمد الطاهر
أليس الصبح بقريب :التعليم العربي اإلسالمي ( ةاسر تاةيخير
وآةاء إصالحير)  /محمد الطاهر بن عاشوة؛ تحقيق محمد الطاهر الميساو -.
عمان :اة الةفائس522 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/4/1959 : .
ة مك 978-9957-80-262-2 :
الواصفات / :التعليم//الشريعر اإلسالمير//اإلسالم/
> < 178

210.7

210.7

حنون ،ماهر ابراهيم
هكذا علمةي سيد ةسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شؤون الدين
والحياة والمعامالت والحب والطاعر والذكر والمشاعر وايحاسيس والبعد عن
الشركيات وأحداث اآلخره  /ماهر ابراهيم حةون  -.عمان :اة الفاةوق،
152 -.0202ص  ( -.المةهج التعليمي في فقه السيرة الةبوير )
ة .إ2019/5/2604 : .
ة مك 978-9957-605-81-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//العلوم الديةير//السيرة الةبوير/
> < 179
خطاطبة ،عدنان مصطفى
مواصفات البحث العلمي في الدةاسات اإلسالمير :البحوث الةظرير/
عد ان مصطفى خطايبر  -.إةبد :المؤلف65 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6201 : .
ة مك 978-9923-9747-4-2 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//البحث العلمي//الدةاسات
اإلسالمير/
> < 180

210.7

الرقب ،أحمد سليمان
ليا التعليمات لدوةات علوم الشريعر  /أحمد سليمان الرقب -.
عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2565 : .
ة مك 978-9923-21-042-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//العلوم اإلسالمير//الشريعر
اإلسالمير/
> < 181

210.7

الرواشده ،أنس فالح
متون التعزيز لطالب العلم  /أ س فالح الرواشده  -.عمان :المؤلف،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/2/665 : .
الواصفات / :التربير اإلسالمير//العلوم اإلسالمير//ايحكام الديةير/
/يالب العلم//العلوم القرآ ير//علم الحديث//اإلسالم/
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> < 182
210.7

الشريفين ،عماد عبدهللا
التربير اإلسالمير وقضايا علم الةفس  /عما عبدهللا الشريفين -.
إةبد :عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الدةاسات الةفسير
التربوير ؛ ) 2
ة .إ2019/6/3035 : .
ة مك 978-9923-14-103-8 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//التعليم الديةي اإلسالمي//علم فس
الةمو/
> < 183

210.7

الشريفين ،عماد عبدهللا
مقدمر في تعديا السلوك اإل سا ي في التربير اإلسالمير  /عما
عبدهللا الشريفين  -.إةبد :عالم الكتب الحديث050 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
الدةاسات الةفسير التربوير ؛ ) 2
ة .إ2019/5/2594 : .
ة مك 978-9923-14-051-2 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//السلوك ايخالقي//علم الةفس
التربو /
> < 184

210.7

العسكري ،كفاح يحيى
أصول التربير اإلسالمير :أهدافها ،فلسفتها ،أساليبها واستراتي يات
تدةيسها  /كفاح يحيى العسكر  ،عبد الكريم علي اليما ي ،علي عبد الرزاق
صالح  -.عمان :اة وائا262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3270 : .
ة مك 978-9957-91-633-6 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//يرق التعلم//أساليب التدةيس/
/المةاهج/
> < 185

210.7

210.7

مروح ،محمود أحمد
التربير اإلسالمير وأساليب تدةيسها :العقيدة اإلسالمير والحديث
الشريف  /محمو أحمد مروح  -.عمان :اة وائا -. 0202 ،ج028(2ص)
ة .إ2020/7/2580 : .
ة مك 978-9957-91-741-8 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//أساليب التدةيس//العلوم اإلسالمير/
> < 186
ملكاوي ،فتحي حسن
الفكر التربو اإلسالمي المعاصر :مفاهيمه ومصا ةه وخصائصه
وسبا إصالحه  /فتحي حسن ملكاو  -.عمان :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
662 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6404 : .
الواصفات / :التربير اإلسالمير//الفكر اإلسالمي//التعليم الديةي/
/اإلسالم/
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> < 187
210.7

210.7

210.701

211

211

ملكاوي ،فتحي حسن
مةظومر القيم المقاصدير وت لياتها التربوير  /فتحي حسن ملكاو -.
عمان :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2456 : .
الواصفات / :التربير اإلسالمير//التعليم الديةي//اإلسالم/
> < 188
الهند .مجمع الفقه اإلسالمي
إسهامات علماء فر ي محا العلمير في إثراء المكتبر اإلسالمير /
الهةد .م مع الفقه اإلسالمي؛ مراجعر ةشيد صالح كهوس  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3188 : .
ة مك 978-9923-14-136-6 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//التعليم الديةي اإلسالمي//العلماء
المسلمون//الهةد//أفغا ستان//تركستان/
> < 189
خطاطبة ،عدنان مصطفى
مشروع تصميم الةظرير التربوير اإلسالمير :اإلشكالير والمةه ير
والتصوة  /عد ان مصطفى خطايبر  -.عمان :اة وائا020 -. 0202 ،ص-.
( سلسلر ةاسات معمقر في علم التربير اإلسالمير ؛ ) 9
ة .إ2019/8/4440 : .
ة مك 978-9957-91-656-5 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//الفكر التربو //الفلسفر
والةظريات/
> < 190
تنبيه األنام على ما سمعه ابن القيم من شيخ اإلسالم  /تحقيق مطلق جاسر
ال اسر ،أحمد مةصوة سبالك؛ جمع محمد جابر ايسوا ي  -.عمان:
اة أم د000 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1930 : .
ة مك 978-9923-25-076-1 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير/
> < 191
"سالم صقر" ،مصطفى ابراهيم
ها ت زون إال ما كةتم تعملون  /مصطفى ابراهيم "سالم صقر" -.
عمان :المؤلف528 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2150 : .
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//الوعظ واإلةشا //الثواب//اآليات
القرآ ير/
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> < 192
211

أبو الحاج ،صالح محمد
ايفهام السةير في الثقافر اإلسالمير :يشما الكتاب على أكثر من 622
سؤال من أسئلر الشاما لسةوات سابقر  /صالح محمد أبو الحاج ،معاذ سعيد
حوا -.عمان :اة الفاةوق229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3347 : .
ة مك 978-9957-605-93-3 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//ايحكام الشرعير//اإلسالم/
> < 193

211

211

األسواني ،محمد جابر
ايكواب الموضوعر في الفوائد الم موعر  /محمد جابر ايسوا ي -.
عمان :اة أم د029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1929 : .
ة مك 978-9923-25-075-4 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير/
> < 194
باعلوي ،أحمد بن علوي باحسن
ذخيرة الخير فيما سأل عةه محمد باقيس وعمر باجسير  /أحمد بن
علو باحسن باعلو ؛ تحقيق محمد أبو بكر باذيب  -.عمان :اة الفتح،
290 -.0202ص
ة .إ2013/11/4072 : .
ة مك 978-9957-23-292-4 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//اإلسالم/
> < 195

211

الجيالني ،عبد القادر
تهذيب الغةير لطالبي يريق الحق  /عبد القا ة ال يال ي؛ تحقيق
عثمان أحمد الحسيةي  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5143 : .
ة مك 978-9957-96-793-2 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//ايخالق//اي عير//العلوم اإلسالمير/
> < 196

211

دهيمات ،عقلة حسين
وجهر ظر في كالم معتبر  /عقلر حسين هيمات  -.عمان :اة
المأمون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/906 : .
ة مك 978-9957-77-532-2 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//التربير اإلسالمير//الفكر اإلسالمي/
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> < 197
211

الدوري ،سامي ندا
إةشا اي ام إلى الزهد في اإلسالم  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
أم د629 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/430 : .
ة مك 978-9957-99-954-4 :
الواصفات / :الزهد//الشعائر الديةير//الثقافر اإلسالمير/
> < 198

211

211

ربابعة ،خلدون عبد القادر
أزوا الركب في الحج والعمرة  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان:
المؤلف212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5095 : .
الواصفات / :الحج والعمرة//الفضائا//العبا ات//ايحكام الشرعير/
/الغزوات اإلسالمير//الثقافر اإلسالمير/
> < 199
ربابعة ،خلدون عبد القادر
أسلمر الواقع  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
002ص
ة .إ2019/11/5953 : .
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//العبا ات//ايخالق اإلسالمير/
/ايسرة/
> < 200

211

رطروط ،سليمان حسن
بحوث و ةاسات إسالمير  /سليمان حسن ةيروي  -.عمان :اة
عماة252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2148 : .
ة مك 978-9957-692-82-7 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//التربير اإلسالمير//العلوم اإلسالمير/
> < 201

211

شاقان ،محمد سالم
إعا ة تأسيس الخطاب اإلسالمي  /محمد سالم شاقان  -.عمان :اة
المبا ةة262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5596 : .
ة مك 978-9923-26-038-8 :
الواصفات / :الفكر اإلسالمي//اآل اب اإلسالمير//الثقافر اإلسالمير/
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> < 202
211

الصالح ،مدين جمال
حياتك عسا  /مدين جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة-. 0202 ،
290ص
ة .إ2019/3/1422 : .
ة مك 978-9957-684-84-6 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//اإلسالم/
> < 203

211

عاشور ،مزاحم إدريس
مصاةع الظالمين  /مزاحم إ ةيس عاشوة  -.عمان :اة االبتكاة،
220 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4773 : .
ة مك 978-9923-16-063-3 :
الواصفات / :معصير هللا//الظالمون//ايمم السابقر//العقاب/
/المواعظ//الثقافر اإلسالمير/
> < 204

211

211

عبد القادر ،إيمان أحمد
وم مضيئر  /إيمان أحمد عبد القا ة  -.عمان :اة آمةر-. 0202 ،
29ص
ة .إ2020/8/3394 : .
الواصفات / :التربير اإلسالمير//الثقافر اإلسالمير/
> < 205
عبد المجيد ،ابراهيم باجس
قال الصالحون  /ابراهيم باجس عبد الم يد  -.ي -. 0عمان :اة
الرياحين262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2350 : .
ة مك 978-9923-762-22-6 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //اإلةشا الديةي//ايقوال المأثوةة/
/الثقافر اإلسالمير/
> < 206

211

قعدان ،زيدان عبد الفتاح
مع م ايوائا :المالئكر ،اي بياء والرسا ،الصحابر  /زيدان عبد
الفتاح قعدان  -.عمان :اة الفاةوق190 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2180 : .
ة مك 978-9957-605-73-5 :
الواصفات / :اي بياء//المالئكر//الصحابر//الثقافر اإلسالمير/
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> < 207
211

مطلوب ،قبس فاروق
أزهاة الرياض في أخباة عياض وما يةاسبها بما يحصا به للةفس
من اةتياح وللعقا من اةتياض  /قبس فاةوق مطلوب  -.عمان :اة جليس
الزمان515 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3812 : .
ة مك 978-9957-81-405-2 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//الحكايات//تراجم//البلدان العربير
اإلسالمير/
> < 208

211

النمارنة ،سعيد ابراهيم
الوة المةثوة  /سعيد ابراهيم الةماة ر  -.إةبد :اة الكتاب الثقافي،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3008 : .
ة مك 978-9923-711-69-9 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//الفضائا//الثقافر اإلسالمير/
> < 209

211.03

الصالح ،مدين جمال
مع م التعريفات العلمير عةد شيخ اإلسالم ابن تيمير ةحمه هللا /
مدين جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة168 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر ةة
و فائس ابن تيميه ةحمه هللا )
ة .إ2019/3/1428 : .
ة مك 978-9957-684-87-7 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//المصطلحات العلمير//العلوم
اإلسالمير//المعاجم/
> < 210

212

الدوري ،سامي ندا
آيات الصدق والكذب في القرآن الكريم  /سامي دا الدوة
عمان :اة أم د295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3583 : .
ة مك 978-9923-25-198-0 :
الواصفات / :ايخالق اإلسالمير//الفضائا//أخالق الرسول//اآليات
القرآ ير/

-.

212

> < 211
ربابعة ،خلدون عبد القادر
وة ايخالق اإلسالمير في اإلصالح الفكر والتربو  /خلدون عبد
القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5097 : .
الواصفات / :ايخالق//اآل اب اإلسالمير//الفضائا//الفكر التربو /
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> < 212
212

طالفحة ،شوكت طه
ايخالق في آيات ايحكام  /شوكت يه يالفحر  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4227 : .
ة مك 978-9923-14-177-9 :
الواصفات / :ايخالق//اآل اب اإلسالمير//القرآن الكريم/
> < 213

212

العموش ،بسام علي
اإلتيكيت اإلسالمي :سةن وأخالق  /بسام علي العموش  -.عمان:
جمعير ةابطر علماء اية ن90 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/562 : .
الواصفات / :اآل اب اإلسالمير//ايخالق//التعاليم الديةير//علم
اآل اب/
> < 214

212

الماجد ،كلثم عمر
حقائق في الصالة على سيد ايبراة وخيرة ايخياة :سيد ا محمد بن
عبدهللا بن عبد المطلب صلوات هللا تعالى وسالمه عليه  /كلثم عمر الماجد -.
عمان :اة المشكاة252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/109 : .
ة مك 978-9923-734-13-1 :
الواصفات / :الصالة على الةبي//الفضائا//اآلثاة الةبوير//محمد
صلى هللا عليه وسلم//اآل اب اإلسالمير/
> < 215

212

ملحم ،صادق علي
قواعد ايخالق  /صا ق علي ملحم ،جالل قاسم ةا كه  -.إةبد:
المؤلف98 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3509 : .
الواصفات / :ايخالق//السلوك//اآل اب اإلسالمير//الم تمع
اإلسالمي/
> < 216

212

هباب ،فادية الدجاني
ايخالق الحميدة كما يصوةها القرآن وايحا يث الةبوير الشريفر /
فا ير الدجا ي هباب  -.عمان :اة زهد 229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4745 : .
ة مك 978-9923-17-186-8 :
الواصفات / :ايخالق الحميدة//الفضائا//اإلسالم/
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> < 217
213.2

األسواني ،محمد جابر
زا السفر فيما جاء في شهر صفر  /محمد جابر ايسوا ي -.
عمان :اة أم د90 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1927 : .
ة مك 978-9923-25-073-0 :
الواصفات / :الشهوة القمرير//الفضائا//الثقافر اإلسالمير/
> < 218

213.28

محمد ،أحمد قاسم
اإلشكاليات الموضوعير في ليلر القدة وتوجيهها  /أحمد قاسم
محمد -.عمان :اة غيداء221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5820 : .
ة مك 978-9957-96-814-4 :
الواصفات / :ليلر القدة //زول القرآن//شهر ةمضان//سوة القرآن/
/العبا ة/
> < 219

214.309565

215

215

أبو شنار ،أحمد محمد
أضرحر ومقامات على ثرى اية ن الطهوة  /أحمد محمد أبو
شةاة  -.عمان :اة المعتز212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/413 : .
ة مك 978-9957-65-265-4 :
الواصفات / :المقامات اإلسالمير//ايضرحر اإلسالمير//تاةيخ
اية ن//اية ن/
> < 220
عاشور ،مزاحم إدريس
جواهر الوصايا  /مزاحم إ ةيس عاشوة  -.عمان :اة االبتكاة،
96 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4774 : .
ة مك 978-9923-16-064-0 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //التربير اإلسالمير//العلوم
اإلسالمير/
> < 221
عاشور ،مزاحم إدريس
زهر الصالحين  /مزاحم إ ةيس عاشوة  -.عمان :اة االبتكاة،
82 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4775 : .
ة مك 978-9923-16-062-6 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //التربير اإلسالمير//الثقافر
اإلسالمير/
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215

> < 222
المالكي ،شمس الدين محمد المصري
كشف الغطاء عن حكم ابن عطاء  /شمس الدين محمد المصر
المالكي؛ تحقيق أحمد ةجب أبو سالم  -.عمان :اة الفتح586 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6494 : .
ة مك 978-9957-23-515-4 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //الحكم//الدعوة اإلسالمير/
> < 223

215

محمد ،أحمد قاسم
أثر الخطاب الديةي في تربير فوس المدعوين :تحريم الخمر
أ موذجا  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/4/1281 : .
ة مك 978-9923-755-72-3 :
الواصفات / :الخطاب الديةي//الوعظ واإلةشا //المحرمات//الدعوة
اإلسالمير//التربير الديةير/
> < 224

215.1

215.1

جياللي ،احمد محمود
حديث الروح في تهذيب الةفس :شرح الحكم العطائير  /احمد محمو
جياللي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3175 : .
ة مك 978-9923-14-143-4 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //تهذيب الةفس//ايخالق/
> < 225
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
كلمات صامتر  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد ،
220 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2394 : .
ة مك 978-9923-17-074-8 :
الواصفات / :الوعظ واإلةشا //اآل اب اإلسالمير//اإلسالم/
> < 226

215.2

حسن ،محمد سعيد
فقه الدعوة والقيم  /محمد سعيد حسن  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
220ص
ة .إ2019/11/6178 : .
الواصفات / :الدعوة اإلسالمير//الفقه اإلسالمي//ا تشاة اإلسالم/
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> < 227
215.2

قطب ،سيد
معالم في الطريق :ةاسر وتحقيق  /سيد قطب؛ تحقيق عصام
فاةس الحرستا ي ،صالح عبد الفتاح الخالد  -.عمان :اة عماة-. 0202 ،
019ص
ة .إ2020/10/4009 : .
ة مك 978-9957-692-87-2 :
الواصفات / :الدعوة اإلسالمير//ا تشاة اإلسالم//الدعاة//الوعظ
واإلةشا //الثقافر اإلسالمير/
> < 228

215.254

215.3

215.3

215.3

الندوي ،سعيد األعظمي
جهو علماء الهةد في علوم الحديث الشريف تدةيسا ً وتاليفا ً  /إعدا
سعيد ايعظمي الةدو  ،ةشيد صالح كهوس  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
225 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3126 : .
ة مك 978-9923-14-126-7 :
الواصفات / :الدعوة اإلسالمير//الدعاة//الهةد/
> < 229
الشديفات ،رياض خليف
حو خطاب إعالمي ةاشد برؤير إسالمير على بصيرة :ةاسر
تحليلير للخطاب اإلعالمي المعاصر  /ةياض خليف الشديفات  -.عمان :اة
ال ةان255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2667 : .
ة مك 978-9923-35-016-4 :
الواصفات / :الخطاب اإلسالمي//الخطاب اإلعالمي//وسائا
االتصال ال ماهير //العالقات االجتماعير//البلدان العربير/
> < 230
الشرقاوي ،عبد الرزاق أحمد
اإلعالم والتعد ير الثقافير  /عبد الرزاق أحمد الشرقاو  -.عمان:
اة غيداء259 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4645 : .
ة مك 978-9957-96-759-8 :
الواصفات / :اإلعالم اإلسالمي//الوعظ واإلةشا //الدعوة
اإلسالمير//اإلعالم/
> < 231
لبابيدي ،عبدهللا عبد الغني
ايساليب اإلعالمير والتواصا في السيرة الةبوير  /عبدهللا عبد
الغةي لبابيد  -.عمان :اة االبتكاة229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2639 : .
ة مك 978-9923-16-029-9 :
الواصفات / :اإلعالم اإلسالمي//وسائا اإلعالم//السيرة الةبوير/
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216.3

> < 232
ربابعة ،خلدون عبد القادر
المةظومر التعليمير وأثرها في الةهضر واإلصالح  /خلدون عبد
القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5940 : .
الواصفات / :التعليم//التربير//اإلسالم/
> < 233

216.61

الراوي ،قتيبة فوزي
الوقاير من جائحر كوةو ا العالمير بين التأصيا الشرعي واإلع از
الطبي  /قتيبر فوز الراو  ،حاتم عبدهللا العيساو  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2029 : .
ة مك 978-9923-755-97-6 :
الواصفات / :ايمراض المعدير//ايوبئر//الوقاير الصحير//ايحكام
الشرعير//العلوم الطبير//العلوم اإلسالمير/
> < 234

217

أبو عواد ،ابراهيم
ةاسات مةه ير في القرآن والتوةاة واإل يا  /ابراهيم أبو عوا -.
عمان :اة اييام882 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5311 : .
ة مك 978-9957-95-775-9 :
الواصفات / :الديا ات المقاة ر//العقيدة الديةير//الديا ر اليهو ير/
/الديا ر المسيحير//اإلسالم/
> < 235

217

شهاب ،أسامة يوسف
الوئام بين اي يان السماوير  /أسامر يوسف شهاب  -.عمان :اة
زهران029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1411 : .
ة مك 978-9957-88-513-7 :
الواصفات / :التسامح الديةي//التعايش الديةي//حرير الفكر//الدين
اإلسالمي/
> < 236

217

عبدهللا ،زانا ناجي
الوسطير في العقيدة وموقف اي يان الثالثر اليهو ير والمسيحير واإلسالم
مةها :ةاسر مقاة ر  /زا ا اجي عبدهللا  -.عمان :اة جلر586 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2431 : .
ة مك 978-9923-37-024-7 :
الواصفات / :الوسطير//االعتدال//التسامح//المسيحير//اليهو ير/
/المسلمون//الشريعر اإلسالمير/
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> < 237
217.6

بني كنانة ،محمود عقله
بةي إسرائيا في الفرقان  /محمو عقله بةي كةا ر  -.إةبد :المؤلف،
209 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4289 : .
الواصفات / :اي بياء//بةي إسرائيا//القرآن الكريم//اإلسالم/
> < 238

217.8

رنيمة ،أحمد
أوةوبا ومسألر اإلسالم :ظرة الغرب إلى اإلسالم والمسلمين حتى
ظهوة االستشراق  /أحمد ة يمر  -.عمان :مركز معرفر اإل سان-. 0202 ،
022ص
ة .إ2019/8/4262 : .
ة مك 978-9923-708-10-1 :
الواصفات / :اإلسالم//االستشراق والمستشرقون//البلدان الغربير/
/المسلمون/
> < 239

218

الحياني ،محمود خليف
االستشراق واالستغراب :سؤال الذات واآلخر  /محمو خليف
الحيا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3177 : .
ة مك 978-9923-14-142-7 :
الواصفات / :الم تمعات اإلسالمير//الثقافر الغربير//المستشرقون/
> < 240

218

ربابعة ،علي محمد
مةهج الحواة في اإلسالمي  /علي محمد ةبابعر  -.عمان :اة
الةفائس211 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3214 : .
ة مك 978-9957-80-330-8 :
الواصفات / :الحواة//المهاةات الحياتير//علم االجتماع اإلسالمي/
> < 241

218

الشريفين ،عماد عبدهللا
سيكولوجير الةمو اإل سا ي في التربير اإلسالمير  /عما عبدهللا
الشريفين  -.إةبد :عالم الكتب الحديث262 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الدةاسات
الةفسير التربوير ؛ ) 0
ة .إ2019/7/3338 : .
ة مك 978-9923-14-152-6 :
الواصفات / :علم االجتماع اإلسالمي//ايسرة//ايحكام الشرعير/
/التربير اإلسالمير/
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218.1

> < 242
البطاينة ،محمد ضيف هللا
الم تمع اإلسالمي في ضوء القرآن الكريم والسةر الةبوير  /محمد
ضيف هللا البطايةر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6340 : .
ة مك 978-9923-14-204-2 :
الواصفات / :الم تمعات//العالقات اإل سا ير//المشاكا االجتماعير/
/علم االجتماع اإلسالمي/
> < 243

218.1

الخضير ،لبنى حامد
وة المال والعما في بةاء الفر وايسرة  /لبةى حامد الخضير -.
عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1511 : .
الواصفات / :المرأة العاملر //خا ايسرة//المعايير المعيشير/
/الضوابط الشرعير//الشريعر اإلسالمير//علم االجتماع اإلسالمي/
> < 244

218.1

الدقور ،سليمان محمد
بةاء اإل سان وإعدا الشخصير المسلمر  /سليمان محمد الدقوة -.
عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3190 : .
ة مك 978-9923-21-043-7 :
الواصفات / :السلوك اإل سا ي//الشخصير//الهداير//علم االجتماع
اإلسالمي/
> < 245

218.1

218.2

زرمان ،محمد عبدهللا
مقاةبات في ثقافر الوسطير  /محمد عبدهللا زةمان  -.عمان :اة
م دالو 220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5581 : .
ة مك 978-9957-02-707-0 :
الواصفات / :التطرف//الحواة الثقافي//الوسطير//العالقات
االجتماعير//علم االجتماع اإلسالمي/
> < 246
ربابعة ،خلدون عبد القادر
المةهج اإلسالمي لحا مشكالت ايسرة  /خلدون عبد القا ة ةبابعر-.
عمان :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5881 : .
الواصفات / :العالقات ايسرير//المشاكا االجتماعير//ايسرة//علم
االجتماع اإلسالمي/
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> < 247
218.2

الطهراوي ،محمد أحمد
المشكالت المعاصرة في الزواج وحلولها في ضوء الهد الةبو
الشريف  /محمد أحمد الطهراو  -.عمان :المعد052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6542 : .
ة مك 978-9957-67-478-6 :
الواصفات / :ايسرة//المشاكا االجتماعير//علم االجتماع
اإلسالمي/
> < 248

218.5

218.91

حنون ،ماهر ابراهيم
أ واع الزوجات في العصر الحديث 252 :وع من زوجات القرن
الحا والعشرين  /ماهر ابراهيم حةون  -.عمان :اة المأمون-. 0202 ،
590ص
ة .إ2020/6/1965 : .
ة مك 978-9957-77-537-7 :
الواصفات / :المرأة المسلمر//علم الةفس االجتماعي//الزوجات/
/العالقات ايسرير/
> < 249
ربابعة ،خلدون عبد القادر
للفقراء مةهج اإلسالم لحا مشكلر الفقر  /خلدون عبد القا ة ةبابعر-.
عمان :المؤلف25 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5938 : .
الواصفات / :محاةبر الفقر//المشاكا االجتماعير//اإلسالم/
> < 250

218.91

العاني ،قاسم صالح
ثقافر الفقير إسالميا ً ومساهمتها في التةمير االجتماعير  /قاسم صالح
العا ي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1336 : .
ة مك 978-9923-755-80-8 :
الواصفات / :الفقر//ايوضاع االجتماعير//التةمير االجتماعير/
/العلماء المسلمون//علم االجتماع اإلسالمي/
> < 251

219

أبو رمان ،محمد سليمان
الصوفير اليوم :قراءات معاصرة في م تمع التصوف و ماذجه /
محمد سليمان أبو ةمان  -.عمان :مؤسسر فريدةيش إيبرت282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4369 : .
ة مك 978-9923-759-16-5 :
الواصفات / :التصوف اإلسالمي//الطرق الصوفير//الفرق
اإلسالمير/
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219

> < 252
أبو صفية ،عبد الوهاب رشيد
ظرات في الصوفير  /عبد الوهاب ةشيد أبو صفير  -.عمان :اة
عماة262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1535 : .
ة مك 978-9957-692-76-6 :
الواصفات / :التصوف اإلسالمي //ظريات التصوف//الصوفيون/
/العقيدة/
> < 253

219

زيناي ،طارق
فصول في التصوف والعرفان" :قراءة في الكمال والموت والحرف
وال ةون"  /ياةق زيةا  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي090 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6050 : .
ة مك 978-9957-35-424-4 :
الواصفات / :الصوفيون//الطرق الصوفير//التصوف اإلسالمي/
/الفرق اإلسالمير/
> < 254

219

زيناي ،طارق
محاضرات في التصوف اإلسالمي  /ياةق زيةا  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6051 : .
ة مك 978-9957-35-423-7 :
الواصفات / :الصوفيون//الطرق الصوفير//التصوف اإلسالمي/
/الفرق اإلسالمير/
> < 255

219

السوافطة ،وفاء أحمد
سائرون إلى هللا :ةوس و صوص في التصوف  /وفاء أحمد
السوافطر  -.عمان :اة البشائر005 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/5/2339 : .
ة مك 978-9957-8771-3-2 :
الواصفات / :التصوف اإلسالمي//الصوفيون//اإلسالم/
> < 256

219.092

الشعيبي ،عادل
ابن تيمير صوفيا  /عا ل الشعيبي  -.عمان :اة الرياحين،
261 -.0202ص
ة .إ2020/9/3607 : .
ة مك 978-9923-762-41-7 :
الواصفات / :الصوفيون//التراجم//الطرق الصوفير//التصوف
اإلسالمي/
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> < 257
219.0956

فوزي ،محمد فتحي
التصوف الشرقي وماهيته  /محمد فتحي فوز
إبصاة96 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2470 : .
ة مك 978-9923-29-007-1 :
الواصفات / :الصوفير//التصوف اإلسالمي//البلدان العربير/

 -.عمان :اة

219.09565

219.1

> < 258
أبو رمان ،محمد سليمان
أسراة الطريق الصوفي :م تمع التصوف والزوايا والحضرات
والطرق في اية ن  /محمد سليمان أبو ةمان  -.عمان :مؤسسر فريدةيش
إيبرت268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2577 : .
ة مك 978-9923-759-10-3 :
الواصفات / :التصوف اإلسالمي//الطرق الصوفير//اية ن/
> < 259
الزبيدي ،عبد السالم عمران
التصوف والةزعر اإل سا وير في اإلسالم  /عبد السالم عمران
الزبيد  -.عالم الكتب الحديث220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3022 : .
ة مك 978-9923-14-093-2 :
الواصفات / :الصوفيون//اإل سا ير//الصوفير/
> < 260

219.14

الزيدوني ،محمد بالل
بالغر المعراج الصوفي في كتاب اإلسرا إلى المقام ايسرى لمحيي
الدين بن عربي :بحث في المكو ات والسمات والوظائف  /محمد بالل
الزيدو ي -.إةبد :عالم الكتب الحديث209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3127 : .
ة مك 978-9923-14-125-0 :
الواصفات / :اي ب الصوفي//التصوف اإلسالمي/
> < 261

219.14

شمس ،خالد حوير
البعد التداولي في الةثر الصوفي  /خالد حوير شمس  -.عمان:
مركز الكتاب ايكا يمي220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1174 : .
ة مك 978-9957-35-447-3 :
الواصفات / :اي ب الصوفي//التداولير//الةثر الصوفي//اللغر
العربير/
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> < 262
219.14

شمس ،خالد حوير
الةثر الصوفي :ةاسر في لسا يات الةص  /خالد حوير شمس -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1173 : .
ة مك 978-9957-35-448-0 :
الواصفات / :اي ب الصوفي//اللسا يات//الةصوص اي بير/
/الصوفيون/
> < 263

219.14

219.7

شمس ،خالد حوير
الةسق الثقافي وأثره في البةاء الةصي الةثر الصوفي  /خالد حوير
شمس  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي206 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1175 : .
ة مك 978-9957-35-446-6 :
الواصفات / :اي ب الصوفي//التحليا اي بي//الصوفيون/
> < 264
المصري ،أحمد بن جالل الالري الحنفي األحمدي الرفاعي
جالء الصدا في سيرة إمام الهدى  /أحمد بن جالل الالة الحةفي
ايحمد الرفاعي المصر ؛ تحقيق حاتم مخلف الرفاعي  -.عمان :اة الفتح،
622 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1397 : .
ة مك 978-9957-23-528-4 :
الواصفات / :الطريقر الرفاعير//الطرق الصوفير//التصوف
اإلسالمي/

 220القرآن الكريم وعلومه
220

220

> < 265
ربابعة ،خلدون عبد القادر
ةاسات وأبحاث القرآن الكريم وعلومه  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر -.عمان :المؤلف028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5946 : .
الواصفات  / :ةاسر القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 266
الزرقاني ،محمد عبد العظيم
إةواء الظمآن في اختصاة مةاها العرفان في علوم القرآن  /محمد
عبد العظيم الزةقا ي؛ تحقيق صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق،
012 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2985 : .
ة مك 978-9957-605-88-9 :
الواصفات / :العلوم القرآ ير//اآليات القرآ ير//آ اب القرآن/
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> < 267
220.441

الحمد ،غانم قدوري
توحيد الرسم والضبط في يباعر المصاحف  /غا م قدوة
الحمد -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1167 : .
ة مك 978-9923-21-014-7 :
الواصفات / :ةسم المصاحف//يباعر القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 268

220.441

الحمد ،غانم قدوري
حقائق عن ةسم المصحف في الر على أباييا بعض المؤلفين
وأوهامهم  /غا م قدوة الحمد  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1091 : .
ة مك 978-9923-21-012-3 :
الواصفات / :الرسم القرآ ي//اآليات القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 269

220.441

220.72

حمدان ،عمر يوسف
من الوحي المتلو إلى المصحف المدون :مقاةبات معاصرة في علم
الرسم وه ائر  /عمر يوسف حمدان  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن
الكريم225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3451 : .
ة مك 978-9923-21-023-9 :
الواصفات / :المصاحف//ةسم المصاحف//المصاحف العثما ير/
/جمع القرآن/
> < 270
الغرضوف ،محمد عبدهللا
الميثاق في القرآن الكريم :ةاسر مصطلحير وتفسير بةائي  /محمد
عبدهللا الغرضوف  -.إةبد :عالم الكتب الحديث095 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4386 : .
ة مك 978-9923-14-184-7 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//ألفاظ القرآن//القرآن الكريم/
> < 271

220.72

كنفودي ،محمد
إعا ة تعريف ماهير القرآن :مةاهج الفكر اإلسالمي المعاصر في
التعريف بالقرآن (عرض و قد وإكمال)  /محمد كةفو  -.عمان :اة المعتز،
502 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4045 : .
ة مك 978-9957-65-270-8 :
الواصفات / :الدةاسات القرآ ير//الفكر اإلسالمي//االجتها ات
المعاصرة//القرآن الكريم/

77

> < 272
221.1

221.4

الحمد ،غانم قدوري
يباعر المصحف الشريف في مديةر قزان :عرض تاةيخي وتحليا
موضوعي  /غا م قدوة الحمد  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم،
292 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1169 : .
ة مك 978-9923-21-013-0 :
الواصفات / :يباعر القرآن//ةسم المصاحف//الكتب الةا ةة/
/القرآن الكريم/
> < 273
زاهيد ،عبد الحميد محمد
الدةاسات الترجمير وترجمر معا ي القرآن الكريم  /عبد الحميد
محمد زاهيد ،خالد عمر الساقي ،حسن علي ةير  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
068 -. 0202ص  ( -.سلسلر الترجمر والمعرفر ؛ ) 21
ة .إ2020/1/357 : .
ة مك 978-9923-14-209-7 :
الواصفات / :ترجمر القرآن//معا ي القرآن//الترجمر//العلوم
القرآ ير/
> < 274

221.52

محمد ،أحمد قاسم
القول المقتدى في تفسير قوله تعالى "ويسئلو ك عن المحيض قا
هو أذى" :ةاسر تحليلير  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/6/2939 : .
ة مك 978-9923-25-166-9 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//ايحكام الفقهير//تفسير القرآن//العلوم
القرآ ير/
> < 275

221.55

الطرايرة ،محمد محمود
التفسير الوعظي لسوةة المائدة  /محمد محمو الطرايرة  -.عمان:
المؤلف295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/650 : .
الواصفات / :سوة القرآن//تفسير القرآن//الوعظ واإلةشا //القرآن
الكريم/
> < 276

221.56

العكيدي ،اسماعيل كمر
التةاسب في سوةة اي عام :ةاسر تطبيقير  /اسماعيا كمر
العكيد  -.عمان :اة غيداء282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1066 : .
ة مك 978-9957-96-682-9 :
الواصفات / :سوةة اي عام//القرآن الكريم/
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> < 277
221.63

محمد ،أحمد قاسم
القول الوجيز المةتهى في تفسير قوله تعالى "ولقد همت به وهم
بها" :ةاسر وتحليا  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة أم د99 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2947 : .
ة مك 978-9923-25-182-9 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//تفسير القرآن//التحليا اللغو //العلوم
القرآ ير/
> < 278

221.63

محمد ،أحمد قاسم
القول اليسر في تفسير قوله تعالى "حتى إذا استيئس الرسا":
ةاسر وتحليا  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة أم د85 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2946 : .
ة مك 978-9923-25-183-6 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//تفسير القرآن//التحليا اللغو /
/العلوم القرآ ير/
> < 279

221.68

نوفل ،أحمد اسماعيل
تفسير سوةة اإلسراء :ةاسر تحليلير وموضوعير  /أحمد اسماعيا
وفا  -.ي0؛ مزيدة ومةقحر  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم،
108 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5539 : .
ة مك 978-9923-21-033-8 :
الواصفات / :تفسير القرآن//سوة القرآن//القرآن الكريم/
> < 280

221.68

221.712

يونس ،أسامة فتحي
عبا اً لةا  /أسامر فتحي يو س  -.عمان :المؤلف88 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2152 : .
الواصفات / :تفسير القرآن//سوة القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 281
التأسيس في التفسير :دروس المساجد والمجالس الوعظية سورة األنبياء
نموذجا ً  /جمع أحمد عيد البصابصر  -.عمان :اة الفاةوق،
251 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2992 : .
ة مك 978-9957-605-90-2 :
الواصفات / :سوة القرآن//تفسير القرآن//التفسير//القرآن الكريم/
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> < 282
221.752

221.781

محمد ،أحمد قاسم
المفسر التركي حمامي :زا ه ومةه ه في تفسير سوةة يس  /أحمد
قاسم محمد  -.عمان :اة غيداء208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5818 : .
ة مك 978-9957-96-812-0 :
الواصفات / :تفسير القرآن//مةاهج التفسير //سوة القرآن//القرآن
الكريم/
> < 283
ربابعة ،خلدون عبد القادر
تفسير سوةة محمد :ترتيب وتبيان وتقريب  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر  -.عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5949 : .
الواصفات / :تفسير القرآن//سوة القرآن//القرآن الكريم/
> < 284

221.992

222

محمد ،أحمد قاسم
القول الخالص في تفسير سوةة اإلخالص  /أحمد قاسم محمد -.
عمان :اة كفاءة المعرفر210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/496 : .
ة مك 978-9923-755-55-6 :
الواصفات / :سوةة اإلخالص//تفسير القرآن//القرآن الكريم/
> < 285
ثالث رسائل في تفسير آيات من القرآن الكريم  /تحقيق قتيبر فوز الراو -.
عمان :اة كفاءة المعرفر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1895 : .
ة مك 978-9923-755-87-7 :
الواصفات / :تفسير القرآن//اآليات القرآ ير//العلوم القرآ ير/
> < 286

222

الدوري ،سامي ندا
الةظر الفلسفي في الةص القرآ ي من مةظوة أبي يعرب المرزوقي:
ةاسر تحليلير قدير تكميلير  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
0ج(928ص)
ة .إ2020/11/4927 : .
ة مك 978-9957-65-275-3 :
الواصفات / :تفسير القرآن//ألفاظ القرآن//إعراب القرآن/
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> < 287
222

الراوي ،قتيبة فوزي
ظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم  /قتيبر فوز الراو  ،زين
ع يمي الدليمي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر 001 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6099 : .
ة مك 978-9923-755-28-0 :
الواصفات / :تفسير القرآن//اآليات القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 288

222

عاشور ،محمد سعيد
تفسير اي يب محمد بن عاشوة :تفسير العدل واالعتدال  /محمد
سعيد عاشوة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث5 -. 0202 ،مج (6062ص)
ة .إ2019/8/4306 : .
ة مك 978-9923-14-183-0 :
الواصفات / :تفاسير القرآن//القرآن الكريم/
> < 289

222

علي ،عثمان فوزي
ةحلر الداةسين إلى مةاهج المفسرين  /عثمان فوز علي  -.عمان:
اة أم د021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1785 : .
ة مك 978-9923-25-062-4 :
الواصفات / :تفسير القرآن//المفسرون//القرآن الكريم/
> < 290

222

222

العلياوي ،حميد شاهر
جوامع التبيان في تفسير القرآن لإلمام معين الدين محمد بن عبد
الرحمن ايي ي ت 921ها من بداير سوةة اإلسراء إلى هاير سوةة المؤمةون:
ةاسر وتحقيق  /حميد شاهر العلياو  -.عمان :اة أم د186 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2944 : .
ة مك 978-9923-25-174-4 :
الواصفات / :تفاسير القرآن//المفسرون//العلوم القرآ ير/
> < 291
المحجوبي ،خالد ابراهيم
تفسير القرآن بين الت ميد والت ديد  /خالد ابراهيم المح وبي -.
عمان :اة المبا ةة209 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مع زة الترتيب القرءا ي )
ة .إ2020/2/815 : .
ة مك 978-9923-26-052-4 :
الواصفات / :تفسير القرآن//أصول التفسير//المفسرون//القرآن
الكريم/
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> < 292
222

222.092

222.1

222.1

محمد ،أحمد قاسم
التفسير التحليلي :ةاسر مةه ير تطبيقير  /أحمد قاسم محمد -.
عمان :اة غيداء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5826 : .
ة مك 978-9957-96-808-3 :
الواصفات / :التفسير التحليلي//اآليات القرآ ير//العلوم القرآ ير/
/القرآن الكريم/
> < 293
الدليمي ،زبن عجيمي ابراهيم
محسن عبد الحميد وجهو ه في الدةاسات القرآ ير  /زبن ع يمي
ابراهيم الدليمي  -.عمان :اة أم د515 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1602 : .
ة مك 978-9923-25-033-4 :
الواصفات / :المفسرون//التفسير//العلوم القرآ ير/
> < 294
الخالدي ،صالح عبد الفتاح
المدخا إلى علم التفسير في أصول التفسير ومةاهج المفسرين /
صالح عبد الفتاح الخالد  ،حذيفر صالح الخالد  -.عمان :اة الةفائس،
020 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4476 : .
ة مك 978-9957-80-321-6 :
الواصفات / :تفسير القرآن//القرآن الكريم/
> < 295
ربابعة ،خلدون عبد القادر
مقاصد القرآن الكريم :ةاسات وأبحاث  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر -.عمان :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5947 : .
الواصفات / :تفسير القرآن//عباةات القرآن //ةاسر القرآن/
/المقاصد الشرعير//القرآن الكريم/
> < 296

222.4

العلواني ،طه جابر
تفسير القرآن بالقرآن  /يه جابر العلوا ي  -.عمان :المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي968 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4732 : .
الواصفات / :تفاسير القرآن المأثوةة//تفسير القرآن//القرآن الكريم/
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222.5

> < 297
صالح ،شاكر عبد المعطي
السها الميسر في تفسير القرآن الكريم  /شاكر عبد المعطي صالح-.
البلقاء :المؤلف902 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4072 : .
الواصفات / :تفسير القرآن//سوة القرآن//اآليات القرآ ير//العلوم
القرآ ير/
> < 298

222.6

حموشي ،حنان محمود
أثر المعةى المع مي في تفسير القريبي ال امع يحكام القرآن:
السبع الطوال أ موذجا  /حةان محمو حموشي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
086 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4017 : .
ة مك 978-9923-14-172-4 :
الواصفات / :تفسير القرآن //آيات ايحكام//كتب تفسير/
> < 299

222.6

محمد ،أحمد قاسم
الليالي العشر في القرآن الكريم :ةاسر تحليلير  /أحمد قاسم
محمد -.عمان :اة كفاءة المعرفر85 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/499 : .
ة مك 978-9923-755-57-0 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//تفسير القرآن//القرآن الكريم/
> < 300

222.8

العاني ،قاسم صالح
آيات الةوم في خواير المفسرين  /قاسم صالح العا ي  -.عمان:
اة كفاءة المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5999 : .
ة مك 978-9923-755-03-7 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//تفسير القرآن//الةوم//القرآن الكريم/
> < 301

222.841

النور ،حسين عودة
التةاظر الداللي في المفر ة القرآ ير :تفسير الطبرسي أ موذجا ً /
حسين عو ة الةوة  -.عمان :اة الرضوان216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2059 : .
ة مك 978-9957-76-749-5 :
الواصفات / :بالغر القرآن//تفاسير القرآن//العلوم القرآ ير/
/البالغر/
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223

223

> < 302
حرباوي ،وسام "محمد وليد"
الدةة الحسان في قراءة القرآن من الته ي إلى اإلتقان  /وسام
"محمد وليد" حرباو  -.عمان :المؤلف258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6082 : .
ة مك 978-9957-67-497-7 :
الواصفات / :أحكام الت ويد//قراءة القرآن//الته ئر//القرآن الكريم/
> < 303
حرباوي ،وسام "محمد وليد"
الدةة الحسان في قراءة القرآن من الته ي إلى اإلتقان  /وسام
"محمد وليد" حرباو  -.عمان :المؤلف260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3559 : .
ة مك 978-9957-67-650-6 :
الواصفات / :أحكام الت ويد//قراءة القرآن//الته ئر//القرآن الكريم/
> < 304

223

223.1

223.1

223.1

السحيمات ،حاتم جميل
أحكام التالوة والت ويد متطلب اإلجازة  /حاتم جميا السحيمات -.
عمان :وزاةة ايوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمير225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/185 : .
الواصفات / :تالوة القرآن//أحكام الت ويد//قراءة القرآن//القرآن
الكريم/
> < 305
أحكام التالوة والتجويد برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية:
المستوى األول  /حاتم جميا السحيمات]...وآخرون[  -.عمان:
وزاةة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/1/197 : .
الواصفات / :الت ويد//القرآن الكريم/
> < 306
أحكام التالوة والتجويد برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية:
المستوى الثالث  /حاتم جميا السحيمات]...وآخرون[  -.عمان:
وزاةة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمير206 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5800 : .
الواصفات / :أحكام الت ويد//تالوة القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 307
طرق الطيبة لرواية حفص في دور القرآن الكريم  /حاتم جميا
السحيمات]...وآخرون[  -.عمان :وزاةة االوقاف والشؤون
والمقدسات اإلسالمير28 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/239 : .
الواصفات / :أحكام الت ويد//تالوة القرآن//القرآن الكريم/
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223.1

223.1

> < 308
منهاج الدارسين لترتيل الكتاب المبين  /حاتم جميا السحيمات]...وآخرون[ -.
عمان :وزاةة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمير-. 0202 ،
202ص
ة .إ2019/11/5913 : .
الواصفات / :أحكام الت ويد//تالوة القرآن//القرآن الكريم/
> < 309
أبو نبعة ،ليلى عبد العزيز
ةفيق المةير :سؤال وسؤال  /ليلى عبد العزيز أبو بعر  -.عمان:
المؤلف212 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر تيسير الحفظ والت ويد ؛ ) 20
ة .إ2020/8/3135 : .
ة مك 978-9957-67-628-5 :
الواصفات / :الت ويد//تالوة القرآن//أحكام الت ويد//القرآن الكريم/
> < 310

223.1

الحضرمي ،سعيد سعد
مرشد الولدان الى معا ي هداير الصبيان  /سعيد سعد الحضرمي؛
تحقيق ةاشد حسين الحمصي  -.عمان :اة الفاةوق22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3258 : .
ة مك 978-9923-38-025-3 :
الواصفات / :أحكام القرآن//علم الت ويد//العلوم القرآ ير/
> < 311

223.1

الطائي ،رافع عبد الغني
أثر الظواهر الصوتير في تفسير القرآن الكريم  /ةافع عبد الغةي
الطائي  -.عمان :اة غيداء282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1596 : .
ة مك 978-9957-96-686-7 :
الواصفات / :أحكام القرآن//تالوة القرآن//تفسير القرآن//العلوم
القرآ ير/
> < 312

223.1

مروح ،محمود أحمد
التالوة والت ويد وأساليب تدةيسهما  /محمو أحمد مروح  -.عمان:
اة وائا006 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/681 : .
ة مك 978-9957-91-721-0 :
الواصفات / :الت ويد//أحكام التالوة//القرآن الكريم/
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> < 313
223.1

نصر ،طارق موسى
ما ليس بوقف في القرآن الكريم  /ياةق موسى صر  -.عمان:
المؤلف016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/608 : .
الواصفات / :أحكام الت ويد//تالوة القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن
الكريم/
> < 314

223.107

223.12

223.12

مقبل ،علي أحمد
الت ديد في تعليم القراءة والت ويد على ةواير حفص عن عاصم
من يريق الشايبير  /علي أحمد مقبا  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
082ص  ( -.سلسلر ايقصى في العيون ؛ ) 2
ة .إ2019/9/5105 : .
ة مك 978-9957-65-223-4 :
الواصفات / :تالوة القرآن//قراءة القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 315
منهاج القيم والمهارات للنادي القرآني الدائم :المستوى الثالث (السنة
الثانية -الفصل الثاني)  /محمد سعيد بكر]...وآخرون[  -.عمان:
جمعير المحافظر على القرآن الكريم252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6426 : .
ة مك 978-9923-21-037-6 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 316
منهاج القيم والمهارات للنادي القرآني الدائم :المستوى الرابع (السنة
الثانية -الفصل الثاني)  /محمد سعيد بكر]...وآخرون[  -.عمان:
جمعير المحافظر على القرآن الكريم229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6400 : .
ة مك 978-9923-21-036-9 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 317

223.12

بكر ،محمد سعيد
القرآ ي الدائم :المستوى ايول
مةهاج القيم والمهاةات للةا
(السةر الثا ير  -الفصا ايول)  /محمد سعيد بكر ،هةا توفيق شعبان ،ياسمين
حسةي وبه  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4427 : .
ة مك 978-9923-21-028-4 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
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> < 318
223.12

بكر ،محمد سعيد
القرآ ي الدائم :المستوى الثالث
مةهاج القيم والمهاةات للةا
(السةر الثا ير  -الفصا ايول)  /محمد سعيد بكر ،هةا توفيق شعبان ،سامر عبد
القريةي  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4425 : .
ة مك 978-9923-21-030-7 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 319

223.12

بكر ،محمد سعيد
مةهاج القيم والمهاةات للةا القرآ ي الدائم :المستوى الثا ي (السةر
الثا ير  -الفصا ايول)  /محمد سعيد بكر ،هةا توفيق شعبان ،عبد الكريم محمد
الخطيب  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم86 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4424 : .
ة مك 978-9923-21-031-4 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 320

223.12

بكر ،محمد سعيد
مةهاج القيم والمهاةات للةا القرآ ي الدائم :المستوى الثا ي (السةر
الثا ير  -الفصا الثا ي)  /محمد سعيد بكر ،عبد الكريم محمد الخطيب ،هةا
توفيق شعبان  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6425 : .
ة مك 978-9923-21-039-0 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 321

223.12

223.2

بكر ،محمد سعيد
القرآ ي الدائم :المستوى الرابع
مةهاج القيم والمهاةات للةا
(السةر الثا ير  -الفصا ايول)  /محمد سعيد بكر ،ختام عبد الفتاح عةاير،
ياسمين حسةي وبه  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم-. 0202 ،
229ص
ة .إ2019/8/4426 : .
ة مك 978-9923-21-029-1 :
الواصفات / :المةاهج//حفظ القرآن //وة القرآن//التربير الديةير/
> < 322
اختيارات اإلمام المتولي في علم القراءات  /جمع صفير محمد العتين  -.عمان:
اة أةوقر0 -. 0202 ،ج(852ص)
ة .إ2019/7/3841 : .
ة مك 978-9923-10-031-8 :
الواصفات / :قراءات القرآن//علم القراءات//القرآن الكريم/
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> < 323
223.2

األعرج ،سعيد ناجي
التةاوبات الفو ولوجير في القراءات القرآ ير مساهمر في تأسيس
الداللر الصوتير  /سعيد اجي ايعرج  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/7/3786 : .
ة مك 978-9923-14-170-0 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//أحكام الت ويد//قراءات
القرآن/
> < 324

223.2

البرزنجي ،عبدهللا نوري
االختياة في القراءات القرآ ير :مفهومه ،تأةيخه ،أعالمه  /عبدهللا
وة البرز ي  -.عمان :المكتب اإلسالمي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5896 : .
ة مك 978-9923-760-00-0 :
الواصفات / :قراءة القرآن//قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن
الكريم/
> < 325

223.2

223.2

التميمي ،حاتم جالل
قراءة خلف البزاة من ةوايتي إسحق وإ ةيس من يريقي الدةة
والطيبر  /حاتم جالل التميمي  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم،
205 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5274 : .
ة مك 978-9923-21-032-1 :
الواصفات / :قراءات القرآن//ألفاظ القرآن//القرآن الكريم/
> < 326
ربابعة ،خلدون عبد القادر
ال مع بين القراءات القرآ ير في سوةة اإلسراء  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر  -.عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5948 : .
الواصفات / :قراءات القرآن//سوة القرآن//القرآن الكريم/
> < 327

223.2

العنبتاوي ،نادر محمد
قراءة اإلمام الكسائي من ةوايتي أبي الحاةث والدوة من يريقي
الشايبير والطيبر  /ا ة محمد العةبتاو  -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن
الكريم225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4027 : .
ة مك 978-9923-21-025-3 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
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223.2

> < 328
القيرواني ،مكي بن أبي طالب حموش القيسي
اإلبا ر عن معا ي القراءات  /مكي بن أبي يالب حموش القيسي
القيروا ي؛ تحقيق عصام فاةس الحرستا ي ،توفيق ابراهيم ضمرة  -.عمان:
اة عماة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/184 : .
ة مك 978-9957-692-73-5 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 329

223.2

223.2

المجالي ،محمد خازر
الرسم العثما ي وعالقته بالقراءات القرآ ير  /محمد خازة الم الي-.
عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1262 : .
ة مك 978-9923-21-016-1 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 330
المغربي ،أحمد محمود مبارك
بحوث و ةاسات في علم القراءات  /أحمد محمو مباةك
المغربي -.عمان :اة أةوقر652 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1354 : .
ة مك 978-9923-10-056-1 :
الواصفات / :قراءات القرآن//المقرئون//العلوم القرآ ير/
> < 331

223.22

القرني ،علي عبدهللا
الظواهر الصوتير في جزء عم :ةاسر تحليلير  /علي عبدهللا
القر ي -.عمان :اة أةوقر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3835 : .
ة مك 978-9923-10-028-8 :
الواصفات / :قراءات القرآن السبع//العلوم القرآ ير//سوة القرآن/
/القرآن الكريم/
> < 332

223.22

المصاروة ،جزاء محمد
التوجيه الله ي للقراءات القرآ ير :ةاسر تفسيرير  /جزاء محمد
المصاةوة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3024 : .
ة مك 978-9923-14-091-8 :
الواصفات / :قراءات القرآن//القرآن الكريم/
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> < 333
223.23

223.24

شكري ،أحمد خالد
قراءة ابن عامر الشامي من ةوايتي هشام وابن ذكوان عةه من
يريقي الشايبير والطيبر  /أحمد خالد شكر  -.عمان :جمعير المحافظر على
القرآن الكريم291 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4140 : .
ة مك 978-9923-21-027-7 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 334
الكوراني ،أبو العباس أحمد بن اسماعيل
كشف ايسراة عن قراءة ايئمر ايخياة  /أبو العباس أحمد بن
اسماعيا الكوةا ي؛ تحقيق عبدهللا حما القرشي  -.عمان :اة أةوقر-.0202 ،
0ج (906ص)
ة .إ2019/7/3752 : .
ة مك 978-9923-10-025-7 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 335

223.24

223.28

محمد ،عبد الرزاق علي
الةقد الةحو للقراءات ايةبعر عشر حتى هاير القرن الثامن
اله ر  /عبد الرزاق علي محمد  -.عمان :اة الةوة المبين-. 0202 ،
660ص
ة .إ2019/4/2172 : .
ة مك 978-9923-18-073-0 :
الواصفات / :القراءات ايةبعر عشر//قراءات القرآن//الةقد
الةحو //اللغر العربير/
> < 336
الشمري ،صفاء نصرهللا
الغةير في جمع افتراضات الفراء القرائير في كتابه معا ي القرآن /
صفاء صرهللا الشمر  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1414 : .
ة مك 978-9957-96-857-1 :
الواصفات / :قراءات القرآن//معا ي القرآن//إعراب القرآن/
/الدةاسات القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 337

223.28

العديلي ،خلود محمد
اإلمام المسحرائي وجهو ه في علم القراءات وكتابه شرح أصول
الشايبير  /خلو محمد العديلي  -.عمان :اة أةوقر526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3837 : .
ة مك 978-9923-10-030-1 :
الواصفات / :قراءات القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
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> < 338
225

الجبور ،محمد رمضان
ةة ولطائف من القرآن الكريم  /محمد ةمضان ال بوة  -.عمان:
اة ايبراة91 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1623 : .
الواصفات / :ألفاظ القرآن//بالغر القرآن//تفسير القرآن//القرآن
الكريم/
> < 339

225

ذاكير ،كمال خالد
البالغر المع زة قراءات جديدة في البالغر التطبيقير للقرآن الكريم :
ةاسات محكمر  /كمال خالد ذاكير ،سعيد اجي العوا  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث150 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3029 : .
ة مك 978-9923-14-087-1 :
الواصفات / :بالغر القرآن//ألفاظ القرآن//البالغر العربير/ /اللغر
العربير/
> < 340

225

اللويزي ،صالح مطر
أسماء اي بياء وصفاتهم في القرآن الكريم :ةاسر اللير  /صالح
مطر اللويز  -.إةبد :عالم الكتب الحديث025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2277 : .
ة مك 978-9923-14-046-8 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//أسماء اي بياء//العلوم القرآ ير/
> < 341

225.1

225.11

عبدهللا ،أحمد عبد الكريم
الربط القويم في الةظم الحكيم  /أحمد عبد الكريم عبدهللا  -.عمان:
اة ايبراة500 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1625 : .
الواصفات / :ألفاظ القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 342
صالح ،عبد المنعم أحمد
أ ماي الترا ف في القرآن الكريم  /عبد المةعم أحمد صالح -.
عمان :اة الفاةوق222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1371 : .
ة مك 978-9923-38-017-8 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//لغر القرآن//القرآن الكريم/
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> < 343
225.11

اللهيبي ،أحمد ابراهيم
ألفاظ العقاب اآلخرو في القرآن الكريم :ةاسر اللير  /أحمد
ابراهيم اللهيبي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3633 : .
ة مك 978-9923-14-167-0 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 344

225.1103

عباس ،سهاد ياس
مع م ايفعال المزيدة في القرآن الكريم  /سها ياس عباس ،أسعد
محمد الة اة  -.عمان :اة الرضوان082 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4805 : .
ة مك 978-9957-76-690-0 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//إعراب القرآن//المعاجم//القرآن
الكريم/
> < 345

225.1103

غنايم ،فايق محمد
التبيان في تفسير القرآن الكريم  /فايق محمد غةايم  -.عمان :اة
المأمون621 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4841 : .
ة مك 978-9957-77-520-9 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//تفسير القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 346

225.12

الطائي ،كاظم صافي
غريب القرآن :ةاسر جمالير  /كاظم صافي الطائي  -.عمان :الداة
المةه ير298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4573 : .
ة مك 978-9923-20-045-2 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//إعراب القرآن//البالغر//القرآن الكريم/
> < 347

225.16

الحيالي ،عدنان محمد
إعراب ال ما االستفهامير في القرآن الكريم  /عد ان محمد
الحيالي -.عمان :اة غيداء288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/949 : .
ة مك 978-9957-96-667-6 :
الواصفات / :إعراب القرآن//ألفاظ القرآن//القرآن الكريم/
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> < 348
225.16

الطائي ،أسماء مشعل
مع م ايفعال المفسرة في معا ي القرآن وإعرابه للزجاج :السبع
الطوال إياةاً  /أسماء مشعا الطائي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
202ص
ة .إ2019/6/2689 : .
ة مك 978-9923-14-058-1 :
الواصفات / :إعراب القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 349

225.2

الجبوري ،محمد عباس
تأويا المتشابه عةد المفسرين  /محمد عباس ال بوة
الداة المةه ير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2049 : .
ة مك 978-9923-20-018-6 :
الواصفات / :بالغر القرآن//اإلع از البالغي//العلوم القرآ ير/

 -.عمان:

> < 350
225.2

الحسن ،أحمد جوهر
البالغر القرآ ير في التراكيب الةحوير  /أحمد جوهر الحسن -.
عمان :المؤلف082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1704 : .
الواصفات / :اإلع از البالغي//الةحو//ألفاظ القرآن//القرآن الكريم/
> < 351

225.2

الصالح ،مدين جمال
الفوائد البالغير واللغوير في جامع البيان لشيخ اإلسالم محمد بن
جرير الطبر  /مدين جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة920 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1429 : .
ة مك 978-9923-26-000-5 :
الواصفات / :بالغر القرآن//البالغر اللغوير//القرآن الكريم/
> < 352

225.2

الصالح ،مدين جمال
مشكا القرآن في جامع البيان شيخ اإلسالم الطبر
مدين جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1424 : .
ة مك 978-9957-684-91-4 :
الواصفات / :بالغر القرآن//الحديث الشريف//إع از القرآن/

ةحمه هللا /
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> < 353
225.2

النجار ،زغلول راغب
المع م الميسر لغريب كلمات القرآن الكريم  /زغلول ةاغب
الة اة -.عمان :جمعير المحافظر على القرآن الكريم259 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3336 : .
ة مك 978-9923-21-044-4 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//بالغر القرآن//اإلع از البيا ي//العلوم
القرآ ير/
> < 354

225.21

226.2

السيوطي ،جالل الدين
م از الفرسان إلى م از القرآن  /جالل الدين السيويي؛ تحقيق عبد
المطلب محمد اةبا  -.إةبد :عالم الكتب الحديث520 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/353 : .
ة مك 978-9923-14-207-3 :
الواصفات / :الم از//بالغر القرآن//ألفاظ القرآن//القرآن الكريم/
> < 355
بن سالم ،أبو عبيد القاسم 229هـ
كتاب الةاسخ و المةسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض
والسةن  /أبو عبيد القاسم بن سالم؛ تحقيق علي عباس ايعرجي  -.عمان :اة
الرضوان220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3695 : .
ة مك 978-9957-76-776-1 :
الواصفات / :الةاسخ والمةسوخ//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 356

226.2

الدوري ،سامي ندا
أحكام ايمان لبيان الةسخ في القرآن  /سامي دا الدوة  -.عمان:
اة أم د616 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/431 : .
ة مك 978-9957-99-953-7 :
الواصفات / :اآليات القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 357

227

محمد ،أحمد قاسم
أصةاف البشر التي أحبها هللا وأبغضها في القرآن الكريم  /أحمد
قاسم محمد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/495 : .
ة مك 978-9923-755-54-9 :
الواصفات / :أصةاف البشر//الصالحون//المبغضون//القرآن
الكريم/
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227.1

> < 358
أبو صفية ،عبد الوهاب رشيد
من أسراة التذييا بايسماء الحسةى في القرآن الكريم  /عبد الوهاب
ةشيد أبو صفير  -.عمان :اة عماة92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1536 : .
ة مك 978-9957-692-75-9 :
الواصفات / :ايسماء الحسةى//اآليات القرآيرن //ةاسر القرآن/
/إع از القرآن//العلوم القرآ ير/
> < 359

227.1

السقار ،صهيب محمود
مفتاح تدبر القرآن في سوةة العلق وسوةة البقرة وسوةة آل
عمران /صهيب محمو السقاة  -.عمان :اة الرياحين202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2343 : .
ة مك 978-9923-762-23-3 :
الواصفات / :سوة القرآن//اآليات القرآ ير//العلوم القرآ ير/
> < 360

227.4

البراج ،خالد سليمان
ال مال القرآ ي في اإلع از البيا ي  /خالد سليمان البراج  -.عمان:
المؤلف268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5322 : .
الواصفات / :اإلع از البيا ي//إع از القرآن//القرآن الكريم/
> < 361

227.4

227.4

الدوري ،سامي ندا
تلخيص البيان في إع از القرآن  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
أم د -. 0202 ،مج165( 0ص)
ة .إ2019/1/420 : .
ة مك 978-9957-99-949-0 :
الواصفات / :إع از القرآن//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 362
الصفار ،منال صالح الدين
التكراة التركيبي في القران الكريم :أ مايه و الالته  /مةال صالح
الدين الصفاة  -.عمان :اة غيداء062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1038 : .
ة مك 978-9957-96-677-5 :
الواصفات / :إع از القرآن//القرآن الكريم/
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> < 363
227.44

الحيالي ،معن توفيق
من ةوائع الةظم البالغي في الخطاب القرآ ي :ةاسات في جمالير
البةير وايسلوب  /معن توفيق الحيالي ،مازن موفق الخيرو ،عد ان عبد السالم
ايسعد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث212 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الدةاسات
البالغير التحليلير )
ة .إ2019/5/2593 : .
ة مك 978-9923-14-052-9 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//العلوم القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 364

227.44

الدوري ،سامي ندا
الئا الزمن في القرآن الكريم  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
أم د -. 0202 ،مج525(2ص)
ة .إ2019/1/428 : .
ة مك 978-9957-99-955-1 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//إع از القرآن//القرآن الكريم/
> < 365

227.44

الدوري ،سامي ندا
الئا الزمن في القرآن الكريم  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
أم د -. 0202 ،مج556(0ص)
ة .إ2019/1/429 : .
ة مك 978-9957-99-956-8 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//إع از القرآن//القرآن الكريم/
> < 366

227.44

الزيباري ،نوري صابر
ةؤير بالغير في سياق اآليات القرآ ير  /وة صابر الزيباة -.
عمان :اة م دالو 202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5560 : .
ة مك 978-9957-02-703-2 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//اآليات القرآ ير//إع از القرآن/
> < 367

227.44

الزيتوني ،حميد عبدهللا
بالغر التقابا في القرآن الكريم  :سوةة الرعد موذجا ً  /حميد
عبدهللا الزيتو ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2736 : .
ة مك 978-9923-14-068-0 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//إع از القرآن//القرآن الكريم/
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> < 368
227.5

الظالمي ،حامد ناصر
القرآن الكريم قراءة أخرى من ةاسات المستشرقين للةص
القرآ ي /حامد اصر الظالمي ،عا ل عباس الةصراو  -.عمان :اة
الرضوان226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1325 : .
ة مك 978-9957-76-738-9 :
الواصفات / :المستشرقون//الدةاسات اإلسالمير//السيرة الةبوير/
/العلوم القرآ ير/
> < 369

227.5

القبيالت ،راجي عيسى
أسلوب القرآن الكريم ومةه يته العلمير في ذكر مفهومي الليا
والةهاة وعالقر ذلك بكروير ايةض و وةا ها حول محوةها وحول الشمس /
ةاجي عيسى القبيالت  -.عمان :من المحيط إلى الخليج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/8/3955 : .
ة مك 978-9923-704-51-6 :
الواصفات / :اإلع از العلمي//القرآن الكريم/
> < 370

227.51

جبر ،مصطفى جبر
ظاهرة الوحدا ير في أعدا ألفاظ القرآن الكريم  /مصطفى جبر
جبر -.عمان :المؤلف -. 0202 ،ج205(0ص)  ( -.سلسلر مع زة الترتيب
القرءا ي )
ة .إ2020/6/1530 : .
ة مك 978-9957-67-531-8 :
الواصفات / :اإلع از العد //سوة القرآن//إع از القرآن//القرآن
الكريم/
> < 371

227.51

227.51

جبر ،مصطفى جبر
ظاهرة الوحدا ير في أعدا ألفاظ القرآن الكريم :الفرق بين عد ين
يساو واحد  /مصطفى جبر جبر؛ مراجعر عبدهللا ابراهيم جلغوم  -.عمان:
المؤلف -. 0202 ،ج012(2ص)  ( -.سلسلر مع زة الترتيب القرآ ي )
ة .إ2020/1/334 : .
الواصفات / :اإلع از العد //سوة القرآن//إع از القرآن//القرآن
الكريم/
> < 372
جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
إحكام الترتيب القرءا ي في العد  / 22عبدهللا ابراهيم جلغوم -.
الزةقاء :المؤلف299 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مع زة الترتيب القرءا ي ؛
) 09
ة .إ2020/7/2113 : .
ة مك 978-9923-712-15-3 :
الواصفات / :اإلع از العد //إع از القرآن//القرآن الكريم/
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> < 373
227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
أحكام الترتيب القرءا ي في سوةة الفاتحر  /عبدهللا ابراهيم جلغوم-.
الزةقاء :المؤلف282 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مع زة الترتيب القرءا ي ؛
) 22
ة .إ2020/11/4680 : .
ة مك 978-9923-712-17-7 :
الواصفات / :اإلع از العد //إع از القرآن//القرآن الكريم/
> < 374

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
اإلحكام في تكراة ألفاظ القرآن الكريم :ظاهرة المساوة بين عد ين/
عبدهللا ابراهيم جلغوم  -.الزةقاء :المؤلف -. 0202 ،ج008(0ص)  ( -.سلسلر
مع زة الترتيب القرءا ي ؛ ) 08
ة .إ2020/6/1513 : .
ة مك 978-9923-712-14-6 :
الواصفات / :ألفاظ القرآن//الترتيب القرآ ي//اإلع از العد /
/العلوم القرآ ير/
> < 375

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
اإلحكام في حساب ال ما :ال َّما الكبير وال َّما القرآ ي  /عبدهللا
ابراهيم جلغوم  -.الزةقاء :المؤلف -. 0202 ،ج020(0ص)  ( -.سلسلر
مع زة الترتيب القرءا ي ؛ ) 02
ة .إ2020/1/335 : .
ة مك 978-9923-712-13-9 :
الواصفات / :اإلع از العد //سوة القرآن//إع از القرآن//القرآن
الكريم/
> < 376

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
اإلحكام في وةو لفظ ال اللر في القرآن الكريم :ةاسر إحصائير
عد ير  /عبدهللا ابراهيم جلغوم؛ إعدا فهمي حسين سعا ة  -.الزةقاء :المؤلف،
058 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3243 : .
ة مك 978-9923-712-16-0 :
الواصفات / :اإلع از العد //لفظ ال اللر//إع از القرآن//القرآن
الكريم/
> < 377

227.51

سعادة ،فهمي حسين
حروف القرآن وعالمات التشكيا :إعدا ها ومواقعها  /فهمي حسين
سعا ة  -.عمان :المؤلف202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2186 : .
الواصفات / :اإلع از العد //إع از القرآن//القرآن الكريم/
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> < 378
228.1

محمد ،أحمد قاسم
فضائا المديةر المةوةة في القرآن الكريم  /أحمد قاسم محمد -.
عمان :اة غيداء206 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5799 : .
ة مك 978-9957-96-800-7 :
الواصفات / :المديةر المةوةة//اله رة الةبوير//المس د الةبو /
/القرآن الكريم/
> < 379

228.2

صبري ،نائلة هاشم
أحسن القصص في القرآن الكريم  /ائلر هاشم صبر  -.عمان:
اة الةفائس622 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/5/2513 : .
ة مك 978-9957-80-268-4 :
الواصفات / :قصص القرآن//اإلسالم/
> < 380

228.22

الجنابي ،شهد ياسين
القصص القرآ ي وأثره في العالقات ايسرير  /شهد ياسين
ال ةابي -.عمان :اة كفاءة المعرفر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1894 : .
ة مك 978-9923-755-88-4 :
الواصفات / :قصص القرآن//العالقات ايسرير//التربير اإلسالمير/
/المةهج القرآ ي//العلوم القرآ ير/
> < 381

228.22

228.227

الدوري ،عساف صالح
مختصر قصص اي بياء وموجز تأةيخ الخلفاء  /عساف صالح
الدوة  -.عمان :اة المعتز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4046 : .
ة مك 978-9957-65-271-5 :
الواصفات / :قصص اي بياء//الخلفاء الراشدون//الوعظ واإلةشا /
/قصص القرآن/
> < 382
أبو قرون ،النيل عبد القادر
بي من بال السو ان :مقاةبر جديدة لقصر موسى وفرعون  /الةيا
عبد القا ة أبو قرون  -.عمان :اة وة اية ير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6403 : .
ة مك 978-9957-632-67-0 :
الواصفات / :موسى عليه السالم//قوم فرعون//بةي إسرائيا/
/اي بياء (العهد القديم)//الكتب المقدسر//بال الةيا/
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> < 383
228.3

محمد ،أحمد قاسم
ايمثال العربير وعالقتها بالقرآن الكريم :ةؤير جديدة لألمثال
العربير  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/497 : .
ة مك 978-9923-755-56-3 :
الواصفات / :أمثال القرآن//العلوم القرآ ير //ةاسر القرآن//القرآن
الكريم/

 230الحديث الشريف وعلومه
230

> < 384
ربابعة ،خلدون عبد القادر
معالم تربوير :ماذج من ايحا يث الةبوير  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر  -.عمان :المؤلف20 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5941 : .
الواصفات / :ايحا يث الةبوير//اإلسالم/
> < 385

231.5

عثمان ،أحمد عبدهللا
ايحا يث الصحيحر التي ا عي أ ها إسرائيليات  /أحمد عبدهللا
عثمان  -.عمان :اة الفاةوق562 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/400 : .
ة مك 978-9923-38-010-9 :
الواصفات / :ة الشبهات//اإلسرائيليات//الحديث الشريف//السةر
الةبوير//الحديث الصحيح/
> < 386

232

السقار ،صهيب محمود
تعالوا إلى كلمر سواء في قول ال اةير هللا في السماء  /صهيب
محمو السقاة  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2345 : .
ة مك 978-9923-762-24-0 :
الواصفات / :علوم الحديث//علم اإلسةا //ةواير الحديث//ةواة
الحديث//الحديث الشريف/
> < 387

232

العبد ،إدريس
اال قالب الداللي :للمعضا في تعريف الحاكم عن تطبيقات من
سبقر من ايئمر والتطوة الداللي لتعريفه عةد (من) جاء بعده  /إ ةيس العبد -.
عمان :اة الر يم028 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5890 : .
ة مك 978-9957-691-45-5 :
الواصفات / :علوم الحديث//علم الداللر//الحديث الشريف/
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232.121

> < 388
العزاوي ،سعد ابراهيم مطر
زوائد سةن أبي او على بقير الكتب الستر :أحا يث الحج والعمرة
جمعا ً وتخري ا ً و ةاسر  /سعد ابراهيم مطر العزاو  -.عمان :اة غيداء،
092 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3717 : .
ة مك 978-9957-96-707-9 :
الواصفات / :الحديث الصحيح//علم اإلسةا //علوم الحديث//السةر
الةبوير/
> < 389

232.2

العبد ،إدريس
مقاةبر في تفهم مةهج الةقا ايولين في تضعف الحديث متكاثر
الطرق :يلب العلم فريضر على كا مسلم موذجا في ةاسر قدير تحليلير /
إ ةيس العبد  -.عمان :اة الر يم212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/103 : .
ة مك 978-9957-691-48-6 :
الواصفات / :ةواير الحديث//تدوين الحديث//علوم الحديث/
> < 390

232.2

العتيبي ،محمد زايد
اإليماء إلى يرق التحما واي اء  /محمد زايد العتيبي  -.عمان :اة
الفتح268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2355 : .
ة مك 978-9957-23-535-2 :
الواصفات / :ةواير الحديث//تدوين الحديث//علوم الحديث//الحديث
الشريف/
> < 391

232.3

الصالح ،مدين جمال
الروايات الواة ة في مشاةكر الصحابي عمرو بن الحمق  /مدين
جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3111 : .
ة مك 978-9923-26-013-5 :
الواصفات / :علم ةجال الحديث//ةواة الحديث//الحديث الشريف/
> < 392

232.3

العبادي ،علي سليم
إةواء الظمي بمعرفر من تكلم فيه الهيثمي وتعقبات ايلبا ي عليه /
علي سليم العبا  -.عمان :اة الفاةوق628 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/594 : .
ة مك 978-9923-38-015-4 :
الواصفات / :ةواة الحديث//ةواير الحديث//علوم الحديث//علوم
الحديث/
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232.3

> < 393
العيساوي ،محمود حميد
أبو مسهر الدمشقي (ت  028ها) وأقواله في ال رح والتعديا:
ةاسر قدير  /محمو حميد العيساو  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
291ص
ة .إ2020/5/1329 : .
ة مك 978-9923-755-76-1 :
الواصفات / :علم ةجال الحديث//ال رح والتعديا//تدوين الحديث/
/العلوم اإلسالمير/
> < 394

232.332

العتيبي ،محمد زايد
كةاشر البحوث  /محمد زايد العتيبي  -.عمان :اة الفتح-. 0202 ،
086ص
ة .إ2020/7/2523 : .
ة مك 978-9957-23-537-6 :
الواصفات / :ةواة الحديث//التابعون//مسا د التابعين//الحديث
الشريف/
> < 395

232.35

الصالح ،مدين جمال
مدةسر الحديث في اليمامر  /مدين جمال الصالح  -.عمان :اة
المبا ةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1470 : .
ة مك 978-9957-684-96-9 :
الواصفات / :الحديث الشريف//اإلسالم/
> < 396

234

ابراهيم ،علي عايد
وة الةيرين في بيان بعض ايحا يث التي ا تقدها المتمسلفر على
الصحيحين  /علي عايد ابراهيم  -.إةبد :المؤلف22 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
مع زة الترتيب القرءا ي )
ة .إ2019/12/6325 : .
ة مك 978-9923-749-09-8 :
الواصفات / :صحيح البخاة //صحيح مسلم//الحديث الشريف/
> < 397

236.1

سعادة ،ناصر جمال
اختالف الحديث في مرويات أم المؤمةين عائشر ةضي هللا عةها /
اصر جمال سعا ة  -.عمان :اة المبا ةة288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3448 : .
ة مك 978-9923-26-017-3 :
الواصفات / :ةواير الحديث//عائشر أم المؤمةين//علوم الحديث/
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237

> < 398
المذكرات والمجالس الحديثية  /جمع أحمد عيد البصابصر  -.عمان :اة
الفاةوق228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3349 : .
ة مك 978-9957-605-91-9 :
الواصفات / :الحديث الشريف//مختاةات الحديث//السةر الةبوير/
> < 399

237.1

شبيب ،نايف محمد
مرويات اإلمام الباقر في الحديث الةبو
شبيب  -.عمان :اة غيداء020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1068 : .
ة مك 978-9957-96-683-6 :
الواصفات / :ةواير الحديث//الحديث الشريف/

الشريف  /ايف محمد

> < 400
237.112

حمو ،ناصر حسن
وقفات مع حديث استحيوا من هللا حق الحياء  /اصر حسن حمو -.
عمان :اة الرواير العربير088 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1406 : .
ة مك 978-9923-747-63-6 :
الواصفات / :ايحا يث الةبوير//اآل اب اإلسالمير//الفضائا/
/المواعظ اإلسالمير/
> < 401

237.12

237.1392

سعيد ،عبد الجبار أحمد
ايةبعون القرآ ير  /عبد ال باة أحمد سعيد  -.عمان :جمعير
المحافظر على القرآن الكريم220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4040 : .
ة مك 978-9923-21-026-0 :
الواصفات / :الحديث الشريف//موضوعات الحديث//تالوة القرآن/
/سوة القرآن//القرآن الكريم/
> < 402
المكي ،اإلمام الحافظ تقي الدين بن فهد
البدوة الزواهر مما للمختاة وعترته من المفاخر  /اإلمام الحافظ
تقي الدين بن فهد المكي؛ تحقيق يو س عمر ضيف  -.عمان :اة أةوقر،
002 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3754 : .
ة مك 978-9923-10-027-1 :
الواصفات / :أخالق الرسول//الفضائا الةبوير//ايحا يث الةبوير/
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237.1447

> < 403
بهجت ،مجاهد مصطفى
أحا يث الفتن وأشراي الساعر بين الداللر والضوابط والحكم /
م اهد مصطفى به ت ،عفاف عبد الغفوة حميد  -.عمان :اة الفاةوق،
268 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4430 : .
ة مك 978-9957-605-96-4 :
الواصفات / :اليوم اآلخر//عذاب القبر//اإليمان//الحديث الشريف/
> < 404

237.1713

باخة ،عبد السالم آيت
أحا يث صفر الصيام :ةواير و ةاير  /عبد السالم آيت باخر -.
عمان :اة المعتز25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3962 : .
ة مك 978-9957-65-262-3 :
الواصفات / :ةواير الحديث//الصوم//العبا ة//علوم الحديث/
/الحديث الشريف/
> < 405

237.17752

237.2286

العاني ،قاسم صالح
االةتقاء باالقتصا اإلسالمي في ضوء أحا يث وليد الكعبر في
الصحيحين  /قاسم صالح العا ي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
216ص
ة .إ2020/1/30 : .
ة مك 978-9923-755-44-0 :
الواصفات / :ايحا يث الةبوير//ةواير الحديث//االقتصا
اإلسالمي/
> < 406
بيبرس ،منتصر عبد الفتاح
ايةبعون ايمةير  /مةتصر عبد الفتاح بيبرس  -.عمان :اة
الفاةوق91 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3034 : .
ة مك 978-9923-38-023-9 :
الواصفات / :الحديث الشريف//الدولر//ايمن الداخلي//ال ماعات
المسلمر//الفكر التكفير //اإلةهاب//اية ن/
> < 407

237.23637

زرمان ،محمد عبدهللا
السةر الةبوير وقضايا البيئر  /محمد عبدهللا زةمان  -.عمان :اة
م دالو 96 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5563 : .
ة مك 978-9957-02-705-6 :
الواصفات / :ايحا يث الةبوير//القرآن الكريم//حماير البيئر/
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238

238.4

239

> < 408
الخوالدة ،مصطفى أحمد
ألفاظ التلطف الدعوير في الصحيحين :ةاسر مع مير لغوير
بالغير  /مصطفى أحمد الخوالدة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
228ص
ة .إ2019/6/3170 : .
ة مك 978-9923-14-147-2 :
الواصفات / :لغر الحديث//ايلفاظ//البالغر//الحديث الشريف/
> < 409
البوطاني ،عبد الخالق محمد
بالغر التشبيه في كتاب ةياض الصالحين  /عبد الخالق محمد
البويا ي  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4766 : .
ة مك 978-9957-96-779-6 :
الواصفات / :الحديث الشريف//البالغر//علم البيان//اللغر العربير/
> < 410
الحنفي ،محب الدين محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي
ايةجوزة الميئير في ذكر حال أشرف البرير  /محب الدين محمد بن
محمد بن الشحةر الحلبي الحةفي؛ تحقيق محمد أحمد ةحاب  -.عمان :اة الفتح،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/2/821 : .
ة مك 978-9957-23-524-6 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//اآلثاة الةبوير//ايةجوزة الشعرير/
> < 411

239

الخالدي ،جمال خليل
ترا يم العشق  /جمال خليا الخالد  -.عمان :اة ال ةان-. 0202 ،
005ص
ة .إ2020/6/1815 : .
ة مك 978-9923-35-010-2 :
الواصفات / :حياة الرسول//السيرة الةبوير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 412

239

السرحان ،شذى صالح
علو قدة الةبي عليه الصالة والسالم عةد ةبه عز وجا قي القرآن
الكريم  /شذى صالح السرحان  -.عمان :اة أةوقر162 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4360 : .
ة مك 978-9923-10-042-4 :
الواصفات / :أخالق الرسول//اآلثاة الةبوير//السيرة الةبوير/
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> < 413
239

الطائي ،خليف عبود
مالمح اقتصا ير في السيرة الةبوير  /خليف عبو الطائي  -.عمان:
اة جلر009 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4364 : .
ة مك 978-9923-732-68-7 :
الواصفات / :الفتوحات اإلسالمير//االقتصا اإلسالمي//السيرة
الةبوير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 414

239

القاسمي ،بدر الحسن
سيرة عطرة  /بدة الحسن القاسمي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
25 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3055 : .
ة مك 978-9923-14-108-3 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//حياة الرسول//التاةيخ اإلسالمي/
> < 415

239

كردي ،راجح عبد الحميد
المختصر في السيرة الةبوير :ةوس وعبر  /ةاجح عبد الحميد
كر  ،ماجد محمد أبو ةخير  -.عمان :المؤلف226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2743 : .
ة مك 978-9957-67-596-7 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//أخالق الرسول//اله رة الةبوير/
> < 416

239

239

محمود ،بان زاحم
السيرة الةبوير من خالل كتاب أسباب الةزول للواحد الةيسابوة
588ها  /بان زاحم محمو  ،أحمد مطر  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2415 : .
ة مك 978-9923-25-127-0 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//اله رة الةبوير//الدعوة اإلسالمير/
> < 417
النذير ،عبد األحد عبد القدوس
صدق المحبر بين آل البيت والصحابر ةضي هللا عةهم  /عبد ايحد
عبد القدوس الةذير  -.عمان :اة أةوقر205 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4308 : .
ة مك 978-9923-10-034-9 :
الواصفات / :أخالق الرسول//آل البيت//الصحابر والتابعون//حياة
الرسول//السيرة الةبوير/
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239.1

> < 418
الشايع ،خالد عبد الرحمن
قطوف من بيت الةبوة  /خالد عبد الرحمن الشايع  -.عمان :اة
أةوقر266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4302 : .
ة مك 978-9923-10-037-0 :
الواصفات / :حياة الرسول//السيرة الةبوير/
> < 419

239.1

239.2

239.2

النجار ،زغلول راغب
مالمح من سيرة خاتم اي بياء والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم
 /زغلول ةاغب الة اة  -.عمان :اة عماة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/90 : .
ة مك 978-9957-692-71-1 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//يفولر الةبي//بعثر الةبي//اله رة
الةبوير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 420
البكري ،أبي الفرج عبد الرحمن أبي الحسن علي بن محمد (ت  745هـ(
الوفا بتعريف فضائا المصطفى  /أبي الفرج عبد الرحمن أبي
الحسن علي بن محمد البكر ؛ تحقيق حسين محمد شكر  -.عمان :اة الةوة
المبين0 -. 0202 ،ج ()2220ص
ة .إ2019/4/2156 : .
ة مك 978-9923-18-075-4 :
الواصفات / :أخالق الرسول//الفضائا//السيرة الةبوير/
> < 421
أبو حسان ،عالء الدين نجم
مختاةات من صحيح خصائص هيئر الةبي صلى هللا عليه وسلم /
عالء الدين م أبو حسان  -.عمان :المؤلف62 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1999 : .
الواصفات / :حياة الرسول//صفات الرسول//الفضائا//المع زات/
/السيرة الةبوير/
> < 422

239.2

قطنة ،شادي وحيد
ي ك محمد صلى هللا عليه وسلم :ةحلر في شمائا الةبي  /شا
وحيد قطةر  -.عمان :اة الةفائس252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4985 : .
ة مك 978-9957-80-337-7 :
الواصفات / :محمد صلى هللا عليه وسلم//أخالق الرسول//اآلثاة
الةبوير//الفضائا//حياة الرسول//السيرة الةبوير/
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239.3

> < 423
الهيتمي ،أحمد محمد حجر
مختصر است الب اةتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى هللا
عليه وسلم وذو الشرف  /أحمد محمد ح ر الهيتمي؛ تحقيق خالد أحمد الصمي
بابطين  -.عمان :اة أةوقر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6480 : .
ة مك 978-9923-10-051-6 :
الواصفات / :أها بيت الرسول//آل البيت//السيرة الةبوير/
> < 424

239.31

العاني ،قاسم صالح
بلوغ ال ملر القرآ ير المرام في براءة امةا عائشر ةضي هللا عةها
زوج سيد اال ام  /قاسم صالح العا ي  -.عمان :اة أم د052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1544 : .
ة مك 978-9923-25-025-9 :
الواصفات / :زوجات الةبي//أم المؤمةين عائشر ةضي هللا عةها/
/حا ثر اإلفك/
> < 425

239.4

239.4

239.5

الزبون ،معن حمدان
الحكمر والزهراء  /معن حمدان الزبون  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
69ص
ة .إ2020/12/5326 : .
الواصفات / :بةات الرسول//علي بن أبي يالب//السيرة الةبوير/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 426
الصديق ،خالد عبده محمد
مكا ر آل البيت في الكتاب والسةر  /خالد عبده محمد الصديق -.
عمان :اة أةوقر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4305 : .
ة مك 978-9923-10-038-7 :
الواصفات / :أها بيت الرسول//أبةاء الرسول//زوجات الةبي//آل
البيت//السيرة الةبوير/
> < 427
أقوال وأفعال اإلمام الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا
وجهه  /جمع مثةى علوان الزيد  -.عمان :اة الةوة المبين،
225 -. 0202ص
ة .إ2019/4/2157 : .
ة مك 978-9923-18-076-1 :
الواصفات / :اإلمام علي بن أبي يالب//الصحابر//التراجم/
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> < 428
239.5

القرني ،عالية صالح
العالقر بين الصحابر وآل البيت ةضي هللا عةهم :ةاسر عقدير
وصفير  /عالير صالح القر ي  -.عمان :اة أةوقر096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4307 : .
ة مك 978-9923-10-036-3 :
الواصفات / :الصحابر والتابعون//حياة الرسول//اآلثاة الةبوير/
/السيرة الةبوير/
> < 429

239.5

239.6

محسن ،نكتل يوسف
أوقات الصحابر ايخيرة  /كتا يوسف محسن  -.عمان :اة غيداء،
210 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4605 : .
ة مك 978-9957-96-751-2 :
الواصفات / :الصحابر//التراجم/
> < 430
ربابعة ،خلدون عبد القادر
المةهج الةبو في حا مشكالت الشباب  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر -.عمان :المؤلف228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5944 : .
الواصفات / :المةهج الةبو //المشاكا االجتماعير واالقتصا ير/
/الشباب//السيرة الةبوير/
> < 431

239.6

239.6

الطيب ،نجيب مفلح
الةظر المصلحي في السيرة الةبوير من خالل هديه صلى هللا عليه
وسلم في ال ها  :ةاسر ظرير وتطبيقير  /يب مفلح الطيب  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2589 : .
ة مك 978-9923-14-055-0 :
الواصفات / :السيرة الةبوير//اآلثاة الةبوير//الغزوات اإلسالمير/
> < 432
الكسيح ،بشار "محمد خير"
القائد القدوة الرسول اإل سان محمد صلى هللا عليه وسلم  /بشاة
"محمد خير" الكسيح  -.عمان :اة وة اية ير للطباعر282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3406 : .
ة مك 978-9957-632-79-3 :
الواصفات / :محمد صلى هللا عليه وسلم//القدوة الصالحر//السيرة
الةبوير/
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> < 433
239.7

غانم ،غانم غالب
ماذا قال لهم الةبي صلى هللا عليه وسلم في المةام  /غا م غالب
غا م -.عمان :اة زهد 212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2396 : .
ة مك 978-9923-17-072-4 :
الواصفات / :الرؤيا في المةام//اآلثاة الةبوير//الةبي محمد/
/الصحابر/
> < 434

239.76

حنون ،ماهر ابراهيم
أيع أبا القاسم :صيحر يهو ليهو آخر و صيحر لكا يهو
و صرا ي وغير مسلم  /ماهر ابراهيم حةون  -.عمان :اة الفاةوق-. 0202 ،
016ص
ة .إ2019/5/2603 : .
ة مك 978-9957-605-83-4 :
الواصفات / :الةبي محمد//السيرة الةبوير//اليهو /
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240

240

240

> < 435
شرح الدردير على توضيح أجوبة البيضاوي لعبدهللا بن عثمان ت 1201هـ /
تحقيق حميد شاهر العلياو  -.عمان :اة أم د95 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3260 : .
ة مك 978-9923-25-188-1 :
الواصفات / :اإليمان//اآليات القرآ ير//العلوم القرآ ير//علم الكالم/
> < 436
الحنبلي ،عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الدمشقي (-1051
1007هـ)
العين وايثر في عقائد أها ايثر  /عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد
القا ة البعلي الدمشقي الحةبلي؛ تحقيق مباةك ةاشد الحثالن  -.ي -. 0عمان:
اة الرياحين255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2822 : .
ة مك 978-9923-762-37-0 :
الواصفات / :علم الكالم//التوحيد//الفرق اإلسالمير//العقيدة
اإلسالمير/
> < 437
الحمالوي ،أحمد بن محمد بن أحمد (1253-1371هـ)
قواعد التأييد في عقائد التوحيد  /أحمد بن محمد بن أحمد الحمالو ؛
تحقيق ةضا علي عرفات  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين218 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2376 : .
ة مك 978-9923-762-28-8 :
الواصفات / :علم التوحيد//علم الكالم//العقيدة اإلسالمير/
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240

> < 438
الرازي ،فخر الدين أبو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسين البكري الطبرستاني
(606-779هـ)
شرح كتاب معالم أصول الدين  /فخر الدين أبو عبدهللا محمد بن
عمر بن الحسين البكر الطبرستا ي الراز  ،يحيى زكريا ،م الدين عبد
الرحمن بن عبدهللا الخو ي  -.عمان :اة الرياحين622 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2252 : .
ة مك 978-9923-762-19-6 :
الواصفات / :علم الكالم//العلوم اإلسالمير//أصول الدين اإلسالمي/
> < 439

240

240

أبو عواد ،ابراهيم
أةكان اإليمان  /ابراهيم أبو عوا  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
858ص
ة .إ2020/9/3508 : .
ة مك 978-9957-95-820-6 :
الواصفات / :أةكان اإليمان//العقيدة اإلسالمير//اإلسالم/
> < 440
الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم
سؤاالت أها الر عن الكالم في القرآن العزيز  /أبو بكر محمد بن
الطيب بن القاسم الباقال ي ،مصطفى بن محمد عيسى فالته  -.عمان :اة الفتح،
266 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5173 : .
ة مك 978-9957-23-510-9 :
الواصفات / :علم الكالم//العقيدة اإلسالمير//أصول الدين اإلسالمي/
> < 441

240

240

البرزنجي ،أحمد فائز
خالصر العقيدة في شرح الدةة الفريدة  /أحمد فائز البرز ي؛
تحقيق عبد الحميد محمد الكر  -.عمان :اة الفتح220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3565 : .
ة مك 978-9957-23-539-0 :
الواصفات / :اإليمان//العقيدة الديةير//أصول الدين اإلسالمي/
> < 442
بن قاسم ،عبد الرحمن بن محمد
حاشير ثالثر ايصول  /عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ تحقيق حسام
محمد سيف  -.عمان :اة الفاةوق96 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2489 : .
ة مك 978-9957-605-79-7 :
الواصفات / :العقيدة اإلسالمير//علم التوحيد//اإلسالم/
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240

> < 443
التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدهللا الهروي الخرساني (-512
541هـ)
التعليقات على شرح العقائد  /سعد الدين مسعو بن عمر بن عبدهللا
الهرو الخرسا ي التفتازا ي؛ تحقيق عبدهللا هي دو مزو الكماخي  -.عمان :اة
الرياحين060 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2824 : .
ة مك 978-9923-762-36-3 :
الواصفات / :علم الكالم//التوحيد//الفرق اإلسالمير//العقيدة
اإلسالمير/
> < 444

240

حجيرات ،موسى أحمد
اإليمان في القرآن والسةر  /موسى أحمد ح يرات  -.عمان :اة
أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1942 : .
ة مك 978-9923-25-307-6 :
الواصفات / :اإليمان باهلل//التوحيد//العقيدة الديةير/
> < 445

240

حسن ،محمد سعيد
صةاعر ةجا العقيدة :قراءة تربوير في متن العقيدة اإلسالمير لإلمام
الطحاو  /محمد سعيد حسن  -.عمان :المؤلف228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/434 : .
الواصفات / :العقيدة الديةير//اإلسالم/
> < 446

240

حمو ،ناصر حسن
اللؤلؤ والمرجان في شرح أةكان اإليمان  /اصر حسن حمو -.
عمان :اة الرواير العربير268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1243 : .
ة مك 978-9923-747-57-5 :
الواصفات / :أةكان اإليمان//العقيدة الديةير//علم التوحيد//أصول
الدين اإلسالمي/
> < 447

240

خطاطبة ،عدنان مصطفى
أصول العقيدة اإلسالمير  /عد ان مصطفى خطايبر  -.إةبد:
المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6202 : .
ة مك 978-9923-9747-3-5 :
الواصفات / :العقيدة اإلسالمير//أةكان اإليمان//الشريعر اإلسالمير/
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240

> < 448
ربابعة ،خلدون عبد القادر
عقيدة ايخالق  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
220 -.0202ص
ة .إ2019/11/5955 : .
الواصفات / :أةكان اإليمان//اإلسالم//العقيدة اإلسالمير/
> < 449

240

الزبيدي ،فرج حمد
مدخا إلى ةاسر العقيدة والفكر اإلسالمي  /فرج حمد الزبيد -.
عمان :المؤلف089 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3445 : .
ة مك 978-9957-67-645-2 :
الواصفات / :العقيدة اإلسالمير//اإليمان//القرآن الكريم//الفكر
اإلسالمي/
> < 450

240

240.4

240.41

الغيطي ،نجم الدين
إتحاف أها اإليقان بفوائد تتعلق باإلسالم واإليمان  /م الدين
الغيطي؛ تحقيق محمد محمو فكر  -.عمان :اة الةوة المبين-. 0202 ،
228ص
ة .إ2019/6/3087 : .
ة مك 978-9923-18-085-3 :
الواصفات / :علم الكالم//التوحيد//الفرق اإلسالمير//اإلسالم/
> < 451
السباتين ،راجح ابراهيم محمد
التة يم وقراءة ايبراج في ميزان اإلسالم والعلم الحديث :ةاسر
عقدير تحليلير قدير  /ةاجح ابراهيم محمد السباتين  -.عمان :المؤلف،
022 -.0202ص
ة .إ2020/12/5158 : .
الواصفات / :السحر والتة يم//ايحكام الشرعير//اي لر الشرعير/
/العقيدة الديةير//اإلسالم/
> < 452
بيشي ،محمد عبد الحليم
حرير االعتقا في التاةيخ الثقافي :جدل الدين والفلسفر والقا ون /
محمد عبد الحليم بيشي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3532 : .
ة مك 978-9923-14-164-9 :
الواصفات / :حرير االعتقا //العقيدة اإلسالمير//الفلسفر الغربير/
/الفلسفر اإلسالمير/
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> < 453
240.45

القاسمي ،بدر الحسن
الحواة :مةاه ه وآثاةه  /بدة الحسن القاسمي  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث88 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3046 : .
ة مك 978-9923-14-115-1 :
الواصفات / :الحواة الديةي//الديا ات السماوير//الديا ات الحديثر/
> < 454

241

ابراهيم ،سيد قطب
خصائص التصوة اإلسالمي ومقوماته  /سيد قطب ابراهيم؛ تحقيق
عصام فاةس الحرستا ي ،عبدهللا الطةطاو  -.عمان :اة عماة-. 0202 ،
051ص
ة .إ2020/1/183 : .
ة مك 978-9957-692-72-8 :
الواصفات / :التوحيد//الوجو //الواقعير//الحياة (فلسفر)//العقيدة
الديةير//علم الكالم//أصول الدين اإلسالمي/
> < 455

241

الزبيدي ،فرج حمد
مقدمر في أصول العقيدة والفكر اإلسالمي :تأصيا وت ديد  /فرج
حمد الزبيد  -.عمان :المؤلف522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6372 : .
ة مك 978-9957-67-407-6 :
الواصفات / :العقيدة اإلسالمير//التفكير//العقا//المسائا الكالمير/
/الفكر اإلسالمي/
> < 456

241

242

الموسوي ،مبارك محمود
الةقا والعقا واإلةا ة وصةاعر التاةيخ في مدةسر المةهاج الةبو /
مباةك محمو الموسو  -.إةبد :عالم الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3849 : .
ة مك 978-9923-14-171-7 :
الواصفات / :الفكر اإلسالمي//العقال ير//المةهج الةبو //اإليمان
باهلل//الفلسفر اإلسالمير//علم الكالم/
> < 457
بن سلمة ،أبو طالب المفضل
جالء الشبه في الر على المشبهر  /أبو يالب المفضا بن سلمر؛
تحقيق أحمد ةجب أبو سالم  -.عمان :اة الفتح152 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6490 : .
ة مك 978-9957-23-516-1 :
الواصفات / :هللا//اإليمان باهلل//صفات هللا//التةزيه//البدع الديةير//علم
التوحيد/

114

242

242.13

> < 458
النابلسي ،عثمان مصطفى
تقسيم التوحيد :ةاسر تحليلير وفق مةهج أها السةر  /عثمان
مصطفى الةابلسي  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2859 : .
ة مك 978-9923-762-38-7 :
الواصفات / :علم التوحيد//اإللهيات//علم الكالم//الفرق اإلسالمير/
/الوهابير//العقيدة اإلسالمير/
> < 459
خطاطبة ،عدنان مصطفى
المساةات البحثير الثالثر لكتابر الرسائا العلمير في التربير
اإلسالمير  /عد ان مصطفى خطايبر  -.إةبد :المؤلف226 -. 0202 ،ص -.
(سلسلر ةاسات معمقر في علم التربير االسالمير ؛ ) 22
ة .إ2020/1/385 : .
ة مك 978-9923-9747-6-6 :
الواصفات / :اإللحا //التربير إإلسالمير//التربير الديةير//المداةس/
/اإليمان باهلل//الغزو الفكر //العقيدة اإلسالمير/
> < 460

242.13

العموش ،بسام علي
الر على الملحدين  /بسام علي العموش  -.عمان :جمعير ةابطر
علماء اية ن229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/564 : .
الواصفات / :اإللحا //اإليمان باهلل//العقيدة اإلسالمير/
> < 461

242.25

الصفدي ،أمل بشير
في ظالل أسماء هللا الحسةى  /أما بشير الصفد  ،هدى بيا
حالوة ،آالء عالء الدين حالوة  -.عمان :اة المعين022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6395 : .
ة مك 978-9957-595-77-7 :
الواصفات / :ايسماء الحسةى//اإليمان باهلل//العقيدة الديةير/
> < 462

244

عابدين ،خولة بشير
مبشرات في يريق اآلخرة  /خولر بشير عابدين  -.عمان :اة
المأمون262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3374 : .
ة مك 978-9957-77-543-8 :
الواصفات / :الموت//عذاب القبر//الحياة اآلخرة//ال ةر والةاة/
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> < 463
244.5

العلواني ،نافع خالد
ال امع يشراي الساعر الصغرى والكبرى  /افع خالد العلوا ي -.
عمان :اة عماة620 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1537 : .
ة مك 978-9957-692-74-2 :
الواصفات / :أشراي الساعر//ظهوة الفتن//اليوم اآلخر//أصول
الدين اإلسالمي/
> < 464

244.5

محمد ،أحمد قاسم
أشراي الساعر في القرآن الكريم  /أحمد قاسم محمد  -.عمان :اة
غيداء89 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5819 : .
ة مك 978-9957-96-813-7 :
الواصفات / :أشراي الساعر //العالمات الصغرى والكبرى//اآليات
القرآ ير//القرآن الكريم/
> < 465

244.6

244.7

244.7

األسواني ،محمد جابر
وإن إلى ةبك المةتهى  /محمد جابر ايسوا ي  -.عمان :اة أم د،
220 -. 0202ص
ة .إ2019/4/1928 : .
ة مك 978-9923-25-074-7 :
الواصفات / :الموت//اإليمان باهلل//الثقافر اإلسالمير/
> < 466
الدمشقي ،شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر الزرعي  571-641هـ
تهذيب حا ايةواح إلى بال ايفراح  /شمس الدين أبي عبدهللا
محمد بن أبي بكر الزةعي الدمشقي؛ اختصاة صالح أحمد أبو عمران  -.ي-. 0
المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2674 : .
ة مك 978-9957-67-285-0 :
الواصفات / :ال ةر//اليوم اآلخر//العقيدة اإلسالمير/
> < 467
أبو صفية ،عبد الوهاب رشيد
اإليمان باليوم اآلخر  /عبد الوهاب ةشيد أبو صفير  -.عمان :اة
عماة052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1534 : .
ة مك 978-9957-692-77-3 :
الواصفات / :اإليمان باليوم اآلخر//أةكان اإليمان//العقيدة الديةير/
/أصول الدين اإلسالمي/
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> < 468
245

الصالح ،مدين جمال
شفاء الصدة في ال واب عن شبهات مةكر
جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2161 : .
ة مك 978-9923-26-007-4 :
الواصفات / :ة الشبهات//عذاب القبر//العقيدة اإلسالمير/

عذاب القبر  /مدين

> < 469
245

246.1

الكبيسي ،عثمان أحمد
العصرا يون وموقفهم من العقيدة اإلسالمير  /عثمان أحمد الكبيسي-.
عمان :اة كفاءة المعرفر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/28 : .
ة مك 978-9923-755-42-6 :
الواصفات / :العصر ر//العلما ير//العقيدة اإلسالمير //فع المطاعن
عن اإلسالم/
> < 470
المليباري ،عبد النصير أحمد
اإلصابر في القطع بتفضيا الشيخين على سائر الصحابر  /عبد
الةصير أحمد المليباة  -.عمان :اة الفتح2512 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6479 : .
ة مك 978-9957-23-512-3 :
الواصفات / :الخالفر//الصحابر//اإلمامر//التاةيخ اإلسالمي/
> < 471

246.7

حجيرات ،موسى أحمد
البدع في العبا ات  /موسى أحمد ح يرات  -.عمان :اة المبا ةة،
002 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1418 : .
ة مك 978-9957-684-85-3 :
الواصفات / :البدع//العبا ات//المعتقدات اإلسالمير/
> < 472

246.8

الدوري ،سامي ندا
البيان في شعب اإليمان  /سامي دا الدوة
 -. 0202مج689(2ص)
ة .إ2019/1/424 : .
ة مك 978-9957-99-947-6 :
الواصفات / :اإليمان//العبا ة//الشعائر الديةير//العقيدة الديةير/
/اإلسالم/

 -.عمان :اة أم د،
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> < 473
246.8

الدوري ،سامي ندا
البيان في شعب اإليمان  /سامي دا الدوة
 -. 0202مج221( 0ص)
ة .إ2019/1/423 : .
ة مك 978-9957-99-946-9 :
الواصفات / :اإليمان//العبا ة//الشعائر الديةير//العقيدة الديةير/
/اإلسالم/

 -.عمان :اة أم د،

> < 474
246.8

الدوري ،سامي ندا
البيان في شعب اإليمان  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة أم د،
 -. 0202مج688( 2ص)
ة .إ2019/1/422 : .
ة مك 978-9957-99-945-2 :
الواصفات / :اإليمان//العبا ة//الشعائر الديةير//العقيدة الديةير/
/اإلسالم/

 270الفرق اإلسالمية
> < 475
251.7

العاني ،ثائر غازي
فلسفر اإلةا ة عةد ايشاعرة  /ثائر غاز
كفاءة المعرفر205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/953 : .
ة مك 978-9923-755-64-8 :
الواصفات / :اإلةا ة//الفلسفر//ايشاعرة//الفرق اإلسالمير/

العا ي  -.عمان :اة

> < 476
251.72

عبدهللا ،محمد رمضان
الباقال ي وآةاءه الكالمير  /محمد ةمضان عبدهللا  -.عمان :اة
الرياحين185 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2795 : .
ة مك 978-9923-762-33-2 :
الواصفات / :علم الكالم//ايشاعرة//السةيون//الفرق اإلسالمير/
> < 477

251.9

الصباريني ،حسن محمد
واحر المعتزلر  /حسن محمد الصباةيةي  -.عمان :اة الشروق،
052 -. 0202ص
ة .إ2020/2/659 : .
ة مك 978-9957-00-791-1 :
الواصفات / :المعتزلر //ظريات المعتزلر//الفرق اإلسالمير//علم
الكالم/
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> < 478
252.4

الصالح ،جمعة العبيد
الحكم العطائير :ظرات على ضوء الكتاب والسةر  /جمعر العبيد
الصالح  -.عمان :اة عماة258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3701 : .
ة مك 978-9957-692-86-5 :
الواصفات / :البايةير//الشيعر//عقيدة الشيعر//الشاذلير (تصوف
إسالمي)//الفرق اإلسالمير/

 260أصول الفقه اإلسالمي
260

> < 479
المالكي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري
القرافي 689هـ
متن تةقيح الفصول في علم ايصول  /شهاب الدين أبو العباس أحمد
بن إ ةيس بن عبد الرحمن المصر القرافي المالكي؛ تحقيق محمد حسن
المالكي  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين 0202 ،
ة .إ2020/7/2378 : .
ة مك 978-9923-762-29-5 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالمي//الفقه المالكي//العلوم
اإلسالمير/
> < 480

260

اإلصيقر ،صالح خلف
المباحث الداللير في كتاب الخطيب الشربيةي (ت  922ها) ايقةاح
في حا ألفاظ أبي ش اح :ةاسر تحليلير  /صالح خلف اإلصيقر  -.عمان :شركر
ايكا يميون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3063 : .
ة مك 978-9923-27-009-7 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالمي/
> < 481

260

260

آل هقشة ،فيحان فراج
أحكام آل البيت في الفقه اإلسالمي  /فيحان فراج آل هقشر  -.عمان:
اة أةوقر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4474 : .
ة مك 978-9923-10-047-9 :
الواصفات / :أصول الفقه//أحكام الزكاة//الفقه اإلسالمي/
> < 482
خطاطبة ،عدنان مصطفى
قواعد التشريع اإلسالمي 26 :قاعدة مؤصلر في ضوء الكتاب
والسةر  /عد ان مصطفى خطايبر  -.عمان :اة الةفائس219 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3869 : .
ة مك 978-9957-80-332-2 :
الواصفات / :التشريع اإلسالمي//الشريعر اإلسالمير//ايحكام
الشرعير/
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> < 483
260

العاني ،قاسم صالح
علم مقاصد الشريعر بين الةظرير والتطبيق  /قاسم صالح العا ي -.
عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1768 : .
ة مك 978-9923-25-055-6 :
الواصفات / :المقاصد الشرعير//ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي/
/الشريعر اإلسالمير/
> < 484

260

260

260

260.12

العصري ،سيف علي
المقدمات الفقهير الةافعر وايسئلر المذهبير الشائعر  /سيف علي
العصر  -.عمان :اة الرياحين058 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2797 : .
ة مك 978-9923-762-32-5 :
الواصفات / :القواعد الفقهير//المذاهب الفقهير//الفقهاء المسلمون/
/أصول الفقه اإلسالمي/
> < 485
المالكي ،أبو القاسم محمد أحمد جزي
تقريب الوصول إلى علم ايصول  /أبو القاسم محمد أحمد جز
المالكي؛ تحقيق أحمد ةامي الشويلر  -.عمان :اة الةوة المبين-. 0202 ،
052ص
ة .إ2019/3/1558 : .
ة مك 978-9923-18-070-9 :
الواصفات / :أصول الفقه اإلسالمي//ايحكام الشرعير//الشريعر
اإلسالمير/
> < 486
المالكي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري
القرافي 689هـ
شرح تةقيح الفصول في علم ايصول  /شهاب الدين أبو العباس
أحمد بن إ ةيس بن عبد الرحمن المصر القرافي المالكي؛ تحقيق ايف عبد
الرحمن مباةك  -.عمان :اة الفتح955 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4462 : .
ة مك 978-9957-23-500-0 :
الواصفات / :الفقه اإلسالمي//أصول الفقه/
> < 487
العاني ،قاسم صالح
حو قاعدة شرعير ايصا في المولو البراءة من الذ وب والمالمر/
قاسم صالح العا ي  -.عمان :اة أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1707 : .
ة مك 978-9923-25-045-7 :
الواصفات / :القواعد الفقهير//ايحكام الشرعير//المذاهب الفقهير/
/أصول الفقه اإلسالمي/
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> < 488
260.421

بني سالمة ،محمد خلف
التحكيم والوساير في الشريعر اإلسالمير والتشريعات القا و ير /
محمد خلف بةي سالمر  -.عمان :اة وائا028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2581 : .
ة مك 978-9957-91-740-1 :
الواصفات / :الفقه اإلسالمي//القا ون//القضاء//التحكيم//ايحوال
الشخصير//ايسرة//الشريعر اإلسالمير/
> < 489

260.44

باخة ،عبد السالم آيت
التكيف الفقهي للةوازل المعاصرة :ةاسر تطبيقير لةماذج مختاةة /
عبد السالم آيت باخر  -.عمان :اة المعتز250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3961 : .
ة مك 978-9957-65-263-0 :
الواصفات / :المسائا الفقهير//ايحكام الشرعير//االجتها (فقه
إسالمي)//القياس (فقه إسالمي)//الفتاوى//أصول الفقه اإلسالمي/
> < 490

260.7

بوسته ،ابراهيم عبدهللا
التقويم التربو في الدةس ايصولي  /ابراهيم عبدهللا بوسته -.
عمان :اة وائا222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4441 : .
ة مك 978-9957-91-655-8 :
الواصفات / :أصول الفقه//التقويم التربو //أساليب التدةيس//الفقه
اإلسالمي/
> < 491

262

القاسمي ،بدر الحسن
قضايا فقهير معاصرة  /بدة الحسن القاسمي  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2719 : .
ة مك 978-9923-14-065-9 :
الواصفات / :ايحكام الشرعير//أصول الفقه اإلسالمي/
> < 492

262.12

شيرزمين ،أسد هللا
تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها في اختالف الفقهاء /
أسد هللا شيرزمين  -.عمان :اة الرياحين025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1968 : .
ة مك 978-9923-762-12-7 :
الواصفات / :محمد صلى هللا عليه وسلم//اآلثاة الةبوير//الفقهاء
المسلمون//االجتها //مصا ة التشريع//أصول الفقه اإلسالمي/
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> < 493
264

شالل ،عراك جبر
تقريب الموافقات :المسائا ،اي لر ،التقاسيم ،ايمثلر ،االعتراضات/
عراك جبر شالل  -.عمان :اة كفاءة المعرفر626 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2025 : .
ة مك 978-9923-755-94-5 :
الواصفات / :المقاصد الشرعير//ايحكام الشرعير//اي لر//أصول
الفقه اإلسالمي/
> < 494

264.7

جغيم ،نعمان
المحرة في الةسخ في القرآن الكريم  /عمان جغيم  -.عمان :اة
الةفائس062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5034 : .
ة مك 978-9957-80-325-4 :
الواصفات / :ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي//العلوم اإلسالمير/
> < 495

265

أكبر ،جميل عبد القادر
قص الحق :العقا وحتمير الفسا  /جميا عبد القا ة أكبر  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث2 -. 0202 ،ج (2115ص)
ة .إ2019/10/5226 : .
ة مك 978-9923-14-194-6 :
الواصفات / :ايحكام الشرعير//العقا//اي ظمر البشرير//الشريعر
اإلسالمير/
> < 496

265

منصور ،عبير خالد
أحكام مواقع التواصا االجتماعي :ةاسر فقهير قا و ير مقاة ر /
عبير خالد مةصوة  -.عمان :اة الةفائس268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5385 : .
ة مك 978-9957-80-326-1 :
الواصفات / :شبكات التواصا االجتماعي//ايحكام الشرعير//الفقه
اإلسالمي/
> < 497

265.21

خضر ،محمد زكي
الةيابر عن ايمر في فروض الكفاير  /محمد زكي خضر  -.عمان:
اة المأمون82 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5515 : .
ة مك 978-9957-77-524-7 :
الواصفات / :فرض الكفاير//الفرائض//ايحكام الشرعير/
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> < 498
266.092

266.2

266.2

فوزي ،محمد فتحي
اإلمام أبو بكر اإل فوى بين تحقيق التراث وةفع االلتباس  /محمد
فتحي فوز  ،عبد هللا محمد عرجون  -.عمان :اة إبصاة206 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2502 : .
ة مك 978-9923-29-017-0 :
الواصفات / :الفقهاء المسلمون//التراجم//تفسير القرآن//الفقه
اإلسالمي//العلوم القرآ ير/
> < 499
الحنفي ،الحسين علي الصيمري
مسائا الخالف في أصول الفقه  /الحسين علي الصيمر الحةفي؛
تحقيق عبد الواحد جهدا ي  -.عمان :اة الفتح122 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/552 : .
ة مك 978-9957-23-520-8 :
الواصفات / :االختالف بين المذاهب الفقهير//المذاهب الفقهير/
/أصول الفقه اإلسالمي/
> < 500
الدالئي ،محمد أحمد المسناوي
تةزيه ذو الوالير والعرفان عن عقائد أها الزيغ والخالن  /محمد
أحمد المسةاو الدالئي؛ تحقيق عبد الصمد بو ذياب  -.عمان :اة الفتح،
226 -.0202ص
ة .إ2019/8/4458 : .
ة مك 978-9957-23-499-7 :
الواصفات / :الفقه الحةبلي//الفقه اإلسالمي//العقيدة اإلسالمير/
/المذاهب الفقهير/
> < 501

267.1

أبو الحاج ،صالح محمد
تهذيب المدخا المفصا للفقه الحةفي  /صالح محمد أبو الحاج -.
عمان :اة الفاةوق516 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6278 : .
ة مك 978-9923-38-002-4 :
الواصفات / :الفقه الحةفي//فقه السةر//الفتاوى//الفقه اإلسالمي/
> < 502

267.1

أبو الحاج ،صالح محمد
تهذيب مساة الوصول إلى علم أصول فقه الحةفير  /صالح محمد
أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/402 : .
ة مك 978-9923-38-008-6 :
الواصفات / :الفقه الحةفي//علم أصول الفقه//فقه السةر//الفقه
اإلسالمي/
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> < 503
267.1

267.1

267.1

267.13

267.14

أبو الحاج ،صالح محمد
يا المرام في آيات ايحكام على مذهب أبي حةيفر الةعمان  /صالح
محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق162 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2874 : .
ة مك 978-9957-605-84-1 :
الواصفات / :المذهب الحةفي//أصول الفقه//المذاهب الفقهير/
/ايحكام الفقهير/
> < 504
الحنفي ،أحمد بن أبي سعيد
وة اي واة في شرح المةاة  /أحمد بن أبي سعيد الحةفي؛ تحقيق
صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق152 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6174 : .
ة مك 978-9923-38-003-1 :
الواصفات / :الفقه الحةفي//ايحكام الشرعير//فقه السةر //الفقه
اإلسالمي/
> < 505
الغزنوي ،سراج الدين أبي حفص عمر
الغرة المةيفر في ترجيح مذهب اإلمام أبي حةيفر  /سراج الدين أبي
حفص عمر الغز و ؛ تحقيق صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق،
122 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2876 : .
ة مك 978-9957-605-86-5 :
الواصفات / :المذهب الحةفي//الفقه اإلسالمي//المذاهب الفقهير
السةير/
> < 506
الدمشقي ،نوح بن مصطفى الرومي الحنفي (ت1050هـ)
الدة المةظم في مةاقب اإلمام ايعظم  /وح بن مصطفى الرومي
الحةفي الدمشقي؛ تحقيق محمد أحمد المشهدا ي ،أحمد يعقوب ال بوة -.
عمان :اة الرياحين262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2805 : .
ة مك 978-9923-762-34-9 :
الواصفات / :أبو حةيفر الةعمان//التراجم//الفقهاء المسلمون//الفقه
الحةفي/
> < 507
ربابعة ،خلدون عبد القادر
تحقيقات من كتب السا ة ايحةاف  /خلدون عبد القا ة ةبابعر -.
عمان :المؤلف21 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5943 : .
الواصفات / :الفقهاء المسلمون//الفقه الحةفي//فقه السةر//الفقه
اإلسالمي/
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267.2

> < 508
المالكي ،حسن بن الحاج عمر بن عبدهللا بن عمر بن الحاج يوسف الشريف
السيناوي الغدامسي الزيتوني ()1373-1288هـ
ايصا ال امع إليضاح الدةة المةظومر في سلك جمع ال وامع /
حسن بن الحاج عمر بن عبدهللا بن عمر بن الحاج يوسف الشريف السيةاو
الغدامسي الزيتو ي المالكي  -.ي -. 0عمان :اة الرياحين529 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2245 : .
ة مك 978-9923-762-15-8 :
الواصفات / :الفقه اإلسالمي//أصول الدين اإلسالمي//المذهب
المالكي//العلوم اإلسالمير/
> < 509

267.2

267.3

267.43

ايدري ،مارية شريف
القصد وإ از الداللر :ةاسر في تداوليات الفقه المالكي  /ماةير
شريف ايدة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3552 : .
ة مك 978-9923-14-160-1 :
الواصفات / :المكلف//ايحكام الشرعير//فقه المالكي/
> < 510
ربابعة ،خلدون عبد القادر
فتح القريب الم يب في شرح ألفاظ التقريب وهو شرح على متن
أبي ش اع في الفقه الشافعي  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
500 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5945 : .
الواصفات / :ايحكام الشرعير//الفقه الشافعي//فقه السةر//أصول
الفقه/
> < 511
بن أسد ،صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل
كتاب المحةر  /صالح بن أحمد بن محمد بن حةبا بن هالل بن أسد؛
تحقيق مصطفى محمد صالح الدين مةسي القبا ي  -.عمان :اة أةوقر،
210 -.0202ص
ة .إ2020/2/707 : .
ة مك 978-9923-10-052-3 :
الواصفات / :الفقه الحةبلي//الفقهاء//فقه السةر/
> < 512

267.94

لمدى ،شعيب أحمد
الفكر المقاصد عةد ابن تيمير  /شعيب أحمد لمدى  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4234 : .
ة مك 978-9923-14-179-3 :
الواصفات / :أصول الفقه//ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي/
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 250فروع الفقه اإلسالمي
> < 513
270.11

270.371

الزيدي ،خولة حمد
فقه الصحابي ال ليا سلمان الفاةسي ةضي هللا عةه  /خولر حمد
الزيد  -.عمان :اة أم د265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1457 : .
ة مك 978-9923-25-019-8 :
الواصفات / :فقه الصحابر//الفقه اإلسالمي//الصحابر//اإلسالم/
> < 514
عابدين ،محمد أمين بن عابدين (1272-1148هـ)
مقاصد الوسائا والمعا ي والغايات عةد السا ة الحةفير  /محمد أمين
بن عابدين عابدين؛ تحقيق صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق،
281 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6277 : .
ة مك 978-9923-38-005-5 :
الواصفات / :المقاصد الشرعير//ايحاكم الشرعير//الفقه الحةفي/
/الفقه اإلسالمي/
> < 515

270.371

270.371

271

أبو الحاج ،صالح محمد
فقه الترجيح المذهبي عةد السا ة الحةفير  /صالح محمد أبو الحاج-.
عمان :اة الفاةوق209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6275 : .
ة مك 978-9923-38-001-7 :
الواصفات / :الترجيح (فقه)//ايحكام الشرعير//الفقه الحةفي//الفقه
اإلسالمي/
> < 516
اللكنوي ،أبو الحسنات محمد عبد الحي
تهذيب فع المفتي والسائا ب مع متفرقات المسائا  /أبو الحسةات
محمد عبد الحي اللكةو ؛ تحقيق صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة
الفاةوق166 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6279 : .
ة مك 978-9923-38-004-8 :
الواصفات / :ايحكام الشرعير//الفقه الحةفي//فقه السةر//الفقه
اإلسالمي/
> < 517
الشافعي ،كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي
النصيبيني (672-782هـ)
تحصيا المرام في تفضيا الصالة على الصيام  /كمال الدين أبو
سالم محمد بن يلحر بن محمد بن الحسن القرشي الةصيبيةي الشافعي؛ تحقيق
شوكت ةفقي شحالتوغ  -.عمان :اة الرياحين262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1972 : .
ة مك 978-9923-762-13-4 :
الواصفات / :الصالة//الصوم//العبا ة//الفضائا/
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271

271

> < 518
خطاطبة ،عدنان مصطفى
عشرون قاعدة في حقيقر العبا ة  /عد ان مصطفى خطايبر -.
عمان :اة الةفائس298 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3870 : .
ة مك 978-9957-80-333-9 :
الواصفات / :العبا ات//الشعائر الديةير//الفقه اإلسالمي/
> < 519
ربابعة ،خلدون عبد القادر
الدةوس الفقهير الميسرة :أحكام الطهاةة والصالة  /خلدون عبد
القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5954 : .
الواصفات / :الطهاةة//الصالة//العبا ة//الفقه اإلسالمي/
> < 520

271

الصالح ،مدين جمال
صالتك عسا  /مدين جمال الصالح  -.عمان :اة المبا ةة،
229 -.0202ص
ة .إ2019/4/1998 : .
ة مك 978-9923-26-005-0 :
الواصفات / :الصالة//الوضوء//الطهاةة//العبا ات//الفقه
اإلسالمي/
> < 521

271,65

عابد ،دياب
لعبر الذبح الحالل  /ياب عابد  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
280ص
ة .إ2020/9/3593 : .
ة مك 978-9957-95-824-4 :
الواصفات / :الذبائح//تخدير الحيوا ات//اللحوم//ايغذير//الشريعر
اإلسالمير/
> < 522

271.073

علي ،أمجد رشيد
بغير ايةيب من معا ي ظم هاير التدةيب  /أم د ةشيد علي -.
عمان :اة الفتح696 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1620 : .
ة مك 978-9957-23-483-6 :
الواصفات / :العبا ات//الفقه الشافعي//أصول الفقه//الفقه اإلسالمي/
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> < 523
271.1

271.2

المبعوث ،صالح حسن
أحكام المياه الخاةجر من جسم اإل سان في الفقه اإلسالمي  /صالح
حسن المبعوث  -.عمان :اة المأمون265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1482 : .
ة مك 978-9957-77-503-2 :
الواصفات / :الطهاةة//ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي/
> < 524
المحمدي ،عماش فرحان
أهمير الصالة وقدسيتها ومةزلتها في الدين اإلسالمي  /عماش
فرحان المحمد  ،سمير عبو المحمد  -.عمان :اة المبا ةة-. 0202 ،
222ص  ( -.سلسلر مع زة الترتيب القرءا ي )
ة .إ2020/7/2154 : .
ة مك 978-9923-26-058-6 :
الواصفات / :الصالة//العبا ة//الشعائر الديةير//اإلسالم/
> < 525

271.26

271.3

القضاة ،باسمة محمد
االستخاةة :الفوائد ال لير في االستخاةة الةبوير  /باسمر محمد
القضاة  -.عمان :اة آمةر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1003 : .
الواصفات / :صالة االستخاةة//اي عير//السةر الةبوير//العبا ات/
> < 526
ربابعة ،خلدون عبد القادر
فتاوى الصيام  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5951 : .
الواصفات / :الصوم//ايعذاة المبيحر للفطر//قضاء الصوم/
/مبطالت الصوم//ةمضان//ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي/
> < 527

271.625

العبري ،بدر سالم
ال مال الصوتي تاةيخه وةؤيته الفقهير :مراجعر في الةص الديةي
حول الغةاء والمعازف  /بدة سالم العبر  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
220ص
ة .إ2019/12/6612 : .
ة مك 978-9923-13-216-6 :
الواصفات / :الغةاء//الموسيقى//اآلالت الموسيقير//أصول الفقه/
/الفقه اإلسالمي/
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271.625

271.65073

> < 528
المناصرة ،عباس عبد القادر
الموسيقى في الغةاء واإل شا بين متطلبات الدين وضروةات
الفن /عباس عبد القا ة المةاصرة  -.عمان :اة المأمون225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1527 : .
ة مك 978-9957-77-534-6 :
الواصفات / :الغةاء//الموسيقى//الفن اإلسالمي//الفتاوى//ايحكام
الشرعير/
> < 529
الفزاري ،برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن
المةائح لطالب الصيد والذبائح  /برهان الدين ابراهيم بن عبد
الرحمن الفزاة ؛ تحقيق محمد متعب الدهام  -.عمان :اة الفتح-. 0202 ،
002ص
ة .إ2019/9/5177 : .
ة مك 978-9957-23-507-9 :
الواصفات / :الفقه الشافعي//ايحكام الشرعير//الفقه اإلسالمي/
> < 530

272.27

الدولة ،حكم عبدهللا
المرأة والواليات السيا ير  /حكم عبدهللا الدولر  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر525 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2179 : .
ة مك 978-9923-755-99-0 :
الواصفات / :المرأة المسلمر//الحضا ر//العدالر االجتماعير/
/اإلمامر//ايحكام الشرعير/
> < 531

272.27

272.27073

شبوب ،مراد طاهر
إسهامات المرأة المغربير اي دلسير في التراث الفقهي :معالم
وتحديات  /مرا ياهر شبوب  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
250ص
ة .إ2019/7/3529 : .
ة مك 978-9923-14-166-3 :
الواصفات / :المرأة المسلمر//المرأة المغربير//الفقه اإلسالمي/
/تاةيخ اي دلس/
> < 532
الهيتمي ،شهاب الدين أحمد
ة الغمامر في ة الطيلسان والعذبر والعمامر  /شهاب الدين أحمد
الهيتمي؛ تحقيق ثامر علي محمد  -.عمان :اة الفتح016 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6493 : .
ة مك 978-9957-23-519-2 :
الواصفات / :اللباس الشرعي//الح اب//المرأة المسلمر//ايحكام
الشرعير//الفقه اإلسالمي/

129

> < 533
272.291

272.311

272.315

الدليمي ،سناء نصيف
الرقيق وأثرهم االجتماعي والعلمي في صدة اإلسالم  /سةاء
صيف الدليمي  -.عمان :اة أم د292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1430 : .
ة مك 978-9923-25-011-2 :
الواصفات / :الرقيق//حقوق اإل سان//الحياة االجتماعير
واالقتصا ير//اإلسالم/
> < 534
الجزائري ،ابراهيم البشير
إحكام الخطبر في ضوء الكتاب والسةر  /ابراهيم البشير
ال زائر  -.عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/104 : .
ة مك 978-9923-25-246-8 :
الواصفات / :الخطبر (الزواج)//العالقات ايسرير//أصول الفقه/
/الفقه اإلسالمي/
> < 535
القضاة ،علي "محمد علي"
أحكام الكفاءة بين الزوجين في الفقه اإلسالمي  /علي "محمد
علي" القضاة  -.عمان :اة آمةر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/998 : .
الواصفات / :الزواج المتكافئ//العالقات الزوجير//الحياة
ايسرير//الفقه اإلسالمي/
> < 536

272.37

272.37

األفندي ،محمد أحمد
مقدمر في اقتصا الوقف اإلسالمي  /محمد أحمد ايفةد
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6560 : .
ة مك 978-9957-35-434-3 :
الواصفات / :الوقف//االقتصا اإلسالمي/

-.

> < 537
العبادي ،عبد السالم داود
المؤسسر الوقفير المعاصرة بين التأصيا والتطوير  /عبد السالم
او العبا  -.عمان :اة أزهاة الفكر012 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
ازهاة الفكر ؛ ) 2
ة .إ2020/1/326 : .
ة مك 978-9957-628-21-5 :
الواصفات / :الوقف//المؤسسات الوقفير//الفقه اإلسالمي/
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> < 538
272.3709562

272.38

منصور ،سليم هاني
ايوقاف في صيدا وال ةوب اللبةا ي  /سليم ها ي مةصوة -.
عمان :اة الرياحين225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2338 : .
ة مك 978-9923-762-26-4 :
الواصفات / :الوقف (فقه إسالمي)//اإليرا ات الوقفير//الوثائق
التاةيخير//المحاكم الشرعير//لبةان/
> < 539
الرحبي ،موفق الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن محمد بن الحسن الشافعي
(755-945هـ)
المةظومر الرحبير المسماة ببغير الباحث عن جما المواةث  /موفق
الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن محمد بن الحسن الشافعي الرحبي؛ تحقيق
ةعد مةير الحرير  ،مهةد قاسم المسالمر  -.عمان :اة الفاةوق-. 0202 ،
95ص
ة .إ2020/8/3260 : .
ة مك 978-9923-38-027-7 :
الواصفات / :الميراث//ايحوال الشخصير//الفقه اإلسالمي/
> < 540

272.38

المومني ،قتيبة رضوان
أحكام توزيع ايموال قبا الموت :ةاسر فقهير مقاة ر  /قتيبر
ةضوان المومةي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5874 : .
ة مك 978-9923-14-200-4 :
الواصفات / :أحكام الميراث//الواةثون بوصير//اإلةث//الفقه
اإلسالمي/
> < 541

273

273.13

عينينا ،محمد سيد فال
المضاةبر المشتركر وتطبيقاتها المعاصرة  /محمد سيد فال عيةيةا -.
عمان :اة أم د221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4327 : .
ة مك 978-9923-25-338-0 :
الواصفات / :ةؤوس ايموال//ايسواق المالير//االستثماةات/
/المضاةبر (اقتصا إسالمي)/
> < 542
أبو بكر ،زين الدين بن ابراهيم بن محمد (ت 450هـ)
بيان اإلقطاعات ومحلها ومن يستحقها  /زين الدين بن ابراهيم بن
محمد أبو بكر؛ تحقيق مقتدة حمدان الكبيسي  -.عمان :اة آمةر-. 0202 ،
202ص
ة .إ2020/9/3956 : .
الواصفات / :ملكير ايةاضي//إقطاع التمليك//المعامالت (فقه
إسالمي)//االقتصا اإلسالمي/
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> < 543
273.2112

أبو رخية ،ماجد محمد
فقه المعاوضات والتوثيقات  /ماجد محمد أبو ةخير  -.عمان :اة
الةفائس208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3872 : .
ة مك 978-9957-80-334-6 :
الواصفات / :فقه المعاوضات//فقه التوثيقات//المعامالت المالير/
/فقه العقو //الفقه اإلسالمي/
> < 544

273.3

273.3071

براحلية ،بدر الدين
التمويا اإلسالمي بين الةظرير والتطبيق  /بدة الدين براحلير -.
عمان :مؤسسر الوةاق628 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6450 : .
ة مك 978-9957-33-781-0 :
الواصفات / :التمويا//االستثماة//البةوك اإلسالمير//االقتصا
اإلسالمي/
> < 545
أبو الحاج ،صالح محمد
التوضيح والبيان على م لر ايحكام العدلير على مذهب أبي حةيفر
الةعمان  /صالح محمد أبو الحاج  -.عمان :اة الفاةوق252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6276 : .
ة مك 978-9923-38-000-0 :
الواصفات / :المعامالت (فقه)//البيوع//اإلجاةة واالقتةاء//العقو /
/الفقه الحةفي//الفقه اإلسالمي/
> < 546

273.34

الجبوري ،فهمي حسن
المكاييا وايوزان في الدولر العربير اإلسالمير :المقريز وآةاءه
(851ها2552/م)  /فهمي حسن ال بوة  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
085ص
ة .إ2020/8/3133 : .
ة مك 978-9923-30-028-2 :
الواصفات / :المكاييا//ايوزان والمقاييس//البيوع//ايسعاة/
/العلماء المسلمون//الشريعر اإلسالمير//الةظام المالي في اإلسالم/
> < 547

273.7

أبو غدة ،عبد الستار
الم موعر الفقهير المصرفير  /عبد الستاة أبو غدة  -.عمان :اة
أةوقر22 -. 0202 ،مج (5962ص)
ة .إ2019/9/4477 : .
ة مك 978-9923-10-048-6 :
الواصفات / :العلوم المصرفير اإلسالمير//البةوك اإلسالمير/
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> < 548
273.7

بحشاشي ،رابح
حوكمر البةوك الت اةير واإلسالمير وأبعا ها المحاسبير واإل اةير
واالقتصا ير  /ةابح بحشاشي  -.عمان :اة اييام005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3590 : .
ة مك 978-9957-95-823-7 :
الواصفات / :الحوكمر//إ اةة البةوك//البةوك اإلسالمير//البةوك
الت اةير//االقتصا اإلسالمي/
> < 549

273.7

التميمي ،يونس ابراهيم
أخالقيات ايعمال في المصرف اإلسالمي  /يو س ابراهيم
التميمي -.عمان :المؤلف592 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1719 : .
ة مك 978-9957-67-535-6 :
الواصفات / :البةوك اإلسالمير//السلوك ايخالقي//أخالقيات المهةر/
/الفقه اإلسالمي/
> < 550

273.7

273.7

عربيات ،وائل محمد
المصاةف اإلسالمير والمؤسسات االقتصا ير :الةظرير والتطبيق /
وائا محمد عربيات  -.عمان :اة الثقافر526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5300 : .
ة مك 978-9923-15-049-8 :
الواصفات / :البةوك اإلسالمير//اي ظمر البةكير//المؤسسات
االقتصا ير//االقتصا اإلسالمي/
> < 551
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية .مؤتمر:2014:1( .عمان)
المؤتمر العلمي المحكم :وة المصاةف اإلسالمير في التةمير /
مركز البحث وتطوير المواة البشرير  -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
608ص
ة .إ2019/11/5824 : .
ة مك 978-9957-33-767-4 :
الواصفات / :البةوك اإلسالمير//تمويا المشاةيع//التةمير
االقتصا ير//االقتصا اإلسالمي/
> < 552

274

العاني ،محمد شالل
التشريع ال ةائي اإلسالمي  /محمد شالل العا ي  -.عمان :اة
الرياحين112 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2340 : .
ة مك 978-9923-762-25-7 :
الواصفات / :القا ون ال ةائي//الشريعر اإلسالمير//الفقه اإلسالمي/
/ال ريمر//التعزير//العقوبات/
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> < 553
274

عيسى ،نجاح محمد
المةتقى في أحكام الكبائر والموبقات القديمر والمعاصرة /
محمد عيسى  -.عمان :اة المأمون588 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5528 : .
ة مك 978-9957-77-525-4 :
الواصفات / :الكبائر//الحدو (شريعر إسالمير)/

اح

> < 554
274.2507

العرامين ،محمد حمدان
الحرابر والفسا في الم تمع  /محمد حمدان العرامين  -.عمان:
اة وائا205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1096 : .
ة مك 978-9957-91-731-9 :
الواصفات / :قطع الطرق//السرقر//ال ريمر//الحدو (شريعر
إسالمير)//العقوبات//المذاهب الفقهير/
> < 555

274.27

حمدان ،محمد نور
االعتداء على الشعائر الديةير في الفقه اإلسالمي :ةاسر مقاة ر /
محمد وة حمدان  -.عمان :اة االبتكاة025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2849 : .
ة مك 978-9923-16-050-3 :
الواصفات / :المرتدون//الشعائر الديةير//جرائم الحدو //الفقه
اإلسالمي/
> < 556

275

275.111

شبير ،محمد عثمان
فقه القضاء ويرق اإلثبات في الشريعر اإلسالمير  /محمد عثمان
شبير  -.عمان :اة الةفائس522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2078 : .
ة مك 978-9957-80-309-4 :
الواصفات / :القضاء//اإلثبات//ايحكام الشرعير/
> < 557
القصراوي ،ربحي محمود
التوثيقات الشرعير في المحاكم الشرعير الفلسطيةير  /ةبحي محمو
القصراو  -.عمان :اة الشروق016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3383 : .
ة مك 978-9957-00-803-1 :
الواصفات / :المحاكم الشرعير//القضاء//الشريعر اإلسالمير/
/فلسطين/
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> < 558
275.21

الدولة ،حكم عبدهللا
المرأة وتولي القضاء في الفقه اإلسالمي والقوا ين الوضعير  /حكم
عبدهللا الدولر  -.عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2104 : .
ة مك 978-9923-25-314-4 :
الواصفات / :القضاء//المرأة//المؤهالت المهةير//الفقه اإلسالمي/
/القا ون/
> < 559

277

أبو الحاج ،صالح محمد
السياسر الراشدة في الدولر الماجدة  /صالح محمد أبو الحاج -.
عمان :اة الفاةوق522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2988 : .
ة مك 978-9957-605-87-2 :
الواصفات / :ايحكام السلطا ير//الةظم اإلسالمير//اإل اةة اإلسالمير/
> < 560

277

البياتي ،منير حميد
الةظام السياسي في اإلسالم مقاة ا ً بالدولر القا و ير :ةاسر ستوةير،
شرعير ،وقا و ير مقاة ر  /مةير حميد البياتي  -.عمان :اة الةفائس-. 0202 ،
520ص
ة .إ2020/8/3213 : .
ة مك 978-9957-80-329-2 :
الواصفات / :الشريعر اإلسالمير//القا ون//اإل اةة اإلسالمير/
/القضاء//الةظام اإل اة في اإلسالم/
> < 561

277

ترعاني ،أحمد عوض
قاعدة الرسول صلى هللا عليه وسلم الصلبر التي بةى عليها ولر
اإلسالم  /أحمد عوض ترعا ي  -.عمان :اة المأمون221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2740 : .
ة مك 978-9957-77-541-4 :
الواصفات  / :ظام الحكم في اإلسالم//محمد صلى هللا عليه وسلم/
/القائد//السيرة الةبوير//الصحابر//أخالق الرسول//التاةيخ اإلسالمي/
> < 562

277

العبيدي ،علي رمضان
اإلسالم السياسي في الفكر السياسي الغربي  /علي ةمضان
العبيد  -.عمان :شركر ايكا يميون221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3166 : .
ة مك 978-9923-27-021-9 :
الواصفات / :الفكر اإلسالمي//اإلسالم/
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277

> < 563
القضاة ،علي "محمد علي"
التمكين في القرآن الكريم :ةاسر في السياسر الشرعير  /علي
"محمد علي" القضاة  -.عمان :اة آمةر056 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/997 : .
الواصفات / :السياسر الشرعير//اإل اةة اإلسالمير//قصص القرآن/
/السيرة الةبوير //ظام الحكم في اإلسالم/
> < 564

277

المحمدي ،أحمد سلمان
أخالقيات الةظام السياسي في السةر الةبوير ومقاة ته بالةظم
السياسير الوضعير  /أحمد سلمان المحمد  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
292ص
ة .إ2019/9/4725 : .
ة مك 978-9957-96-773-4 :
الواصفات  / :ظام الحكم في اإلسالم//السةر الةبوير//اإل اةة
اإلسالمير/
> < 565

277.13

قطب ،سيد
العدالر االجتماعير في اإلسالم  /سيد قطب؛ تحقيق عبدهللا
الطةطاو  ،عصام فاةس الحرستا ي  -.عمان :اة عماة062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/87 : .
ة مك 978-9957-692-69-8 :
الواصفات / :العدالر االجتماعير//التسامح الديةي //ظام الحكم في
اإلسالم//المساواة االجتماعير/
> < 566

277.274

277.3

الهاشمي ،رفد عيادة
ايسلحر المحرمر وليا ً وأثرها في البيئر العراقير  /ةفد عيا ة
الهاشمي  -.عمان :اة أم د252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2941 : .
ة مك 978-9923-25-164-5 :
الواصفات / :التلوث البيئي//ايسلحر الكيميائير//ايسلحر
البيولوجير//القا ون الدولي/
> < 567
عساف ،عبد المعطي محمد
المقدمر في اإل اةة اإلسالمير  :تأصيا ظر وتطبيقي للمعرفر
العقدير  /عبد المعطي محمد عساف ،مازن عبد العزيز مسو ة ،أيوب أحمد
الصوالحر  -.عمان :اة وائا156 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3830 : .
ة مك 978-9957-91-642-8 :
الواصفات / :اإل اةة اإلسالمير//الحضاةة اإلسالمير//الةظام
اإل اة في اإلسالم/
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> < 568
277.3

كصاي ،حسام
الدولر بين الشريعر والسياسر :أفول المقدس وصعو المد س /
حسام كصا  -.عمان :اة الخليج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5312 : .
ة مك 978-9923-23-040-4 :
الواصفات / :الدولر//الفكر اإلسالمي//الشريعر اإلسالمير//العلما ير/
/التعصب الديةي //ظام الحكم في اإلسالم/
> < 569

277.32

سيد ،سامي محمد
أصول المعاةضر السياسير في الفقه اإلسالمي  /سامي محمد سيد -.
عمان :مؤسسر الوةاق286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6451 : .
ة مك 978-9957-33-780-3 :
الواصفات / :المعاةضر السياسير//الفرق اإلسالمير//الفقه
اإلسالمي/
> < 570

277.32

277.32

277.33

قشيمه ،حميد آدم علي
االحتيايات ايمةير المعاصرة وأحكام مشروعيتها في الشريعر
اإلسالمير والتشريع الوضعي  /حميد آ م علي قشيمه  -.عمان :اة اييام،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2164 : .
ة مك 978-9957-95-814-5 :
الواصفات / :ايمن الداخلي//خطط الطواةئ//أمن الدولر//التشريع
الوضعي//الةظام اإل اة في اإلسالم//الشريعر اإلسالمير/
> < 571
منظور ،عبد الرحمن الشعيري
علماء الدين والدولر :مساهمر سوسيو سياسير في تفكيك الخطاب
والمماةسر  /عبد الرحمن الشعير مةظوة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
506 -.0202ص
ة .إ2019/7/3555 : .
ة مك 978-9923-14-157-1 :
الواصفات / :الةظام اإل اة في اإلسالم//الدعاة//اإلسالم/
/السياسر//المغرب/
> < 572
الهويدي ،علي مسعد
الحياة العلمير في ال ةد في القرن ايول اله ر  /علي مسعد
الهويد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر251 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/221 : .
ة مك 978-9923-755-51-8 :
الواصفات / :الشرير اإلسالمير//السياسر العسكرير//إعدا ال ةد/
/ال يوش//التاةيخ اإلسالمي/
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> < 573
277.5

الحسين ،مهدي مأمون
الةظرير المحاسبير اإلسالمير  /مهد مأمون الحسين  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4113 : .
ة مك 978-9957-98-384-0 :
الواصفات / :المحاسبر اإلسالمير//المصاةف اإلسالمير//اي ظمر
االقتصا ير//الةظام المالي في اإلسالم/
> < 574

277.5

الدليمي ،عباس فاضل
المفاهيم االقتصا ير في آ الذكر الحكيم :ةاسر أكا يمير مواز ر
في ضوء االقتصا الوضعي  /عباس فاضا الدليمي  -.عمان :اة إبصاة،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/11/4977 : .
ة مك 978-9923-29-036-1 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//المشاكا االقتصا ير//االقتصا
اإلسالمي//علم االقتصا /
> < 575

277.5

277.52

منصور ،أحمد ابراهيم
ت ليات الفكر االقتصا العربي اإلسالمي :الكفاءة وعدالر التوزيع/
أحمد ابراهيم مةصوة  -.عمان :شركر ايكا يميون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3089 : .
ة مك 978-9923-27-016-5 :
الواصفات / :السياسر المالير//التوزيع//االقتصا //الةظام االقتصا
اإلسالمي/
> < 576
الدليمي ،عباس فاضل
ظرير فائض القيمير في الفكرين اإلسالمي والوضعي  /عباس
فاضا الدليمي  -.عمان :اة الرضوان200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1336 : .
ة مك 978-9957-76-741-9 :
الواصفات / :ةؤوس ايموال//الفكر االقتصا //االقتصا
اإلسالمي/
> < 577

277.52

لطايفة ،أمجد سالم
ايسس العلمير للتةمير والتخطيط في اإلسالم  /أم د سالم لطايفر -.
عمان :اة المشكاة225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/110 : .
ة مك 978-9923-734-12-4 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//التخطيط//االقتصا اإلسالمي/
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> < 578
277.52

وناس ،زمان عبيد
سوسيولوجيا الفكر االقتصا اإلسالمي بين الةظرير والتطبيق /
زمان عبيد و اس ،أحمد جايد الحسةاو  -.عمان :الداة المةه ير-. 0202 ،
556ص
ة .إ2019/5/2537 : .
ة مك 978-9923-20-023-0 :
الواصفات / :الفكر االقتصا //التةمير االقتصا ير//االقتصا
اإلسالمي/
> < 579

278

قرعوش ،كايد يوسف
العالقات الدولير في اإلسالم  /كايد يوسف قرعوش  -.عمان :اة
المأمون008 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/837 : .
ة مك 978-9957-77-530-8 :
الواصفات / :العالقات الدولير//ال ها //الحروب//ايحكام الشرعير/
/الشريعر اإلسالمير/
> < 580

278.1

دهيمات ،عقلة حسين
أقرب الطرق لل ةر في ظالل السيوف وايعةر  /عقلر حسين
هيمات  -.عمان :اة المأمون90 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3370 : .
ة مك 978-9957-77-542-1 :
الواصفات / :ال ها //اإلةهاب//العالقات الدولير//الدولر اإلسالمير/
/الشريعر اإلسالمير/
> < 581

278.2

278.6

الدهلكي ،خضير عباس
ظاهرة اإلسالموفوبيا وتأثيرها في الةظم السياسير ايوةوبير :فر سا
وبريطا يا موذجا  /خضير عباس الدهلكي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
020ص
ة .إ2020/1/212 : .
ة مك 978-9923-25-257-4 :
الواصفات / :اإلسالموفوبيا//العالقات الدولير//السياسر الدولير//علم
االجتماع السياسي/
> < 582
محمود ،أحمد عبد العزيز
البحرير في اإلسالم  /أحمد عبد العزيز محمو  -.عمان :اة غيداء،
282 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4764 : .
ة مك 978-9957-96-780-2 :
الواصفات / :القوة البحرير//القا ون البحر //التاةيخ البحر /
/التاةيخ اإلسالمي/
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279.5

> < 583
مهاوات ،عبد القادر خليفة
أحكام الرياضات البد ير في الفقه اإلسالمي :ةاسر مقاة ر بالقوا ين
المةظمر لأللعاب الرياضير  /عبد القا ة خليفر مهاوات  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد511 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4889 : .
ة مك 978-9957-66-210-3 :
الواصفات / :الفقه اإلسالمي//الرياضر//الصحر البد ير//التشريع
اإلسالمي/

 280الدعوات والحركات والجماعات اإلسالمية
> < 584
283

ابراهيم ،علي عايد
إعالم الطغام بأن التأويا من ين اإلسالم  /علي عايد ابراهيم -.
إةبد :المؤلف280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3010 : .
ة مك 978-9923-749-02-9 :
الواصفات / :السلفير//الدعوات الديةير//ال ماعات اإلسالمير//العقيدة
الديةير/
> < 585

283.2

ابراهيم ،علي عايد
موقف الوهابير من سيد ا محمد خير البرير  /علي عايد ابراهيم -.
إةبد :المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2697 : .
ة مك 978-9923-749-04-3 :
الواصفات / :الوهابير//الحركات اإلسالمير//اإلسالم/
> < 586

285.0962

285.220956

هوجيلت ،جاكوب
بالغر اإلسالميين :اللغر والثقافر في مصر المعاصرة  /جاكوب
هوجيلت؛ ترجمر محمو أحمد عبدهللا  -.عمان :اة أزمةر-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/12/6354 : .
ة مك 978-9957-09-821-6 :
الواصفات / :المهاةات الخطابير//البالغر//الحركات اإلسالمير/
/القا ة الديةيون//مصر/
> < 587
المشاقبة ،بسام عبد الرحمن
ايخوان المسلمون تحت م هر  /بسام عبد الرحمن المشاقبر -.
عمان :اة المأمون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2242 : .
ة مك 978-9957-77-538-4 :
الواصفات / :اإلخوان المسلمون//الحركات اإلسالمير//ايحوال
السياسير//الوين العربي/
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 240الديانات األخرى والدين المقارن
> < 588
290

291.13

القضاة ،عماد علي
جواهر اإليمان من التوةاة واإل يا والقرآن  /عما علي
القضاة -.الزةقاء :المؤلف29 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5635 : .
الواصفات / :اإليمان//الديا ات//المسيحير//اليهو ير//اإلسالم/
> < 589
بن عبد الملك ،أبو المعالي عزيزي
لوامع أ واة القلوب في جوامع أسراة المحب والمحبوب  /أبو
المعالي عزيز بن عبد الملك؛ تحقيق بسمر أحمد صدقي الدجا ي  -.عمان:
لمؤلف -. 0202 ،ج282( 2ص)
ة .إ2019/3/1227 : .
الواصفات / :الحب اإللهي//التصوف اإلسالمي/
> < 590

295

عالل ،خالد كبير
خرافر الوحي والةبوة والتوحيد في الديا ر الزةا شتير  /خالد كبير
عالل  -.عمان :مؤسسر الوةاق029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6457 : .
ة مك 978-9957-33-776-6 :
الواصفات / :الزةا شتير//الديا ات اآلسيوير القديمر//بال
فاةس//الديا ات/
> < 591

296.3

شاحاك ،إسرائيل
الدين والدولر في إسرائيا :قومةر الدين وعلمةر الدولر  /إسرائيا
شاحاك ،إيلي بير باوم ،ا يال العازة؛ ترجمر عالء عبد الرزاق مطلك -.
عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/679 : .
ة مك 978-9957-99-984-1 :
الواصفات / :الفلسفر اليهو ير//المعتقدات//اليهو ير/
> < 592

298

بنتاجة ،محمد
استكشاف المسيحير ايولى :بحث عن الالهوت السر المضطهد
للطوائف المسيحير ايولى حتى م مع يقير سةر  201ميال ير  /محمد بةتاجر -.
عمان :اة اليازوة العلمير208 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/2/394 : .
ة مك 978-9957-12-755-8 :
الواصفات / :المسيحير//الالهوت المسيحي//التاةيخ/
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> < 593
298.68

298.7

حبابه ،زيد عادل
كلماتةا العشر  /زيد عا ل حبابه  -.عمان :شركر اي يب-. 0202 ،
82ص
ة .إ2020/9/3637 : .
ة مك 978-9957-514-43-3 :
الواصفات / :التربير الديةير//العقيدة الديةير//تةشئر اييفال/
/المسيحير/
> < 594
الشوملي ،جبرائيل جورج
المسيحير من الداخا :الوجه اآلخر  /جبرائيا جوةج الشوملي -.
عمان :اة جسوة ثقافير052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/970 : .
ة مك 978-9957-601-42-3 :
الواصفات / :المسيحير//الصراع الديةي//التاةيخ الكةسي/
> < 595

298.7

هلسا ،حيدر خليل
من تاةيخةا المةسي :بحث في المسيحير بين العرب حتى القرن
السابع الميال  /حيدة خليا هلسا  -.الكرك :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5913 : .
الواصفات / :المسيحير//تاةيخ العرب//القبائا العربير//الحضاةات
القديمر/

العلوم االجتماعية
 300العلوم االجتماعية
301

301

> < 596
الجبوري ،شفيق ابراهيم
المصطلح االجتماعي والبر امج القو في ضوء المرحلر
الحضاةير :ةاسر تطبيقير للواقع االجتماعي العراقي  /شفيق ابراهيم
ال بوة  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3490 : .
ة مك 978-9957-96-704-8 :
الواصفات / :علم االجتماع//الحضاةة//الفكر االجتماعي//العراق/
> < 597
الحراحشة ،راكان راضي
المدخا إلى علم االجتماع التطبيقي  /ةاكان ةاضي الحراحشر -.
عمان :اة الراير090 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3106 : .
ة مك 978-9923-30-026-8 :
الواصفات / :اإل ثروبولوجيا االجتماعير//الةظم االجتماعير//التغير
االجتماعي//علم االجتماع/

142

> < 598
301

مطوش ،محمد عمر
ةوب علم االجتماع  /محمد عمر مطوش  -.عمان :اة غيداء،
266 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3493 : .
ة مك 978-9957-96-703-1 :
الواصفات / :علم االجتماع//الفكر االجتماعي//العلوم االجتماعير/
> < 599

301.0965

ميمون ،سفيان
علم اإل سان بين الطموح العلمي والقيد اييديولوجي :الم تمع
ال زائر في اإل ثروبولوجيا االستعماةير  /سفيان ميمون  -.عمان :اة
اييام225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2167 : .
ة مك 978-9957-95-809-1 :
الواصفات / :اإل ثروبولوجيا//االستعماة الفر سي//اإليديولوجيات/
/ال زائر//علم االجتماع/
> < 600

302

اإلمارة ،أسعد شريف
مقدمر في السلوك ال معي  /أسعد شريف اإلماةة  -.عمان :اة
صفاء026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2860 : .
ة مك 978-9923-28-012-6 :
الواصفات / :علم فس االجتماع//السلوك ال معي//الم تمعات/
/العراق/
> < 601

302

302

الدلفي ،محسن علي
السعا ة والتطوة  /محسن علي الدلفي  -.الداة المةه ير-.0202 ،
162ص
ة .إ2019/6/3287 : .
ة مك 978-9923-20-034-6 :
الواصفات / :السعا ة//الم تمعات//علم الةفس االجتماعي/
> < 602
الربيعي ،عبد الرزاق محسن
علم الةفس االجتماعي  /عبد الرزاق محسن الربيعي  -.عمان :اة
أم د008 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/9 : .
ة مك 978-9923-25-231-4 :
الواصفات / :علم الةفس االجتماعي//علم الةفس//التغير
االجتماعي/
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302

> < 603
العزام ،عبد الباسط عبدهللا
ظرير التفاعا الرمز في علم االجتماع  /عبد الباسط عبدهللا
العزام -.إةبد :المؤلف522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1236 : .
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//السلوك االجتماعي//الحياة
االجتماعير//علم الةفس االجتماعي/
> < 604

302

عكاشة ،محمود فتحي
العالقات اإل سا ير بين الةظرير والتطبيق  /محمو فتحي عكاشر،
محمد السعيد أبو حالوة  -.عمان :اة حةين200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3439 : .
ة مك 978-9957-17-889-5 :
الواصفات / :العالقات اإل سا ير//عالقات العما//التفاعا
االجتماعي//علم الةفس االجتماعي/
> < 605

302

302

علمي ،عبدهللا
أسس التواصا :مدخا ظر وتةزيا تطبيقي  /عبدهللا علمي -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4509 : .
ة مك 978-9957-35-408-4 :
الواصفات / :العالقات اإل سا ير//التفاعا االجتماعي//علم الةفس
االجتماعي/
> < 606
غزال ،عبد الناصر صبحي
آن ايوان  /عبد الةاصر صبحي غزال 028 -.ص -. .عمان:
المؤلف0202 ،
ة .إ2020/7/2507 : .
الواصفات / :المهاةات الحياتير//التفاعا االجتماعي//الة اح
الشخصي//اإل اةة//علم الةفس االجتماعي/
> < 607

302

الياصجين ،فرحان محمد
علم الةفس االجتماعي  /فرحان محمد الياص ين  -.عمان :اة
غيداء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/41 : .
ة مك 978-9957-96-822-9 :
الواصفات / :علم الةفس االجتماعي//سيكولوجير االتصاالت/
/اييفال//الةساء//الشباب//العالقات بين ايفرا //أبحاث علم الةفس/

144

> < 608
302

توم ،مجذوب بخيت
ظريات االتصال  /م ذوب بخيت توم ،ا تصاة محمد بلولر -.
عمان :اة حةين202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2579 : .
ة مك 978-9957-17-887-1 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //الةظريات//اإلعالم/
> < 609

302.14

سميرة ،مناد
الفضاء العام في الم تمع :التمثالت والمماةسات  /مةا سميرة -.
عمان :اة ومكتبر الحامد221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3776 : .
ة مك 978-9957-66-173-1 :
الواصفات / :المشاةكر االجتماعير//التفاعا االجتماعي/
/اإل ثروبولوجيا/
> < 610

302.2

أبو عزام ،محمد خالد
التربير اإلعالمير  /محمد خالد أبو عزام  -.عمان :اة زهد ،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5220 : .
ة مك 978-9923-17-108-0 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير //اإلعالم
العربي//الرأ العام//العولمر/
> < 611

302.2

البرغوثي ،سامح بشير
اإلعالم ال ديد وخصائص البيئر الرقمير  /سامح بشير البرغوثي -.
عمان :المؤلف022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3986 : .
الواصفات / :اإلعالم العربي//االتصال ال ماهير //االتصاالت
الرقمير/
> < 612

302.2

البرغوثي ،سامح بشير
اإلقةاع واالتصال في المحتوى اإلعالمي لوسائا التواصا
االجتماعي  /سامح بشير البرغوثي  -.عمان :المؤلف266 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1976 : .
الواصفات / :اإلقةاع//التواصا االجتماعي//اإلعالم//وسائا
االتصال ال ماهير /

145

> < 613
302.2

التميمي ،مدين عمران
اإلعالم ال ديد والشباب  /مدين عمران التميمي  -.عمان :اة أم د،
052 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1605 : .
ة مك 978-9923-25-029-7 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير //تكةولوجيا
االتصاالت/
> < 614

302.2

حدادي ،وليدة منير
اإلعالم والةخبر المثقفر في عصر الميديا  /وليدة مةير حدا
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي582 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/269 : .
ة مك 978-9957-35-374-2 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا اإلعالم//الثقافر ال ماهيرير/

-.

> < 615
302.2

الحماد ،خلف الفي
وسائا اإلعالم ومةظمات الم تمع المد ي  /خلف الفي الحما -.
عمان :اة اليازوة العلمير220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4919 : .
ة مك 978-9957-12-938-5 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //الم تمع المد ي//علم
االجتماع الثقافي//اإلعالم/
> < 616

302.2

الدليمي ،عبد الرزاق
اإلعالم الرقمي والم تمعات المعاصرة  /عبد الرزاق الدليمي -.
عمان :اة االبتكاة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/8/4318 : .
ة مك 978-9923-16-026-8 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير //الم تمعات/
> < 617

302.2

الدليمي ،كامل كريم
وسائا اإلعالم العراقير وا تفاضر تشرين  / 0229كاما كريم
الدليمي  -.عمان :اة ال ةان296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1816 : .
ة مك 978-9923-35-011-9 :
الواصفات / :اإلعالم العربي//ا تشاة المعلومات//البرامج
التلفزيو ير//ايحوال السياسير//العراق/
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> < 618
302.2

302.2

الزويني ،حسين دبي
اإليهام في اإلعالم بين تطويق الحقائق وتدليس الوقائع  /حسين بي
الزويةي ،كاظم عيدان الفريوسي  -.عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1787 : .
ة مك 978-9923-25-061-7 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال//التغطير اإلعالمير//ا تشاة
المعلومات/
> < 619
سليمان ،إيمان عبد الروؤف
التوظيف اإلعالمي  /إيمان عبد الروؤف سليمان  -.عمان :اة
غيداء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4769 : .
ة مك 978-9957-96-778-9 :
الواصفات / :اإلعالم//اإلعالم العربي//المشاكا االجتماعير/
/اإل تر ت//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 620

302.2

طبة ،محمد البشير
ات اهات اإلعالم الغربي حو اإلسالم والمسلمين :ةاسر حالر
اإلعالم الفر سي  /محمد البشير يبر  -.عمان :اة اييام555 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3503 : .
ة مك 978-9957-95-818-3 :
الواصفات / :المسلمون//اإلعالم الغربي//العولمر//الةظام الدولي
ال ديد//اإلسالم/
> < 621

302.2

302.2

الطعاني ،سليمان قسيم
الوجيز في التربير اإلعالمير  /سليمان قسيم الطعا ي  -.عمان :اة
الخليج282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4839 : .
ة مك 978-9923-23-039-8 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير //تكةولوجيا
االتصاالت/
> < 622
عبد اللطيف ،فرهاد حسن
المراكز والمؤسسات اإلعالمير  /فرها حسن عبد اللطيف -.
عمان :اة ال ةا ةير282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4825 : .
ة مك 978-9957-610-31-9 :
الواصفات / :اإلعالم//وسائا االتصال ال ماهير /
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> < 623
302.2

العبيدي ،فراس حمود
مواقع التواصا االجتماعي وخصائص البيئر اإلعالمير ال ديدة /
فراس حمو العبيد  ،سعد سلمان المشهدا ي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
292ص
ة .إ2020/9/3817 : .
ة مك 978-9923-25-327-4 :
الواصفات / :مواقع التواصا االجتماعي//البيئر اإلعالمير/
/التكةولوجيا//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 624

302.2

علي ،طارق محمد
اإلعالم الةمطي  /ياةق محمد علي  -.عمان :ةوب ثقافير،
226 -.0202ص
ة .إ2019/5/2531 : .
ة مك 978-9957-79-160-5 :
الواصفات / :اإلعالم//اإلعالم العربي//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 625

302.2

قاسم ،وسام الغالي
مهاةات التربير اإلعالمير والرقمير في عصر االتصال  /وسام
الغالي قاسم  -.عمان :اة إبصاة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4362 : .
ة مك 978-9923-29-020-0 :
الواصفات / :التربير اإلعالمير//مهاةات االتصال//االتصاالت
الرقمير//محتوى وسائا االتصال//اإلعالم/
> < 626

302.2

قزادري ،حياة علي
قياس ال مهوة والرأ
أسامر 058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3571 : .
ة مك 978-9957-22-809-5 :
الواصفات / :الرأ العام//ال مهوة العام//الصحافر//االتصال
ال ماهير /
> < 627
الكناني ،شفاء عبد الزهرة
الخصائص المهةير لإلعالميين في وكاالت اي باء الميدا ير
واإللكترو ير  /شفاء عبد الزهرة الكةا ي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
020ص
ة .إ2019/4/2140 : .
ة مك 978-9923-25-087-7 :
الواصفات / :اإلعالميون//العاملون المهةيون//أخالقيات المهةر/
/العاملون في اي باء/
العام  /حياة علي قزا ة

302.2
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 -.عمان :اة

> < 628
302.2

302.2014

302.20285

المعماري ،علي أحمد
إعا ة تشكيا العالم :قراءة تحليلير في المفاهيم والمصطلحات
اإلعالمير المعاصرة  /علي أحمد المعماة  -.عمان :شركر ايكا يميون،
009 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4325 : .
ة مك 978-9923-27-028-8 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //ا تشاة المعلومات/
/اإلعالم العربي/
> < 629
الشرقاوي ،عبد الرزاق أحمد
الصياغر اللغوير للخطاب اإلعالمي  /عبد الرزاق أحمد
الشرقاو  -.عمان :اة غيداء029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4653 : .
ة مك 978-9957-96-765-9 :
الواصفات / :اإلعالم العربي//وسائا اإلعالم//اللغر العربير/
/التحليا اللغو /
> < 630
سليمان ،إيمان عبد الروؤف
اإلعالم اآللي واي اء التةظيمي  /إيمان عبد الروؤف سليمان -.
عمان :اة غيداء216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4770 : .
ة مك 978-9957-96-777-2 :
الواصفات / :اإلعالم//الحواسيب الرقمير//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 631

302.2072

302.209563

الدوغجي ،وداد نجم
معايير التقويم المةه ي في بحوث اإلعالم :ةاسر في بةاء
م الدوغ ي  -.عمان :اة إبصاة-. 0202 ،
أ موذج تقويمي  /و ا
592ص
ة .إ2020/7/2477 : .
ة مك 978-9923-29-012-5 :
الواصفات / :اإلعالم//البحث//الدةاسات اإلعالمير/
> < 632
الحسناوي ،انتصار عباس
فاعلير اإلعالم الدولي في القضايا العراقير  /ا تصاة عباس
الحسةاو  -.عمان :اة إبصاة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4919 : .
ة مك 978-9923-29-030-9 :
الواصفات / :اإلعالم الدولي//ايحوال السياسير//العراق/
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302.22

302.23

> < 633
السوداني ،عبد الكريم جاسم
الةايق اإلعالمي في إ اةة ايزمات  /عبد الكريم جاسم
السو ا ي -.عمان :اة أم د025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3875 : .
ة مك 978-9923-25-336-6 :
الواصفات / :الةايق اإلعالمي//إ اةة ايزمات//االتصال
ال ماهير //اإلعالم الحكومي//العراق/
> < 634
األنصاري ،أحمد توفيق
اإلعالم االقتصا  /أحمد توفيق اي صاة  -.عمان :اة
اليازوة العلمير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5556 : .
ة مك 978-9957-12-953-8 :
الواصفات / :اإلعالم//ال وا ب االقتصا ير//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 635

302.23

داودي ،أحمد
وة وسائا تكةولوجيا االتصال الحديثر في استقطاب المواة
البشرير  /أحمد او  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/997 : .
ة مك 978-9957-98-348-2 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //المواة البشرير/
/اإلعالم/
> < 636

302.23

الدليمي ،عبد الرزاق
اإلعالم الرقمي والسحابي في عالم متغير  /عبد الرزاق الدليمي -.
عمان :اة االبتكاة122 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2747 : .
ة مك 978-9923-16-049-7 :
الواصفات / :االتصاالت الرقمير//اإلعالم/
> < 637

302.23

الربيعي ،أكرم فرج
التحكم االتصالي في وسائا اإلعالم ال ديدة :قراءة مةه ير في
فلسفر االتصال الحديثر  /أكرم فرج الربيعي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
026ص
ة .إ2019/4/1710 : .
ة مك 978-9923-25-046-4 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //تكةولوجيا االتصاالت/
/وسائا اإلعالم/
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> < 638
302.23

السنجري ،بشرى داود
المعال ر اإلعالمير للقضايا االجتماعير في اإلذاعات  /بشرى او
السة ر  ،مرتضى علي شاو  -.عمان :اة أم د026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3826 : .
ة مك 978-9923-25-330-4 :
الواصفات / :اإلذاعر//وسائا االتصال ال ماهير //المشاكا
االجتماعير//وسائا اإلعالم//العراق/
> < 639

302.23

الشمري ،محمد شاكر
التلفزيون وصةاعر القراة  /محمد شاكر الشمر
أم د098 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2447 : .
ة مك 978-9923-25-138-6 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //التلفزيون//الرأ العام/
/اإلعالم السياسي//العراق/

 -.عمان :اة

> < 640
302.23

طيفور ،مصطفى جمال
اإلعالم ال ديد والهوير الثقافير  /مصطفى جمال ييفوة  -.عمان:
اة المبا ةة528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5834 : .
ة مك 978-9923-26-041-8 :
الواصفات / :اإلعالم//االتصاالت الرقمير//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 641

302.23

عباس ،إحسان رمضان
وة الفضائيات في ترتيب أولويات القضايا الداخلير لدى ال مهوة /
إحسان ةمضان عباس  -.عمان :اة أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2446 : .
ة مك 978-9923-25-139-3 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //القةوات الفضائير/
/اإلعالم//العراق/
> < 642

302.23

عبوي ،زيد منير سلمان
ةاسات حديثر في اإلعالم والصحافر  /زيد مةير سلمان عبو -.
عمان :اة المعتز028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6108 : .
ة مك 978-9957-65-237-1 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //الصحافر//اإلعالم/
/تكةولوجيا االتصاالت/
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> < 643
302.23

عطية ،ضرار عيسى
اإلعالم االقتصا
265 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3597 : .
ة مك 978-9923-30-014-5 :
الواصفات / :اإلعالم//االتصال ال ماهير //ال وا ب االقتصا ير/

 /ضراة عيسى عطير  -.عمان :اة الراير،

> < 644
302.23

علي ،طارق محمد
اإلعالم الصحي  /ياةق محمد علي  -.عمان :اة اليازوة
العلمير096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5574 : .
ة مك 978-9957-12-960-6 :
الواصفات / :اإلعالم الصحي//الصحر العامر//الصحر الوقائير/
/وسائا اإلعالم/
> < 645

302.23

العمار ،ندى عبود
القةوات الفضائير وايزمات :ةاسر في العالقر بين مستوى
المعرفر واعتما ال مهوة  /دى عبو العماة ،مةها فايق ةشيد  -.عمان :اة
أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3825 : .
ة مك 978-9923-25-333-5 :
الواصفات / :القةوات الفضائير//وسائا االتصال ال ماهير //إ اةة
ايزمات//ال مهوة//وسائا اإلعالم/
> < 646

302.23

نوري ،عالء نجاح
التغطير اإلخباةير في اإلذاعات المسموعر  /عالء
عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4614 : .
ة مك 978-9957-96-752-9 :
الواصفات / :اإلذاعر//التغطير اإلخباةير//تحليا المحتوى//وسائا
االتصال ال ماهير /

اح وة -.

302.23014

> < 647
اوغلو ،مصطفى جميل
تصةيف المتالزمات اللفظير العربير المتداولر في وسائا اإلعالم
اإللكترو ير التركير  /مصطفى جميا اوغلو  -.عمان :اة جليس الزمان،
025 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2392 : .
ة مك 978-9957-81-399-4 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //ايلفاظ مشتركر
ال ذة//اإلعالم اإللكترو ي//اللغر العربير//اللغر التركير/
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> < 648
302.23072

العشري ،حسين جابر
اإلعالم التطبيقي  /حسين جابر العشر  -.عمان :اة اليازوة
العلمير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5551 : .
ة مك 978-9957-12-948-4 :
الواصفات / :اإلعالم//البحوث//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 649

302.23082

حدادي ،وليدة منير
اإلعالم وقضايا المرأة  /وليدة مةير حدا
الكتاب ايكا يمي252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/271 : .
ة مك 978-9957-35-375-9 :
الواصفات / :اإلعالم//المرأة //وة المرأة//الم تمع ال ماهير /
/وسائا اإلعالم/

 -.عمان :مركز

> < 650
302.230965

حدادي ،وليدة منير
االتصال االجتماعي :ةاسات وابحاث  /وليدة مةير حدا
عمان :اة اإلعصاة العلمي612 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5892 : .
ة مك 978-9957-98-341-3 :
الواصفات / :وسائا االتصال ال ماهير //اإلعالم//ال زائر/

-.

> < 651
302.24

اطبيقة ،عبدهللا محمد
مواقع التواصا االجتماعي (اإلشاعر) :المعال ر اإلعالمير ،اإلعالم
االقتصا  ،التحريض على العةف  /عبدهللا محمد ايبيقر  -.عمان :اة وائا،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6164 : .
ة مك 978-9957-91-689-3 :
الواصفات / :اإلعالم//العةف//اإلعالم السياسي//اإلعالم
االقتصا //وسائا االتصال ال ماهير /
> < 652

302.24

توفيق ،رحمة سعيد
الح اج اللغو في الخطاب اإلعالمي  /ةحمر سعيد توفيق  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3023 : .
ة مك 978-9923-14-092-5 :
الواصفات / :الخطاب اإلعالمي//اإلقةاع//وسائا االتصال//البالغر
اللغوير//اإلعالم/
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302.24

> < 653
حشيمة ،سامر محي الدين
اإلشاعر في حياتةا :اإلشاعر وآثاةها المدمرة على الفر والم تمع /
سامر محي الدين حشيمر  -.عمان :المؤلف005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1819 : .
ة مك 978-9957-8796-8-6 :
الواصفات / :الشائعات//الدعاير//الحرب الةفسير//الغزو الفكر /
/وسائا االتصال ال ماهير /
> < 654

302.24

الدعامسة ،لينا جمال
الةظريات اإلعالمير وإ تاج المحتوى اإلعالمي  /ليةا جمال
الدعامسر  -.عمان :المؤلف296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3985 : .
الواصفات / :محتوى وسائا االتصال//وسائا اإلعالم//اإلعالم
العربي/
> < 655

302.24

العجلوني ،ابراهيم خليل
في اإلعالم ومسؤولير الكالم بين الرؤير والواقع  /ابراهيم خليا
الع لو ي  -.عمان :اة هبر250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/737 : .
ة مك 978-9923-731-38-3 :
الواصفات / :اإلعالم//اإلعالم العربي//ا تشاة المعلومات//وسائا
االتصال/
> < 656

302.24

302.24

العيسى ،جاسم محمد
الشائعات في مواقع التواصا االجتماعي وا عكاسها على ال مهوة:
ةاسر تحليلير لمواقع الفيس بوك  /جاسم محمد العيسى  -.عمان :اة أم د،
520 -. 0202ص
ة .إ2019/4/1776 : .
ة مك 978-9923-25-059-4 :
الواصفات / :الشائعات//وسائا االتصال ال ماهير //مواقع
التواصا االجتماعي//اإل تر ت/
> < 657
لبابيدي ،عبدهللا عبد الغني
اإلعالم وإ اةة ايزمات في ضوء السةر الةبوير :ةاسر موضوعير
تحليلير  /عبدهللا عبد الغةي لبابيد  -.عمان :اة االبتكاة228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2751 : .
ة مك 978-9923-16-044-2 :
الواصفات / :اإلعالم//إ اةة ايزمات//وسائا االتصال ال ماهير /
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> < 658
302.3

باديلي ،ميشيل
المقلدون والمةاقضون :لماذا تبع اآلخرين ومتى ةقا لهم  /ميشيا
با يلي؛ ترجمر كوثر محمد ال ةد  -.عمان :اة البيرو ي028 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5743 : .
ة مك 978-9957-620-76-9 :
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//علم االجتماع/
> < 659

302.3

مصطفى ،بتول السيد
ةاسات في اإلعالم التفاعلي  /بتول السيد مصطفى  -.عمان :اة
وائا022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4863 : .
ة مك 978-9957-91-663-3 :
الواصفات / :اإلعالم//التفاعا االجتماعي//الم تمع ال ماهير /
/وسائا االتصال ال ماهير //تكةولوجيا االتصاالت/
> < 660

302.30285

الجبوري ،فرح خليل
التغطير اإلخباةير لوسائا اإلعالم الموجهر على موقع يوتيوب /
فرح خليا ال بوة  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/5 : .
ة مك 978-9923-25-229-1 :
الواصفات / :التغطير اإلخباةير//اإلعالم الرقمي//تكةولوجيا
االتصاالت//مواقع التواصا االجتماعي/
> < 661

302.30285

حدادي ،وليدة منير
اإلعالم ال ديد وقضايا الم تمع  /وليدة مةير حدا
اإلعصاة العلمي661 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5893 : .
ة مك 978-9957-98-340-6 :
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//االتصاالت الحاسوبير/
/االتصال ال ماهير /

 -.عمان :اة

> < 662
302.30285

الدليمي ،عثمان محمد
مواقع التواصا االجتماعي :ظرة عن قرب  /عثمان محمد
الدليمي  -.عمان :اة غيداء 298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4609 : .
ة مك 978-9957-96-750-5 :
الواصفات / :مواقع التواصا االجتماعي//وسائا االتصال
ال ماهير //تكةولوجيا المعلومات/
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> < 663
302.30285

العامري ،عمار طاهر
التفاعلير في المواقع اإللكترو ير بين اال فتاح االفتراضي وتغيير
مفهوم الزمكا ير الرقمير  /عماة ياهر العامر  ،حوةاء علي المةدالو -.
عمان :اة أم د052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1945 : .
ة مك 978-9923-25-304-5 :
الواصفات / :المواقع اإللكترو ير//اإلذاعر//استطالعات الرأ
العام//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 664

302.30285

302.30285

فاينرتشاك ،غاري
مةصات التواصا االجتماعي  /غاة فايةرتشاك؛ ترجمر شركر
ترجمر ل .ل .سي  -.ظ -. 0عمان :مؤسسر جبا عمان021 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5093 : .
ة مك 978-9923-12-019-4 :
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//مواقع التواصا االجتماعي/
/تطبيقات الحاسوب/
> < 665
وداعة هللا ،محمد العوض
مواقع التواصا االجتماعي وقضايا الشباب ال امعي  /محمد
العوض و اعر هللا  -.عمان :اة الخليج262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5981 : .
ة مك 978-9923-23-044-2 :
الواصفات / :مواقع التواصا االجتماعي//قلق الشباب//يالب
ال امعات//المشاكا االجتماعير/
> < 666

302.5

302.5

الدلفي ،محسن علي
حن واآلخر تطوة ات :متى وكيف يتحقق؟ ماهو وة ايخر في
حياتةا؟ في ضوء الدين وعلم الةفس واالجتماع  /محسن علي الدلفي  -.عمان:
اة صفاء061 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3315 : .
ة مك 978-9923-28-019-5 :
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//تطوة العالقات االجتماعير/
/العواما الديةير//العواما الةفسير/
> < 667
القسوس ،جواد عادل
المرشد إلى مقاةبات في التربير الشعبير للتعلم القائم على الحاجات
اليومير الملحر  /جوا عا ل القسوس؛ إعدا إخالص عبد الكريم الزيا ات -.
عمان :اة البيرو ي60 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3621 : .
ة مك 978-9923-22-043-6 :
الواصفات / :التفاعا االجتماعي//االغتراب االجتماعي//التةمير
االجتماعير//المهاةات الحياتير//علم الةفس االجتماعي/
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> < 668
302.54

غرايبة ،ابراهيم محمد
االعتدال والتطرف :التكوين المعرفي في الفهم والمواجهر  /ابراهيم
محمد غرايبر  -.عمان :اة الصايا092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4782 : .
ة مك 978-9923-710-52-4 :
الواصفات / :العالقات بين ايفرا //التفاعا االجتماعي//التطرف/
/علم االجتماع/
> < 669

303.03

303.3

كعبي ،خلود عبد الكريم
ترياق اليأس  /خلو عبد الكريم كعبي  -.عمان :اة ال ةان،
225 -.0202ص
ة .إ2020/8/3037 : .
ة مك 978-9923-35-020-1 :
الواصفات / :المهاةات الحياتير//اإلصالح االجتماعي//التةمير
االجتماعير/
> < 670
أبو عيده ،ابراهيم موسى
مع فهيم يفلك أقوى  /ابراهيم موسى أبو عيده  -.عمان :المؤلف،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/1/343 : .
ة مك 978-9957-67-463-2 :
الواصفات / :التربير ال ةسير//تربير اييفال//العالقات ايسرير/
/التةشئر االجتماعير/
> < 671

303.32

303.32

المجالي ،انجود محمد
ظرير االحتواء والسلوك المةحرف من مةظوة فسي اجتماعي /
ا و محمد الم الي  -.عمان :اة وة اية ير للطباعر029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1678 : .
ة مك 978-9957-632-73-1 :
الواصفات / :السلوك//اال حراف//الذات//التةشئر االجتماعير/
/ال ةوح//اإلحباي//علم ال ريمر//اإلصالح االجتماعي//علم الةفس
االجتماعي/
> < 672
محاسنة ،مأمون سليمان
تربير السالم  /مأمون سليمان محاسةر  -.عمان :اة زهد ،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/2/587 : .
ة مك 978-9923-17-141-7 :
الواصفات / :التربير للسالم//التةشئر االجتماعير//التربير
االجتماعير//ايسرة//المؤسسات التربوير//التربير اإلسالمير//الضبط
االجتماعي/
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> < 673
303.38642

303.4

303.4

الرشود ،عمر فليح
تحسين تقدير الذات وتةمير المسؤولير االجتماعير لدى الشباب /
عمر فليح الرشو  -.عمان :اة وائا260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/655 : .
ة مك 978-9957-91-719-7 :
الواصفات / :المسؤولير الم تمعير//التةشئر االجتماعير//تعديا
السلوك//اإلةشا الةفسي//الشباب/
> < 674
خمش ،مجد الدين عمر
التةمير العربير :سبعر عقو من ايزمات واإل ازات  /م د الدين
عمر خمش  -.عمان :الصايا 200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3646 : .
ة مك 978-9923-710-66-1 :
الواصفات / :اإلصالح االجتماعي//التةمير االقتصا ير//التةمير
السياسير//التحديث//التةمير االجتماعير//البلدان العربير/
> < 675
الزيود ،اسماعيل محمد
وقائع مؤتمر علم االجتماع اإلقليمي ايول (الم تمع العربي):
أزمر الراهن وسؤال المستقبا  /اسماعيا محمد الزيو  -.عمان :اة كةوز
المعرفر220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/106 : .
ة مك 978-9957-74-877-7 :
الواصفات / :التغير االجتماعي//السياسر التةموير//التركيب
السكا ي//اإلصالح االجتماعي//الم تمع العربي/
> < 676

303.4

303.4

سوهيلة ،لغرس
التغير االجتماعي  /لغرس سوهيلر  -.عمان :اة اييام-.0202 ،
266ص
ة .إ2020/1/75 : .
ة مك 978-9957-95-790-2 :
الواصفات / :التغير االجتماعي//التغير الثقافي//السياسر التةموير/
/التةمير االجتماعير//علم االجتماع/
> < 677
النقيب ،هيثم عبد المجيد
العالم كله كالوات  /هيثم عبد الم يد الةقيب  -.عمان :المؤلف،
60 -. 0202ص
ة .إ2020/1/267 : .
الواصفات / :التةشئر االجتماعير//التكيف االجتماعي//البيئر
االجتماعير//البيئر الحضرير//علم االجتماع الحضر /
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> < 678
303.409563

عبدهللا ،مثنى
الواقع الثقافي للعراق بعد االحتالل  /مثةى عبدهللا ،جاسم
الشمر  ،هشام البدةا ي ،أحمد قاسم الكساة  -.عمان :اة الفتح-. 0202 ،
052ص
ة .إ2019/9/5062 : .
ة مك 978-9957-23-504-8 :
الواصفات / :التغير الثقافي//ايزمات الثقافير//التدخا السياسي/
/االحتالل ايمريكي//إيران//العراق/
> < 679

303.40956511

صبح ،نشوه وليد
أحياء عمان ما بعد جائحر كوفيد  / 29شوه وليد صبح ،فاةس
سويدان ،حازم زةيقات ،فاةس لطوف  -.عمان :مؤسسر فريدةيش إيبرت،
62 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3749 : .
ة مك 978-9923-759-13-4 :
الواصفات / :ايحوال االجتماعير//ايوبئر//التكيف االجتماعي/
/عمان/
> < 680

303.49

خيرهللا ،عيسى خليل
علم قياس االحتماالت :ةاسر في مساة المستقبليات المتوقعر
وغير المتوقعر  /عيسى خليا خيرهللا  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/10/4044 : .
ة مك 978-9957-65-269-2 :
الواصفات / :التةبؤ بالمستقبا//التوقعات//علم االحتماالت/
> < 681

303.625

303.625

حسين ،والء محمد
المعال ر اإلخباةير لظاهرة اإلةهاب في الفضائيات الدولير
 :ةاسر تحليلير مقاة ر  /والء محمد حسين  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
582ص
ة .إ2019/5/2552 : .
ة مك 978-9957-65-209-8 :
الواصفات / :اإلةهاب//الصراعات//اإلعالم السياسي/
> < 682
الحوامدة ،عبدهللا محمود
ايمن اإل سا ي ومكافحر اإلةهاب  /عبدهللا محمو الحوامدة -.
عمان :اة ابن الةفيس268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1254 : .
ة مك 978-9923-24-016-8 :
الواصفات / :ايمن الداخلي//اإلةهاب//الصراع االجتماعي/
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303.625

> < 683
المؤتمر الدولي المحكم (:2014:1تركيا)
المؤتمر الدولي المحكم المةشوة :العةف والتطرف واإلةهاب
بأبعا ه الديةير والسياسير واالجتماعير  /المؤتمر الدولي المحكم :0229
 -. :0229عمان :اة أم د0 -. 0202 ،ج (2198ص)
ة .إ2019/3/1439 : .
ة مك 978-9923-25-016-7 :
الواصفات / :اإلةهاب//العةف السياسي//المشاكا السياسير/
/الصراع الدولي/
> < 684

304.2

ربيع ،محمد صالح
توصيف جغرافي لظاهرة التخلف في الوين العربي  /محمد صالح
ةبيع  -.عمان :اة م دالو 228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5558 : .
ة مك 978-9957-02-702-5 :
الواصفات / :التخلف االقتصا //البلدان ايقا مواً/
/اإل ثروبولوجيا البيئير//ال غرافيا البشرير/
> < 685

304.6

304.6

304.60956514

الشمري ،عماد مطير
محاضرات في جغرافير السكان  /عما مطير الشمر  -.عمان:
اة أم د500 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/917 : .
ة مك 978-9923-25-285-7 :
الواصفات / :جغرافير السكان//التركيب السكا ي//موةيتا يا/
> < 686
العثمان ،باسم عبد العزيز
جغرافير السكان :أسس وتطبيقات  /باسم عبد العزيز العثمان،
عد ان عةا العكيلي  -.عمان :اة الوضاح151 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5975 : .
ة مك 978-9923-19-049-4 :
الواصفات / :ال غرافيا البشرير//السكان//التوزيع السكا ي/
/التركيب السكا ي//الدةاسات السكا ير/
> < 687
خريسات ،محمد عبد القادر
الس ا الفيصلي (2902-2928م) :قيد فوس السلط ،الفحيص،
ماحص ،صويلح ،أم جوزة ،الرمان خالل الحكم الفيصلي على بال الشام /
محمد عبد القا ة خريسات؛ إعدا أم د ممدوح الفاعوة  ،ماجدة أ طون
يات  -.عمان :المعدون122 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/158 : .
الواصفات / :اإلحصاءات الديمغرافير//التوزيع السكا ي/
/اإل ثروبولوجيا//ال غرافيا البشرير//محافظر البلقاء (اية ن)/
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305.23

305.235

305.242

> < 688
هودج ،عبد الفتاح بالعيد
وة برامج اييفال التلفزيو ير في تدعيم القيم االجتماعير لدى
الطفا  /عبد الفتاح بالعيد هو ج  -.عمان :اةأم د066 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2141 : .
ة مك 978-9923-25-086-0 :
الواصفات / :البرامج التلفزيو ير//التأثير االجتماعي//تةشئر
اييفال/
> < 689
عبوي ،زيد منير سلمان
في بيتةا مراهق ومراهقر  /زيد مةير سلمان عبو  -.عمان :أ
ب ت اشارون298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1855 : .
ة مك 978-9957-75-179-1 :
الواصفات / :المراهقر//سيكولوجير الةمو//المراهقون/
> < 690
الشمري ،صاحب أسعد
في الحب والموت وأشياء أخر :قراءة سايكولوجير الشباب /
صاحب أسعد الشمر  -.عمان :اة أم د291 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1013 : .
ة مك 978-9923-755-68-6 :
الواصفات / :الشباب//العوايف والمشاعر//المشاكا
االجتماعير/
> < 691

305.26

العمر ،معن خليل
علم اجتماع الشيخوخر والموت  /معن خليا العمر  -.عمان :اة
الشروق558 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1373 : .
ة مك 978-9957-00-796-6 :
الواصفات / :التقدم في السن//التغيرات الفسيولوجير//المشاكا
االجتماعير//الشيخوخر/
> < 692

305.4

العزب ،نور الهدى نصر
ايمهات العازبات في الم تمع االة ي :ةاسر اجتماعير قا و ير /
وة الهدى صر العزب  -.عمان :اة زهد 065 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5079 : .
ة مك 978-9923-17-198-1 :
الواصفات / :ايمهات العازبات//الةساء//الم تمع العربي//حقوق
المرأة//علم االجتماع/
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> < 693
305.4

معوض ،سالم محمد
اإلعالم المعاصر ومشكالت المرأة العربير  /سالم محمد معوض -.
عمان :اة غيداء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4767 : .
ة مك 978-9957-96-781-9 :
الواصفات / :وضع المرأة //وة المرأة//اإلعالم//المرأة المسلمر/
> < 694

305.42

305.420956

الصعوب ،شفاء صالح
الصراع القيمي المؤ إلى ال رائم الموجهر ضد الةساء على
أساس الةوع االجتماعي  /شفاء صالح الصعوب  -.عمان :اة الخليج،
229 -.0202ص
ة .إ2020/2/529 : .
ة مك 978-9923-23-051-0 :
الواصفات / :سوء معاملر المرأة//التمييز ضد المرأة//الوضع
االجتماعي//حقوق المرأة//المشاكا االجتماعير/
> < 695
جمعي ،فاطمة الزهراء
مكا ر المرأة بين الثةائير التقليدير والمعاصرة :تغير المكا ر
وظاهرة ال ريمر  /فايمر الزهراء جمعي  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/6/1545 : .
ة مك 978-9957-95-804-6 :
الواصفات  / :وة المرأة//حقوق المرأة//الوضع االجتماعي/
/البيئر االجتماعير//المشاةكر السياسير//التغير االجتماعي//ال زائر/
> < 696

305.43328

305.482566

المجيد ،نور محمد
وة المرأة في البرلما ات العربير :ةاسر مقاة ر بين العراق
ومصر  /وة محمد الم يد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر055 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6012 : .
ة مك 978-9923-755-11-2 :
الواصفات / :الةساء العامالت//حقوق المرأة//المماةسر
البرلما ير//الهيئات التشريعير//البلدان العربير/
> < 697
ملحم ،مطلق أحمد ذيب
المرأة السعو ير والبحث العلمي يموح بال حدو  ( :ملخصات من
ةسائا الماجستير )  /مطلق أحمد ذيب ملحم  -.إةبد :المؤلف-. 0202 ،
ج050(0ص)
ة .إ2020/2/879 : .
الواصفات / :المرأة//ال وا ب الثقافير//الحياة االجتماعير
واالقتصا ير//البحث العلمي//السعو ير/
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> < 698
305.5

305.89240563

العمر ،معن خليل
ال ةدة والتةوع الثقافي  /معن خليا العمر  -.عمان :اة الشروق،
616 -. 0202ص
ة .إ2020/2/686 : .
ة مك 978-9957-00-792-8 :
الواصفات / :ال ةدة//تعد الثقافات//التةشئر االجتماعير/
/الم تمعات العربير//الذكوةير//اي وثير//اإل ثروبولوجيا/
> < 699
الشيخلي ،صباح ناجي
يائفر يهو العراق وموةوثهم الديةي ،االجتماعي ،التاةيخي /
صباح اجي الشيخلي  -.عمان :اة أم د028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2341 : .
ة مك 978-9923-25-115-7 :
الواصفات / :ال ماعات العرقير//ايقليات العرقير//اليهو /
/العراق/
> < 700

305.89240564

305.8924065

306

عباس ،محمود رضا
االستقطاب الديةي والعرقي في إسرائيا  /محمو ةضا عباس-.
عمان :اة الشروق28 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5726 : .
ة مك 978-9957-00-776-8 :
الواصفات / :إسرائيا //اله رة اليهو ير//ال ماعات العرقير/
/التمييز العةصر //االستيطان//فلسطين/
> < 701
لصهب ،عبد القادر يحيى
يهو ال زائر :التكوين الثقافي للطائفر  /عبد القا ة يحيى
لصهب  -.عمان :اة كةوز المعرفر020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/513 : .
ة مك 978-9957-74-797-8 :
الواصفات / :اليهو //ال زائر//العا ات والتقاليد//الحياة
االجتماعير/
> < 702
أبو ناعمة ،ماهر صبحي
بستان المعرفر  /ماهر صبحي أبو اعمر  -.عمان :اة الةفائس،
0 -. 0202ج(295ص)
ة .إ2020/1/278 : .
ة مك 978-9957-80-327-8 :
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الثقافر العامر/
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> < 703
306

306

األسطة ،عادل
يوميات الست كوةو ا  /عا ل ايسطر  -.عمان :اة خطوي وظالل،
025 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1844 : .
ة مك 978-9923-761-44-1 :
الواصفات / :الثقافر العامر//فلسفر الحياة//المشاكا االجتماعير/
/الثقافر المعاصرة/
> < 704
البطيخي ،غيث "أحمد يوسف"
هذا ما وجد ا عليه آباء ا  /غيث "أحمد يوسف" البطيخي  -.عمان:
اة ايهليار221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4078 : .
ة مك 978-9957-39-346-5 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 705

306

حبش ،اسكندر جبران
مازلت أ تظر االعتذاة  /اسكةدة جبران حبش  -.عمان :اة خطوي
وظالل226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1933 : .
ة مك 978-9923-761-62-5 :
الواصفات / :الثقافر ال ماهيرير//الفكر اإلسالمي العربي//علم
االجتماع الثقافي//الثقافر العامر/
> < 706

306

الحجاوي ،حمد سلمان
أزهاة الربيع  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
252ص
ة .إ2020/1/136 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 707

306

306

الحجاوي ،حمد سلمان
بستان الوةو  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
229ص
ة .إ2020/1/145 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 708
الحجاوي ،حمد سلمان
بيرق فلسطيةي في الشتات  /حمد سلمان الح او  -.عمان:
المؤلف255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/147 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
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> < 709
306

الحجاوي ،حمد سلمان
حسدتةي سيدتي  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
252ص
ة .إ2020/1/149 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 710

306

الحجاوي ،حمد سلمان
الشهوة  /حمد سلمان الح او
255ص
ة .إ2020/1/148 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/

 -.عمان :المؤلف-. 0202 ،

> < 711
306

الحجاوي ،حمد سلمان
فلسطين تبقى وال ة  /حمد سلمان الح او
250 -. 0202ص
ة .إ2020/1/139 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
/فلسطين/

 -.عمان :المؤلف،

> < 712
306

الحجاوي ،حمد سلمان
ما تشتهي اي فس  /حمد سلمان الح او
252 -.0202ص
ة .إ2020/1/133 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/

 -.عمان :المؤلف،

> < 713
306

الحجاوي ،حمد سلمان
ما لذ وياب  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
250ص
ة .إ2020/1/134 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 714

306

الحجاوي ،حمد سلمان
سمات العليا  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
252ص
ة .إ2020/1/135 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
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> < 715
306

الحجاوي ،حمد سلمان
فحات فلسطيةي في الشتات  /حمد سلمان الح او
المؤلف252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/141 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/

 -.عمان:

> < 716
306

الحجاوي ،حمد سلمان
همسات اعمر  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
228ص
ة .إ2020/1/138 : .
الواصفات / :المعلومات الثقافير//الدةاسات الثقافير//الثقافر العامر/
> < 717

306

الحسن ،محمد زيد
الحياة هي  /محمد زيد الحسن  -.إةبد :المؤلف92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2048 : .
الواصفات / :المهاةات الحياتير//الثقافر المعاصرة//الثقافر العامر/
> < 718

306

خليفة ،عزه باسم
مشواة  /عزه باسم خليفر  -.عمان :المؤلف288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6204 : .
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//تطوير المهاةات//الشخصير//الثقافر
المعاصرة/
> < 719

306

306

الدوري ،سامي ندا
الدة المكةون في سحر العيون  /سامي دا الدوة
المعتز622 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2549 : .
ة مك 978-9957-65-210-4 :
الواصفات / :الثقافر العامر//العين/

 -.عمان :اة

> < 720
ربابعة ،خلدون عبد القادر
أزمر التراث  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
61ص
ة .إ2020/12/5104 : .
الواصفات / :التراث اإلسالمي//الةهضر//الفكر العربي//الثقافر
المعاصرة/
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306

306

306

306

> < 721
ربابعة ،خلدون عبد القادر
حواضن الفكر والةهضر  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان:
المؤلف65 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5135 : .
الواصفات / :الةهضر الفكرير//التةمير الثقافير//الثقافر المعاصرة/
> < 722
ربابعة ،خلدون عبد القادر
صراع المةهج  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
60 -.0202ص
ة .إ2020/12/5134 : .
الواصفات / :الصراع الثقافي//الةهضر الفكرير//الثقافر المعاصرة/
> < 723
ربابعة ،خلدون عبد القادر
م تمع ما بعد ايزمات  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان:
المؤلف20 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5136 : .
الواصفات / :المشاكا االجتماعير واالقتصا ير//ايحوال السياسير/
/ايزمات الم تمعير/
> < 724
ربابعة ،خلدون عبد القادر
مغاليق مقاالت في قد الواقع  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان:
المؤلف68 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5102 : .
الواصفات / :المقاالت//الةقد االجتماعي//الثقافر المعاصرة/
> < 725

306

سعيد ،أحمد محمود
لعةر القرن ( / )COVID-19أحمد محمو سعيد  -.عمان :المؤلف،
258 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2721 : .
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//ايمراض//علم االجتماع السياسي/
/الثقافر العامر/
> < 726

306

سنقرط ،داوود عبد العفو
ةسالر إلى والد
22 -. 0202جزء
ة .إ2019/11/5795 : .
ة مك 978-9957-17-861-1 :
الواصفات / :الثقافر العامر//المواعظ//ايخالق//الثقافر المعاصرة/

 /اوو عبد العفو سةقري  -.عمان :اة حةين،
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> < 727
306

سنقرط ،داوود عبد العفو
ةسالر إلى ولد
26 -. 0202جزء
ة .إ2019/11/5796 : .
ة مك 978-9957-17-860-4 :
الواصفات / :الثقافر العامر//المواعظ//ايخالق//الثقافر المعاصرة/

 /اوو عبد العفو سةقري  -.عمان :اة حةين،

> < 728
306

الطراونة ،اخليف يوسف
ومضات مضيئر  /اخليف يوسف الطراو ر  -.عمان :االمؤلف،
221 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1231 : .
ة مك 978-9957-67-516-5 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الثقافر العامر/
> < 729

306

الطيب ،يحيى الوليد
أين هم المثقفون العرب :سياقات وت ليات (تحليا ثقافي)  /يحيى
الوليد الطيب  -.عمان :اة أزمةر081 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6324 : .
ة مك 978-9957-09-819-3 :
الواصفات / :المثقفون//المقاالت السياسير//ايحوال السياسير//الفكر
الثقافي//الثقافر السياسير//البلدان العربير/
> < 730

306

العدوان ،هند علي
ثق بأ ك مختلف  /هةد علي العدوان  -.عمان :اة ابن الةفيس،
22 -.0202ص
ة .إ2020/11/4684 : .
ة مك 978-9923-24-081-6 :
الواصفات / :المهاةات الحياتير//علم االجتماع المعرفي//الثقافر
المعاصرة/
> < 731

306

العش ،إكرام عبد القادر
محطات على الطريق :ةؤير واقعير لقضايا فسير واجتماعير
وتربوير  /إكرام عبد القا ة العش  -.عمان :المؤلف262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1684 : .
ة مك 978-9957-67-827-2 :
الواصفات / :اإلصالح االجتماعي//الثقافر المعاصرة//الثقافر العامر/
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> < 732
306

العنزي ،لبنى عقلة
شخصا ً مؤثراً ومميزاً  /لبةى عقلر العةز  -.إةبد :عالم
كيف تكون ٍ
الكتب الحديث229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2244 : .
ة مك 978-9923-14-282-0 :
الواصفات / :المهاةات الحياتير//التةمير البشرير//الثقافر المعاصرة/
> < 733

306

الغليالت ،ممدوح مرجي
آفاق  /ممدوح مرجي الغليالت  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
025ص
ة .إ2020/1/324 : .
ة مك 978-9957-67-460-1 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الفكر العربي//البلدان العربير/
> < 734

306

306

فرحان ،بنان سعد
محكمر الحياة :تةمير بشرير  /بةان سعد فرحان  -.عمان :اة ابن
الةفيس006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5146 : .
ة مك 978-9923-24-040-3 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//العالقات اإل سا ير//البيئر
االجتماعير//الثقافر العامر/
> < 735
القاللي ،عبد الكريم محمد
تأمالت وسوا ح فكرير :فصول من القول والةقد والرأ في قضايا
معاصرة  /عبد الكريم محمد القاللي  -.عمان :اة زهد 251 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4444 : .
ة مك 978-9923-17-103-5 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الدةاسات الثقافير//الثقافر
ال ماهيرير//علم االجتماع الثقافي/
> < 736

306

المغربي ،عيسى حسن
وال ة الهمم على أةض القمم  /عيسى حسن المغربي  -.عمان :اة
وائا252 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/4/1782 : .
ة مك 978-9957-91-679-4 :
الواصفات / :تةمير الم تمعات//ذو اإلعاقات//اية ن/
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> < 737
306

الهبارنه ،زيد حسين
خواير تقو ك من السطحير إلى العمق  /زيد حسين الهباة ه -.
عمان :اة أسامر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2383 : .
ة مك 978-9957-22-830-9 :
الواصفات / :المهاةات الحياتير//الثقافر العامر//الثقافر المعاصرة/
> < 738

306

306.09

الوائلي ،عامر عبد
المثقف الةقد في الثقافر العربير واإلسالمير  /عامر عبد الوائلي -.
عمان :اة غيداء522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3721 : .
ة مك 978-9957-96-709-3 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الثقافر العربير//الثقافر اإلسالمير/
/الفلسفر/
> < 739
الحداد ،عبد القادر موسى
إشكاليات في الثقافر العربير  /عبد القا ة موسى الحدا  -.عمان:
المؤلف202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1074 : .
ة مك 978-9957-67-500-4 :
الواصفات / :الثقافر العربير//الدةاسات الثقافير//التاةيخ االجتماعي/
> < 740

306.2

أحمد ،أزهار سليمان
 22.1على مقياس ةيختر  /أزهاة سليمان أحمد  -.عمان :اة
غيداء221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3969 : .
ة مك 978-9957-96-720-8 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//ايحوال السياسير//العراق//علم
االجتماع السياسي/
> < 741

306.2

الربيعي ،أحمد حسين
البيئر االجتماعير والسلوك السياسي :التوجهات والتحوالت  /أحمد
حسين الربيعي  -.عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1607 : .
ة مك 978-9923-25-027-3 :
الواصفات / :علم االجتماع السياسي//الم تمعات//السلوك السياسي/
/العراق/

170

> < 742
306.2

الرضيع ،حسن عطا
صوص في الةقد الساخر :الخةفشاة  /حسن عطا الرضيع  -.عمان:
اة المبا ةة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3972 : .
ة مك 978-9923-26-020-3 :
الواصفات / :الثقافر المعاصرة//الةقد الساخر//ايحوال السياسير/
/فلسطين//علم االجتماع السياسي/
> < 743

306.2

306.2

306.2

شحادة ،مروان أحمد
ةسا تحت أزيز الرصاص  /مروان أحمد شحا ة  -.عمان :اة
البيرو ي90 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1374 : .
ة مك 978-9923-22-033-7 :
الواصفات / :المةظمات الدولير//ال ماعات اإلسالمير//ايحزاب
السياسير//ضحايا الحرب//القا ون اإل سا ي//علم االجتماع السياسي/
> < 744
غباري ،فضيل أحمد فضيل
سلطر السلطر وسلطر القلم  /فضيا أحمد فضيا غباة  -.عمان:
المؤلف006 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6241 : .
الواصفات / :الثقافر السياسير//البلدان العربير//الثقافر المعاصرة/
/السياسر/
> < 745
اليازوري ،محمود عبد الرحيم
السلوك السياسي والرأ العام  /محمو عبد الرحيم اليازوة -.
عمان :اة ابن الةفيس262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1041 : .
ة مك 978-9923-24-010-6 :
الواصفات / :السلوك السياسي//المشاةكر السياسير//الرأ العام/
/علم االجتماع السياسي/
> < 746

306.209611

الباللي ،أحمد
الصراع الثقافي والهويتي في الم تمعات اال تقالير  /أحمد
الباللي -.عمان :اة اييام292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/634 : .
ة مك 978-9957-95-795-7 :
الواصفات / :الصراع الثقافي//الصراع السياسي//الثوةة
التو سير//ايحوال السياسير//علم االجتماع السياسي//تو س/

171

> < 747
306.20963

محمد ،إسحق علي
فتةر الهوير :صراع الهويات والحروب ايهلير الدامير في
السو ان /إسحق علي محمد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2028 : .
ة مك 978-9923-755-96-9 :
الواصفات / :الصراع السياسي//الصراع الثقافي//الهوير الثقافير/
/الحروب ايهلير//علم االجتماع السياسي//السو ان/
> < 748

306.27

306.3

الكبيسي ،كامل ثامر
الشخصير العسكرير من مةظوة فسي  /كاما ثامر الكبيسي،
حسين ماجد الالمي  -.عمان :اة الوضاح012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5974 : .
ة مك 978-9923-19-050-0 :
الواصفات / :علم الةفس العسكر //الشخصير//السلوك/
/العسكريون/
> < 749
مؤسسة النبأ األردنية إلدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية
والتدريب :استنبول)
المؤتمر الدولي المحكم والمةشوة :االستراتي يات واالت اهات
الحديثر في تةمير المدن وإعا ة االعماة مابعد الحروب والةزاعات  /مؤسسر
الةبأ اية ير إل اةة وتةظيم المؤتمرات والمعاةض الدولير
والتدةيب:استةبول)؛ إعدا مأمون محمد محمو  -.عمان :اة أم د-.0202 ،
0ج (2288ص)
ة .إ2019/11/6203 : .
ة مك 978-9923-25-237-6 :
الواصفات / :التةمير االجتماعير واالقتصا ير//التخطيط
االستراتي ي //التكةولوجيا//تةمير الم تمع//االقتصا الدولي//البلدان العربير/
> < 750

306.3

أحمد ،عصام فتحي
تقييم المشروعات التةموير واالجتماعير  /عصام فتحي أحمد -.
عمان :اة اليازوة العلمير250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5573 : .
ة مك 978-9957-12-955-2 :
الواصفات / :المشاةيع التةموير//المشاةيع االستثماةير//التمويا/
/المؤسسات االقتصا ير//الخدمات االجتماعير/

172

> < 751
306.3

السلموني ،سعاد ابراهيم
استراتي ير التةمير االجتماعير واالقتصا ير  /سعا
السلمو ي -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3970 : .
ة مك 978-9957-96-719-2 :
الواصفات / :علم االجتماع االقتصا //الم تمعات//البلدان الةامير/
/التةمير المستدامر/

ابراهيم

> < 752
306.3

طاقة ،محمد رفعت
الكوةو ا :االقتصا واإل سان  /محمد ةفعت ياقر  -.عمان :اة
آمةر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3905 : .
الواصفات / :المقاالت//ايحداث السياسير//الحياة االقتصا ير/
/الثقافر المعاصرة//علم االجتماع االقتصا //العراق/
> < 753

306.3

غرايبة ،ابراهيم محمد
من الهرمير إلى الشبكير :وجهر الدول والم تمعات في عصر
اقتصا المعرفر  /ابراهيم محمد غرايبر  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
502ص
ة .إ2020/6/1922 : .
ة مك 978-9923-13-265-4 :
الواصفات / :االقتصا المعرفي//تكةولوجيا االتصاالت//التةمير
االقتصا ير/
> < 754

306.3

كيالني ،صونيا رمضان
اقتصا المؤسسر :موجهر لطلبر السةر الثا ير تسيير ومحاسبر ومالير/
صو يا ةمضان كيال ي  -.عمان :اة زهد 001 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6240 : .
ة مك 978-9923-17-124-0 :
الواصفات / :المؤسسات االقتصا ير//التةافسير//اي اء االقتصا /
/التحليا االقتصا //علم االجتماع االقتصا /
> < 755

306.361

سعدي ،حسينة
سوسيولوجير البطالر في ال زائر  /حسيةر سعد
اييام000 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4918 : .
ة مك 978-9957-95-769-8 :
الواصفات / :البطالر//البحث عن عما//سوق العما//ايحوال
االقتصا ير//ال زائر/

 -.عمان :اة

173

> < 756
306.42

الخمسي ،عبد اللطيف
سلطر المثقف بين االلتزام ايخالقي والتفكير الةقد  :من أجا ثقافر
عضوير بديلر  /عبد اللطيف الخمسي  -.عمان :اة اييام022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5262 : .
ة مك 978-9957-95-772-8 :
الواصفات / :المثقفون//الثقافر السياسير//التفكير الةقد /
> < 757

306.42

306.42

الصعب ،أحمد علي
أسئلر المرايا :ةاسات في الةقد الثقافي  /أحمد علي الصعب -.
عمان :اة غيداء212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4654 : .
ة مك 978-9957-96-764-2 :
الواصفات / :الةقد الثقافي//الحياة الثقافير//العولمر//المعرفر/
> < 758
الصميدعي ،غزوان حسن
ظرات فكرير في التةمير البشرير  /غزوان حسن الصميدعي -.
عمان :اة كفاءة المعرفر250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6016 : .
ة مك 978-9923-755-18-1 :
الواصفات / :علم اجتماع المعرفر//التزو بالمعرفر//الحياة
الفكرير//المهاةات الحياتير/
> < 759

306.42

قندوز ،فاطمة الزهراء
الةقد الثقافي ازمر تلقي المةاهج الةقدير المعاصرة  /فايمر الزهراء
قةدوز  -.عمان :اة ومكتبر الحامد86 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5267 : .
ة مك 978-9957-66-182-3 :
الواصفات / :الةقد الثقافي//علم االجتماع الثقافي/
> < 760

306.42

الكيومي ،سليمان سعيد
الحركر العلمير في ز باة وساحا شرق إفريقيا خالل الةصف
الثا ي من القرن التاسع عشر الميال  /سليمان سعيد الكيومي  -.عمان :اآلن
اشرون285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6614 : .
ة مك 978-9923-13-215-9 :
الواصفات / :ايحوال الثقافير//البيئر الثقافير//شمال إفريقيا//علم
االجتماع الثقافي/

174

> < 761
306.42

306.42

محمد ،محمد قحطان
عليك فسك  /محمد قحطان محمد  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
252ص
ة .إ2020/9/3602 : .
ة مك 978-9923-30-035-0 :
الواصفات / :علم اجتماع المعرفر//المهاةات الحياتير//الثقافر
العامر/
> < 762
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية .مؤتمر:2014:1( .عمان)
المؤتمر العلمي الدولي المحكم :اقتصا المعرفر وتةمير الم تمعات
(التحديات والفرص)  /مركز البحث وتطوير المواة البشرير -.عمان :مؤسسر
الوةاق219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5827 : .
ة مك 978-9957-33-766-7 :
الواصفات / :علم اجتماع المعرفر//الحياة الفكرير//تةمير الم تمع/
/التةمير الثقافير//االقتصا الثقافي/

306.42

> < 763
المستريحي ،حسني حمد
من الشغف إلى الهدف الة اح ،الثراء ،السعا ة  /حسةي حمد
المستريحي  -.عمان :المؤلف201 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2174 : .
الواصفات / :المهاةات الحياتير//الثقافر المعاصرة//الشخصير/
/الة اح//السلوك االجتماعي//علم االجتماع/
> < 764

306.42

الوليد ،يحيى
سر ير فلسطين بين إ واة سعيد ومحمو
الوليد  -.عمان :اة العائدون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4818 : .
ة مك 978-9923-757-00-0 :
الواصفات / :الةقد الثقافي//الةقد اي بي//القضير الفلسطيةير/

ةويش  /يحيى

306.420956318

> < 765
الناصري ،ابراهيم فاضل
الدوحر المضير بالبيوتات وايسر العلمير التكريتير في تراث
البلدان العربير  /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6152 : .
ة مك 978-9923-755-38-9 :
الواصفات / :الحياة الثقافير//الحياة الفكرير//المعرفر//علم
االجتماع الثقافي//تكريت (العراق)/

175

> < 766
306.420965

ميمون ،سفيان
في الثقافر والهوير واالغتراب :جدل الهوير الثقافير في
ال زائر /سفيان ميمون  -.عمان :اة اييام012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2165 : .
ة مك 978-9957-95-810-7 :
الواصفات / :الهوير الثقافير//التةشئر االجتماعير/
/اإليديولوجيات//الحياة الثقافير//ال زائر/
> < 767

306.43

الحديدي ،فايز محمد
مقدمر في التربير  /فايز محمد الحديد
252 -.0202ص
ة .إ2019/12/6334 : .
ة مك 978-9957-91-696-1 :
الواصفات / :التربير//الديمقرايير//العولمر//ايسرة//علم االجتماع
التربو /

 -.عمان :اة وائا،

> < 768
306.43

306.43

دراوشة ،صدام راتب
مبا ئ السلوك اإل سا ير واالجتماعير والتربوير واإلسالمير في
العصر الرقمي  /صدام ةاتب ةاوشر ،أ واة سعو العبا  -.عمان :اة
جليس الزمان012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/251 : .
ة مك 978-9957-81-416-8 :
الواصفات / :السلوك االجتماعي//التربير//السياسر ايسرير//فلسفر
التربير//التربير اإلسالمير//علم االجتماع التربو /
> < 769
عبد الصاحب ،مهند عبد الجبار
مدخا في أسس التربير  /مهةد عبد ال باة عبد الصاحب ،كاظم كريم
ال ابر  -.عمان :اة أم د212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2407 : .
ة مك 978-9923-25-121-8 :
الواصفات / :علم االجتماع التربو //علم االجتماع الةفسي التربو /
/اي ظمر التربوير//التربير/
> < 770

306.43

عبوي ،زيد سليمان
أساسيات التربير الحديثر لأليفال  /زيد سليمان عبو  -.عمان :اة
الراير058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2476 : .
ة مك 978-9957-622-86-2 :
الواصفات / :علم اجتماع التربير//اإل ثروبولوجيا التربوير/

176

> < 771
306.43

العبيدي ،عفراء ابراهيم
الحواة ايسر وعالقته بسمو الذات :افع اإل از الدةاسي لدى
تالمذة المرحلر االبتدائير  /عفراء ابراهيم العبيد  ،إقبال حسين ال بوة -.
عمان :مكتبر الم تمع العربي229 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4729 : .
ة مك 978-9957-83-659-7 :
الواصفات / :عالقر الوالدين واييفال//الحقوق ايسرير//علم
االجتماع التربو //التعليم االبتدائي/
> < 772

306.43

المطير ،مويضي راشد
ما زال هةاك فرصر يمكةةا البدء من جديد  /مويضي ةاشد المطير-.
عمان :اة من المحيط إلى الخليج268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3387 : .
ة مك 978-9923-740-67-5 :
الواصفات / :اإل ثروبولوجيا االجتماعير//المهاةات الحياتير/
/الدافعير//الشخصير//علم اجتماع التربير/
> < 773

306.43

مورمالينوس ،جينيفر
االختالف  /جيةيفر موةماليةوس؛ ترجمر مهةد العاقوص  -.عمان :
أ ب ت اشارون91 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1875 : .
ة مك 978-9957-75-184-5 :
الواصفات / :الثقافر//علم االجتماع التربو //تعليم اييفال/
> < 774

306.44

آل يونس ،هاني صبري
عةف اللغر ومحاجات التلقي  /ها ي صبر آل يو س  -.عمان :اة
ومكتبر الحامد219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3775 : .
ة مك 978-9957-66-174-8 :
الواصفات / :علم اجتماع اللغر//اإل ثروبولوجيا الثقافير/
> < 775

306.44

تريكي ،مبارك
فصول في اللسا يات االجتماعير  /مباةك تريكي  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3478 : .
ة مك 978-9957-35-400-8 :
الواصفات / :علم االجتماع اللغو //اللسا يات//السياسر اللغوير/

177

> < 776
306.446

306.449

لكحل ،حمزة خلف
االز واجير اللغوير وأثرها في تفعيا السياحر :ةسر ميدا ير /
حمزة خلف لكحا  -.إةبد :عالم الكتب الحديث218 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3167 : .
ة مك 978-9923-14-150-2 :
الواصفات / :ثةائير اللغر//االز واجير اللغوير//تةشيط السياحر/
/اللغر العربير//ال زائر/
> < 777
بودرع ،عبد الرحمن محمد
في السياسر اللغوير والتخطيط قضايا و ماذج  /عبد الرحمن محمد
بو ةع  -.عمان :اة كةوز المعرفر282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5740 : .
ة مك 978-9957-74-863-0 :
الواصفات / :السياسر اللغوير//التخطيط اللغو //اللغات/
> < 778

306.46

306.46

األنصاري ،أحمد توفيق
اإلعالم التربو لتةشئر الطفا  /أحمد توفيق اي صاة  -.عمان:
ةوب ثقافير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2530 : .
ة مك 978-9957-79-161-2 :
الواصفات / :المعلومات التربوير//علم االجتماع التربو //وسائا
االتصال//الفضائيات//اييفال/
> < 779
عبوي ،زيد منير سلمان
أساليب االستفا ة من تكةولوجيا المعلومات والرقمير الحديثر  /زيد
مةير سلمان عبو  -.عمان :اة المعتز296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3964 : .
ة مك 978-9957-65-260-9 :
الواصفات / :تكةولوجيا المعلومات //ظم المعلومات اإل اةير/
/الحواسيب الرقمير//اإل تر ت//االقتصا المعرفي/
> < 780

306.46

يونس ،محمد أحمد
السلطر الخامسر وتحديات العصر الرقمي  /محمد أحمد يو س -.
عمان :اة حةين029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4359 : .
ة مك 978-9957-17-852-9 :
الواصفات / :علم اجتماع التكةولوجيا//تكةولوجيا المعلومات/
/الثقافر المعاصرة/

178

> < 781
306.47

306.80965

المعاقبة ،ثروت طارق
تحسين مستوى التفاؤل واإلتزان اإل فعالي من خالل الفن
(الرسم) /ثروت ياةق المعاقبر  -.الكرك :المؤلف289 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4433 : .
الواصفات / :تعديا السلوك//العالج بالفن//اإلةشا الةفسي/
/التفاؤل//علم اجتماع الفن/
> < 782
ميموني ،صباح عياشي
موسوعر علم االجتماع العائلي :الشراكر الم تمعير في تعزيز
االستقراة ايسر والمد ي  /صباح عياشي ميمو ي  -.عمان :اة ابن
بطوير628 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/713 : .
الواصفات / :علم اجتماع العائلر//االستقراة ايسر //ال زائر/
> < 783

306.81

موسى ،موسى نجيب
الزواج المبكر :ةاسر تحليلير في ات اهات فتيات الريف حو
الزواج المبكر  /موسى يب موسى  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
285 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6052 : .
ة مك 978-9957-35-422-0 :
الواصفات / :الزواج غير المتكافئ//حاالت الزواج//الزواج
المبكر/
> < 784

306.85

أمين ،إيناس
المشاكا ايسرير في حياتةا :وة ايسرة والفر والم تمع في
حلها /إيةاس أمين  -.عمان :اة من المحيط إلى الخليج226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5160 : .
ة مك 978-9923-740-52-1 :
الواصفات / :الحقوق ايسرير//العالقات اخا ايسرة//التفكك
ايسر //العالقات اخا ايسرة/
> < 785

306.85

الجعافرة ،لحظة كريم
المهد ات القيمير والسلوكير المعولمر وأثرها على البةاء ايسر /
لحظر كريم ال عافرة  -.عمان :اة الخليج029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/528 : .
ة مك 978-9923-23-050-3 :
الواصفات / :ايسرة//الحقوق ايسرير//العالقات اخا ايسرة/
/التفكك ايسر //البةاء ايسر /

179

306.85

306.85

> < 786
الجنابي ،صاحب عبد مرزوك
اإلةشا ايسر والزواجي  /صاحب عبد مرزوك ال ةابي -.
عمان :اة اليازوة العلمير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5568 : .
ة مك 978-9957-12-954-5 :
الواصفات / :ايسرة//اإلةشا االجتماعي//العالقات اخا ايسرة/
/التةشئر االجتماعير//السياسر ايسرير/
> < 787
الخالدي ،ابراهيم بدر شهاب
ايسره السعيده والخالفات الزوجير  /ابراهيم بدة شهاب الخالد -.
عمان :اة ال ةان282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4280 : .
ة مك 978-9957-649-92-0 :
الواصفات / :بيئر ايسرة//العالقات اخا ايسرة//الخالف //الحياة
العائلير/
> < 788

306.85

الضمور ،هند خالد
وسائا التواصا االجتماعي وأثرها على قيم ايسرة  /هةد خالد
الضموة ،أحمد حسين القا ة  -.عمان :اة جرير265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5291 : .
ة مك 978-9957-38-418-0 :
الواصفات / :عالقر الوالدين واييفال//العالقات اخا ايسرة/
/التفكك ايسر //وسائا االتصال ال ماهير /
> < 789

306.85

عبوي ،زيد منير سلمان
السيكولوجيا الحديثر في علم االجتماع ايسر والعائلي  /زيد مةير
سلمان عبو  -.عمان :اة المعتز022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6109 : .
ة مك 978-9957-65-236-4 :
الواصفات / :ايسرة//العالقات ايسرير//المشاكا االجتماعير/
/الفكر االجتماعي//علم االجتماع ايسر /
> < 790

306.85

فرحات ،نادية
ايسرة ال زائرير بين القيم التقليدير وقيم الحداثر  /ا ير فرحات -.
عمان :اة اييام588 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3506 : .
ة مك 978-9957-95-817-6 :
الواصفات / :ايسرة//العالقات اخا ايسرة//الم تمعات//القيم/
/ال زائر/
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> < 791
306.85

كبه ،لمياء حسين
 99صيحر و صيحر :فو ج شو لحياة أفضا  /لمياء حسين كبه-.
عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1798 : .
الواصفات / :ايسرة//الحياة العائلير//الحياة االجتماعير/
> < 792

306.872

القنة ،أميرة محمد
لتسكةوا إليها :مفاهيم وقيم عو إليها لةحيا مو ة وةحمر  /أميرة
محمد القةر  -.المؤلف001 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1490 : .
ة مك 978-9957-67-605-6 :
الواصفات / :العالقات اخا ايسرة//الحقوق ايسرير//حقوق
المرأة//القيم االجتماعير/
> < 793

307.1

الحريري ،رافدة عمر
ات اهات التةمير االجتماعير في ايلفير الثالثر  /ةافدة عمر
الحرير  ،عباس اإلمامي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6097 : .
ة مك 978-9923-755-20-4 :
الواصفات / :التةمير االجتماعير//التغير االجتماعي//التحضر/
/حقوق اإل سان//الم تمعات/
> < 794

307.1

307.1

العوده ،ابراهيم يوسف
مائر و صيحر من ايلماس كتبت بحبر من اإلحساس  /ابراهيم
يوسف العو ه  -.عمان :المؤلف221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1711 : .
الواصفات / :التةمير االجتماعير/
> < 795
نجيب ،جهان عبد المجيد
تطوة الم تمع المد ي من إيما ويا كا ط إلى فريدةيك هيغا /
جهان عبد الم يد يب  -.عمان :اة زهد 262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5202 : .
ة مك 978-9923-17-200-1 :
الواصفات / :اي ظمر االجتماعير//التةمير الحضرير//علم
الةفس االجتماعي//الم تمع المد ي/
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307.120956913

307.3565

> < 796
الزعابي ،محمد محمد الصاحي
تاةيخ كلباء في م ال التخطيط اإل اة والعمرا ي والحضر
الحديث من عام 2910م0202-م  /محمد محمد الصاحي الزعابي -.
عمان :اة حةين -. 0202 ،ج121( 0ص)
ة .إ2020/6/1785 : .
ة مك 978-9957-17-880-2 :
الواصفات / :التخطيط اإلقليمي//التخطيط اإل اة //التخطيط
العمرا ي//التخطيط التةمو //كلباء (اإلماةات العربير المتحدة)/
> < 797
المحيسن ،جهاد حمد
التركيب االجتماعي اية ي :ايثةي والديةي  /جها حمد
المحيسن  -.عمان :اة فضاءات052 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1187 : .
ة مك 978-9923-36-031-6 :
الواصفات / :التركيب االجتماعي//التاةيخ االجتماعي/
/الم تمعات//اية ن/
> < 798

307.7

مرقومة ،منصور علي
إ ثروبولوجيا المديةر والفضاءات الحضرير  /مةصوة علي
مرقومر -.عمان :اة صفاء221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1348 : .
ة مك 978-9957-687-82-3 :
الواصفات / :الم تمعات الحضرير والريفير//ايسرة//السكان/
/اإل ثروبولوجيا االجتماعير والثقافير/
> < 799

307.76

شاهين ،محمد عبدهللا
عةدما يحكم العمد العالم  /محمد عبدهللا شاهين  -.عمان :اة يافا
العلمير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4889 : .
ة مك 978-9923-32-010-5 :
الواصفات / :الم تمع المد ي//اي ظمر االجتماعير/

 320العلوم السياسية
> < 800
320.01

فاخوري ،جالل زواد
شذةات في الفكر السياسي الفلسفي  /جالل زوا فاخوة  -.عمان:
اة يافا العلمير020 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الوعي الفكر السياسي )
ة .إ2020/10/4587 : .
الواصفات / :الفلسفر//الفكر السياسي//العلوم السياسير/

182

> < 801
320.014

البهادلي ،أحمد كريم
البةاء الفةي لبرامج المةاظرات السياسير  /أحمد كريم البها لي -.
عمان :اة أم د292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2076 : .
ة مك 978-9923-25-309-0 :
الواصفات / :المةاظرات//البرامج التلفزيو ير//السياسر/
/السياسيون//البث التلفزيو ي بواسطر ايقماة الصةاعير/
> < 802

320.014

جمعة ،ليلى علي
اإلعالم وايزمات السياسير :مستويات المعال ر والتاثيرات
اال تقائير  /ليلى علي جمعر  -.عمان :اة إبصاة262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2494 : .
ة مك 978-9923-29-016-3 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//ايزمات السياسير//البرامج
التلفزيو ير//اإلقةاع السياسي//اإلعالم//العراق/
> < 803

320.014

شنابلة ،أمجد محمد
التسويق السياسي من مرشح الحزب إلى الحروب :كيف تسوق
المةت ات السياسير  /أم د محمد شةابلر  -.عمان :اة وة اية ير-. 0202 ،
299ص
ة .إ2020/5/1484 : .
ة مك 978-9957-632-70-0 :
الواصفات / :اإلقةاع السياسي//الدعاير السياسير//التسويق//اإلعالم
السياسي/
> < 804

320.014

320.014

عبد الرزاق ،رأفت
تداعيات الربيع العربي على الحراك الشعبي في مةصات التواصا
االجتماعي  /ةأفت عبد الرزاق  -.عمان :اة االبتكاة282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4989 : .
ة مك 978-9923-16-067-1 :
الواصفات  :ايحوال السياسير//اإلقةاع//وسائا االتصال
ال ماهير //البلدان العربير/
> < 805
عبد اللطيف ،عماد علي
تحليا الخطاب السياسي :البالغر ،السلطر ،المقاومر  /عما علي
عبد اللطيف  -.عمان :اة كةوز المعرفر292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5101 : .
ة مك 978-9957-74-851-7 :
الواصفات / :اإلقةاع السياسي//علم اللغر//الخطاب السياسي/
/البلدان العربير//السياسر/

183

> < 806
320.014

علي ،طارق محمد
اإلعالم الطائفي  /ياةق محمد علي  -.عمان :اة اليازوة
العلمير088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5575 : .
ة مك 978-9957-12-958-3 :
الواصفات / :الطائفير//التغطير اإلعالمير//اإلعالم اإلسالمي/
/اإلعالم السياسي/
> < 807

320.014

المقري ،بدر فالح
ظام ايشياء :مقاةبات في تاةيخ ايفكاة الحيو
المقر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3549 : .
ة مك 978-9923-14-161-8 :
الواصفات / :الخطاب الغربي//الحضاةة الغربير//الثقافر//اإلقةاع
السياسي/

 /بدة فالح

> < 808
320.014

الموسوي ،حسين علي
الدعوات السياسير في القةوات الفضائير :تأثيرات التلفزيون في
مسرحير الحياة السياسير  /حسين علي الموسو  -.عمان :اة أم د-.0202 ،
222ص
ة .إ2020/9/3818 : .
ة مك 978-9923-25-326-7 :
الواصفات / :اإلعالم السياسي//اإلقةاع السياسي//البث الفضائي/
> < 809

320.11

بدران ،ابراهيم محمد
الدولر العربير من السلطوير إلى الحداثر  /ابراهيم محمد بدةان -.
عمان :اة الشروق206 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5844 : .
ة مك 978-9957-00-784-3 :
الواصفات / :الدولر//السيا ة//الثوةة الصةاعير//التةمير
االجتماعير//الفلسفر والةظريات//البلدان العربير/
> < 810

320.12

الشمري ،عماد مطير
ةاسات في ال غرافيا السياسير  /عما مطير الشمر  ،ضحى
لعيبي السدخان  -.عمان :اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/922 : .
ة مك 978-9923-25-279-6 :
الواصفات / :ال غرافيا السياسير//السياسر ال غرافير//العالقات
الدولير//ال يوبولتيكا/

184

> < 811
320.120956

العجولين ،خالد أحمد
جيوسياسير المضايق البحرير وأثرها على الصراع في مةطقر
المشرق العربي  /خالد أحمد الع ولين  -.عمان :اة وة اية ير-.0202 ،
266ص
ة .إ2019/6/2995 : .
ة مك 978-9957-632-57-1 :
الواصفات / :ال يوبولتيكا//السيا ة الدولير//المضائق//أمن
الطاقر//المشرق العربي/
> < 812

320.120966

بوهيدل ،رضوان
جيوسياسير التةافس الدولي على مةطقر الساحا اإلفريقي :الدول
الهشر والفاشلر في مواجهر القوى الكبرى والصاعدة  /ةضوان بوهيدل -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي010 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/273 : .
ة مك 978-9957-35-376-6 :
الواصفات / :ال يوبولتيكا//المةافسر الدولير//الدول الساحلير/
/إفريقيا/
> < 813

320.14

الدليمي ،عبد الرزاق
عولمر وسائا اإلعالم والديمقرايير  /عبد الرزاق الدليمي ،كاما
كريم الدليمي  -.عمان :اة االبتكاة266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4736 : .
ة مك 978-9923-16-059-6 :
الواصفات / :اإلعالم//العولمر//الديمقرايير//اإلصالح السياسي/
/وسائا اإلعالم//اي ظمر السياسير/
> < 814

320.14

الشمري ،حازم جري
االتصال السياسي  /حازم جر
025 -. 0202ص
ة .إ2018/10/5205 : .
ة مك 978-9957-99-918-6 :
الواصفات / :االتصال//السياسر/
> < 815
الهيتي ،هيثم هادي
العالقات العامر السياسير :بةاء الصوةة عبر اللوبيات ووسائا
االتصال ال ماهير  /هيثم ها الهيتي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
096ص
ة .إ2019/4/1711 : .
ة مك 978-9923-25-044-0 :
الواصفات / :االتصال السياسي//االتصال ال ماهير //الرأ
العام//العالقات العامر//السياسر الخاةجير/
الشمر

320.14

185

 -.عمان :اة أم د،

320.4563

320.46

> < 816
طعمة ،أمجد زين العابدين
يريق الفدةالير الوعر :ةاسر تحليلير لواقع ومستقبا الفدةالير في
العراق  /أم د زين العابدين يعمر  -.عمان :اة أم د026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/682 : .
ة مك 978-9957-99-986-5 :
الواصفات / :اي ظمر السياسير//الحكومر االتحا ير//العراق/
> < 817
عطاهللا ،حمدي عبد الرحمن
الدولر المستحيلر في إفريقيا :مساةات متةاقضر  /حمد عبد الرحمن
عطاهللا  -.عمان :اآلن اشرون288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4986 : .
ة مك 978-9923-13-159-6 :
الواصفات / :الحكومر//اإل اةة العامر//السياسيون//الدولر/
/االستعماة//إفريقيا/
> < 818

320.5

320.5

تكروري ،جهاد جابر
صراع الحضاةات :ظرة تحليلير  /جها جابر تكروة  -.عمان:
اة ال ةا ةير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4936 : .
ة مك 978-9957-610-42-5 :
الواصفات / :اإليديولوجيات//الفلسفر//الصراع الديةي//الصراع
السياسي/
> < 819
الشمري ،عبد الصمد سعدون
التحوالت الثيوقرايير المعاصرة في الفكرين الماةكسي والليبرالي:
اإلسالم السياسي أ موذجا ً  /عبد الصمد سعدون الشمر  -.عمان :اة جلر،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3436 : .
ة مك 978-9923-732-53-3 :
الواصفات / :المذاهب السياسير//الفكر السياسي//اإلسالم السياسي/
> < 820

320.5

مراد ،سمير عبد الرزاق
الةكبر :الحداثر  /سمير عبد الرزاق مرا  -.عمان :اة يافا العلمير،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6437 : .
ة مك 978-9923-32-041-9 :
الواصفات / :اإليديولوجيات//المذاهب الديةير//اال تماء السياسي/
/الصهيو ير//التاةيخ السياسي//البلدان العربير/

186

320.5322

320.54091741

320.54091741

320.540956402

> < 821
يعقوب ،وريف عبد الرؤوف
ظرير الدولر في الفكر الماةكسي العربي الحديث :مهد
عاما ،عبدهللا العرو  ،هشا غصيب  /وةيف عبد الرؤوف يعقوب -.
عمان :شركر ايكا يميون256 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/426 : .
ة مك 978-9923-27-061-5 :
الواصفات / :الماةكسير//الشيوعير//الفكر الماةكسي//الفكر
العربي الحديث //ظرير الدولر/
> < 822
الشاعر ،وهيب عبده
الخياةات العربير واإلقليمير  /وهيب عبده الشاعر  -.عمان:
اة البيرو ي521 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4154 : .
ة مك 978-9923-22-017-7 :
الواصفات / :القومير العربير//التعاون اإلقليمي//ايحوال
السياسير//ايحوال االقتصا ير واالجتماعير//الربيع العربي//البلدان
العربير/
> < 823
الطوالبة ،حسن محمد
القومير المؤمةر وتحديات العصر  /حسن محمد الطوالبر -.
عمان :اة جلر252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4105 : .
ة مك 978-9923-732-61-8 :
الواصفات / :القومير العربير//الفكر القومي//الوحدة العربير/
> < 824
الشقباوي ،صالح محمد
الفلسفر الصهيو ير عةد هرتزل  /صالح محمد الشقباو -.
عمان :اة اييام212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/47 : .
ة مك 978-9957-95-780-3 :
الواصفات / :الفلسفر السياسير//القومير الصهيويةر//ال ماعات
العرقير//االستيطان//ه رة اليهو إلى فلسطين//القضير الفلسطيةير/
> < 825

320.5570956

محاسنة ،حيدر محمد
موقف حركات اإلسالم السياسي من الدولر المد ير في الوين
العربي ( :ةاسر حاالت اية ن ،مصر ،ال زائر  / )0225-2992حيدة
محمد محاسةر  -.عمان :اة آمةر255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/810 : .
الواصفات / :الحركات اإلسالمير//السياسر//التةمير السياسير/
/البلدان العربير/

187

320.569924

> < 826
الخزرجي ،نزار عبد الكريم
التةمير المستدامر واالستقراة السياسي في إسرائيا  /زاة عبد
الكريم الخزةجي  -.عمان :اة جلر505 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5472 : .
ة مك 978-9923-732-98-4 :
الواصفات / :إسرائيا//ايحوال السياسير//ايوضاع االقتصا ير/
/ايوضاع االجتماعير//التةمير/
> < 827

320.569924

عباس ،محمود رضا
الحركر الصهيو ير في أ بيات ليةين  /محمو ةضا عباس -.
عمان :اة الشروق82 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5717 : .
ة مك 978-9957-00-771-3 :
الواصفات / :الصهيو ير//اللوبي الصهيو ي//اليهو /
> < 828

320.569924

320.6

عباس ،محمود رضا
الصهيو ير :بداير و هاير  /محمو ةضا عباس  -.ي -. 2عمان:
اة الشروق028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5724 : .
ة مك 978-9957-00-772-0 :
الواصفات / :الصهيو ير//اله رة اليهو ير//التمييز العةصر /
/ال ماعات العرقير/
> < 829
بنديان ،سوران اسماعيل
وة القوة الذكير في إ اةة ايزمات الدولير  /سوةان اسماعيا
بةديان  -.عمان :شركر ايكا يميون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3152 : .
ة مك 978-9923-27-018-9 :
الواصفات / :صةع السياسات//إ اةة ايزمات//السياسر الدولير/
> < 830

320.6

السليم ،نايف حطاب
الثوةات الثالث :تحوالت استراتي ير كبرى  /ايف حطاب
السليم -.عمان :اة المعتز052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4042 : .
ة مك 978-9957-65-266-1 :
الواصفات / :ما بعد الحرب الباة ة//الليبرالير//الحرير االقتصا ير/
/المةظمات الدولير//التكةولوجيا الحديثر/اي ظمر السياسير//بلدان العالم/
/الواليات المتحدة ايمريكير/

188

> < 831
320.9477

خضير ،زينب سالم
التةافس االستراتي ي اإلقليمي والدولي في جمهوةير أوكرا يا بعد
الحرب الباة ه  /زيةب سالم خضير  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
056ص
ة .إ2019/11/6120 : .
ة مك 978-9923-755-30-3 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ايحوال االقتصا ير//المةافسر
الدولير//السياسر الخاةجير//االتحا السوفيتي//االتحا ايوةوبي//أوكرا يا/
> < 832

320.953

النعيمي ،أحمد نوري
تركيا إلى أين :البحث عن هوير  /أحمد وة الةعيمي  -.عمان:
اة أم د -. 0202 ،ج825( 2ص)
ة .إ2020/9/3815 : .
ة مك 978-9923-25-328-1 :
الواصفات / :تركيا//ايحوال السياسير//العلما ير//ايوضاع
االجتماعير واالقتصا ير/
> < 833

320.956

اقطاي ،ياسين أكرم
أةض الكةا ر :الثوةة والثوةة المضا ة  /ياسين أكرم اقطا
عمان :اة حةين212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5216 : .
ة مك 978-9957-17-856-7 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//العالقات الدولير//السياسر
الخاةجير//مصر//تركيا//البلدان العربير/

-.

> < 834
320.956

ذياب ،أميرة محمود
العالم ال ديد في التاةيخ الحديث  /أميرة محمو ذياب  -.عمان:
اة غيداء281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4648 : .
ة مك 978-9957-96-757-4 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//البلدان العربير//الحركات
السياسير//التاةيخ السياسي/
> < 835

320.956

عباس ،محمود رضا
المسيرة السياسير في الشرق ايوسط  /محمو ةضا عباس -.
عمان :اة الشروق66 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5750 : .
ة مك 978-9957-00-778-2 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//الحركات السياسير//اي ظمر
الفلسطيةير//البلدان العربير//إسرائيا/

189

> < 836
320.956

العبيدي ،إيهاب علي
أزمر الشرعير والصةف السياسي في اي ظمر السياسير العربير /
إيهاب علي العبيد  -.عمان :شركر ايكا يميون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3071 : .
ة مك 978-9923-27-012-7 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ايوضاع االقتصا ير//البلدان
العربير/
> < 837

320.956

عالل ،سهام رحو
تداعيات ثوةات الربيع العربي على ايمن اإل سا ي في المةطقر
العربير  /سهام ةحو عالل  -.عمان :اة اييام295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5307 : .
ة مك 978-9957-95-773-5 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//السياسر العسكرير//ايمن القومي/
/التعاون الدولي//البلدان العربير/
> < 838

320.956

العلي ،مروان سالم
الةظام اإلقليمي العربي والشرق ايوسط الكبير( :إعا ة ةسم
خاةير المةطقر العربير)  /مروان سالم العلي  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
695ص
ة .إ2019/4/2159 : .
ة مك 978-9957-65-206-7 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ال يوبولتيكا//البلدان العربير/
/الشرق ايوسط/
> < 839

320.956

غرايبة ،فيصل محمود
جوا ب أخرى للحقيقر الواحدة  /فيصا محمو غرايبر  -.عمان:
اة االبتكاة215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4776 : .
ة مك 978-9923-16-065-7 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//السياسر التةموير//المشاكا
االجتماعير//الثقافر العربير//الوين العربي/
> < 840

320.956

محمود ،كامل اسماعيل
الةاتو العربي :صراع االستراتي يات في الشرق ايوسط الحقيقر
والوهم  /كاما اسماعيا محمو  ،حقي شفيق صالح  -.عمان :اة آمةر،
128 -.0202ص
ة .إ2019/11/5709 : .
الواصفات / :ايحوال السياسير//العالقات الدولير//الصراعات
الدولير//التعاون العربي//الشرق ايوسط/

190

320.956

> < 841
مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية
الربيع العربي :الفرص والمخاير والتحديات  /مركز العالم
العربي للتةمير الديمقرايير  -.عمان :المركز202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5444 : .
الواصفات / :ايحوال السياسير//الثوةات//ايحداث الراهةر/
/المشاةكر//البلدان العربير/
> < 842

320.956

نزال ،المتوكل سعيد
بين يد ةبيع الخريف  /المتوكا سعيد زال  -.عمان :اة
اليازوة العلمير258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5124 : .
ة مك 978-9957-12-940-8 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//السياسر الخاةجير//الربيع
العربي//ايحزاب السياسير//الواليات المتحدة ايمريكير//فلسطين//البلدان
العربير/
> < 843

320.9561

أبو حنيفة ،الواليد
ايزمر السوةير :ال ذوة ،ايسباب ،الفواعا واي واة  /الواليد أبو
حةيفر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6045 : .
ة مك 978-9957-35-420-6 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//الةزاعات المسلحر//السياسر
الدولير//سوةيا/
> < 844

320.9561

الكبيسي ،باسل نصيف
التطوةات السياسير في سوةير  / 2958 - 2922باسا صيف
الكبيسي  -.عمان :اة جلر062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4596 : .
ة مك 978-9923-732-74-8 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//اال تداب الفر سي على سوةيا
//2956 - 2902الثوةة السوةير الكبرى //2902 - 2901الحرب العالمير
الثا ير//سوةيا/
> < 845

320.9562

محمد ،سالي سعد
أزمات الفراغ الرئاسي في لبةان :ةاسر تحليلير في ايسس
وايبعا  /سالي سعد محمد  -.عمان :اة أم د005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1433 : .
ة مك 978-9923-25-297-0 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//الصراع السياسي//ال مهوةيات/
/اي ظمر السياسير//لبةان/
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> < 846
320.9563

حسين ،حيدر علي
العراق وعمقه االستراتي ي :اإل ةاك واالست ابر  /حيدة علي
حسين  -.عمان :اة الخليج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2814 : .
ة مك 978-9923-23-062-6 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//اي ظمر السياسير//العالقات
الدولير//العراق/
> < 847

320.9563

320.9563

320.9563

السدخان ،ضحى لعيبي
قوة الدولر في العراق في ظا صراع المحاوة الشرق أوسطير /
ضحى لعيبي السدخان ،زهراء كريم صفر  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
286ص
ة .إ2019/10/5477 : .
ة مك 978-9923-732-92-2 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//الصراع الدولي//الةزاعات
االقتصا ير//االحتالل العسكر //العراق//الواليات المتحدة ايمريكير//البلدان
العربير/
> < 848
الونداوي ،مؤيد ابراهيم
العراق في التقاةير السةوير للسفاةة البريطا ير في بغدا -2920
 / 2952مؤيد ابراهيم الو داو  -.عمان :اة الوضاح520 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5491 : .
ة مك 978-9923-19-047-0 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ايوضاع االقتصا ير//التقاةير
السةوير//العراق/
> < 849
الونداوي ،مؤيد ابراهيم
العراق في التقاةير السةوير للسفاةة البريطا ير في بغدا -2985
 2982مع ملحق بالشخصيات العراقير لعام  / 2980مؤيد ابراهيم الو داو -.
عمان :اة الوضاح221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5490 : .
ة مك 978-9923-19-046-3 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ايوضاع االقتصا ير//التقاةير
السةوير//العراق/

192

> < 850
320.9564

الجبوري ،محمد أحمد
موقف الواليات المتحدة ايمريكير من اال قسام الفلسطيةي وتأثيره
على القضير الفلسطيةير 0222-2982م  /محمد أحمد ال بوة  -.عمان :اة
غيداء209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5137 : .
ة مك 978-9957-96-796-3 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//السياسر الخاةجير//ايحزاب
السياسير//القضير الفلسطيةير//الواليات المتحدة ايمريكير//إسرائيا//فلسطين/
> < 851

320.9564

الضاري ،مثنى حارث
فلسطين والقدس في أ بيات هيئر علماء المسلمين :ةاسر توثيقير
في بيا ات الهيئر وتصريحاتها الصحفير 0228-0222م  /مثةى حاةث
الضاة  ،ثامر خالد العلوا ي  -.عمان :اة الفاةوق221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2472 : .
ة مك 978-9923-38-020-8 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//البيا ات الرسمير//ةابطر العالم
اإلسالمي//فلسطين/
> < 852

320.9564

عباس ،محمود رضا
بين التهويا والتقليا  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6453 : .
ة مك 978-9957-00-788-1 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//اليهو //السياسر الخاةجير/
/فلسطين/
> < 853

320.9564

320.956402

القدوة ،ناصر جرير
أوةاق سياسير  /اصر جرير القدوة  -.عمان :اة الشروق،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6417 : .
ة مك 978-9957-00-786-7 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//اي ظمر السياسير//أمريكا/
/أوةوبا//البلدان العربير//فلسطين/
> < 854
عباس ،محمود رضا
سقوي حكومر تةياهو  /محمو ةضا عباس  -.ي -. 0عمان :اة
الشروق258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5718 : .
ة مك 978-9957-00-773-7 :
الواصفات / :الحكومات اإلسرائيلير//ايحوال السياسير//ايحزاب
الديةير//اال تخابات//إسرائيا/
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320.9565

320.9565

> < 855
الحراحشة ،محمود علي
جاللر الملك عبدهللا الثا ي و وةه في محاةبر التطرف واإلةهاب:
ةاسر في ايوةاق الةقاشير وةسالر عمان  /محمو علي الحراحشر -.
عمان :اة الخليج025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/514 : .
ة مك 978-9923-23-061-9 :
الواصفات / :الملك عبدهللا الثا ي بن الحسين//اإلةهاب//الفكر
المتطرف//الفكر السياسي//الفكر الديةي//اية ن/
> < 856
الروابدة ،عبد الرؤوف سالم
هكذا أفكر :آةاء و مواقف  /عبد الرؤوف سالم الروابدة  -.عمان:
اة وة اية ير126 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3339 : .
ة مك 978-9957-632-78-6 :
الواصفات / :ايحوال الساسير//ال وا ب السياسير//الوحدة
الويةير//اإلصالح السياسي//اية ن/
> < 857

320.9565

العبادي ،محمد يونس
مةازل التاةيخ وبيوت السياسر  /محمد يو س العبا
اة وة اية ير520 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3427 : .
ة مك 978-9957-632-83-0 :
الواصفات / :ايوضاع السياسير//ايحوال السياسير//تاةيخ
اية ن/
> < 858
طرودي ،ليندة
مساة التحول الديمقرايي في مصر وتداعياته على ايمن
اإلسرائيلي بعد  / 0222ليةدة يرو  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
220 -. 0202ص
ة .إ2019/1/270 : .
ة مك 978-9957-35-377-3 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//ايمن الدولي//مصر//إسرائيا/
 -.عمان:

320.962

320.9636

> < 859
السامرائي ،هاشم عبد الحميد رشيد
أثر ا فصال ال ةوب السو ا ي على الةظام السياسي وتداعياته
المستقبلير  /هاشم عبد الحميد ةشيد السامرائي  -.عمان :اة الصايا،
029 -.0202ص
ة .إ2019/5/2645 : .
ة مك 978-9923-710-40-1 :
الواصفات / :قضير جةوب السو ان//ايحوال السياسير//التدخا
ايجةبي//السو ان/
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321

> < 860
الشاهر ،شاهر اسماعيل
التةظيم الدولي بين الةظرير والواقع  /شاهر اسماعيا الشاهر -.
اة اإلعصاة059 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3667 : .
ة مك 978-9957-98-417-5 :
الواصفات / :الدولر //ظام الحكم//االستقراة السياسي//العالقات
الدولير/
> < 861

321.04

األسدي ،تمارا كاظم
ا تشاة القوة وأثره في تغير هيكا الةظام الدولي :بروز الصين
أ موذجا ً  /تماةا كاظم ايسد  ،شهد عبد الستاة عيسى  -.عمان :اة أم د،
026 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2454 : .
ة مك 978-9923-25-147-8 :
الواصفات / :الدول المتقدمر//الدول الصةاعير//القوة/
> < 862

321.08

323

عبود ،إيمان هاني
السلطر الفلسطيةير :ت ربر في الحكم  /إيمان ها ي عبو  -.عمان:
اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/697 : .
ة مك 978-9957-96-825-0 :
الواصفات / :السلطر الفلسطيةير//السلطر الويةير //ظام
الحكم//االتفاقيات الدولير//فلسطين/
> < 863
التربية الوطنية :األردن أنموذجا ً  /أحمد الطويسي]...وآخرون[  -.عمان :اة
اليازوة العلمير202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3463 : .
ة مك 978-9957-12-982-8 :
الواصفات / :التربير الويةير//التربير ايساسير//الحقوق
والواجبات//الموايةر//الدولر//اية ن/
> < 864

323.09563

العمر ،معن خليل
تراجيديا العراق الحديث  /معن خليا العمر  -.عمان :اة وائا،
128 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2505 : .
ة مك 978-9957-91-738-8 :
الواصفات / :السياسر الداخلير//ايزمات السياسير//ايقليات
الديةير//ايقليات العرقير//الحقوق السياسير والمد ير//أضراة الحرب//العراق/
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323.09563

> < 865
هيئة علماء المسلمين في العراق
مرجا االحتالل :جوا ب من واقع حقوق اإل سان في العراق بعد
االحتالل ايمريكي  / 0222هيئر علماء المسلمين في العراق  -.عمان :اة
الفتح262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5060 : .
ة مك 978-9957-23-503-1 :
الواصفات / :الحقوق المد ير والسياسير//حقوق اإل سان في
الةزاعات المسلحر//ايحوال االجتماعير//االحتالل العسكر //العراق/
> < 866

323.1563

حسن ،جنار نامق
وة المواقع اإللكترو ير الكوة ير في تشكيا الرأ العام حول
ا تهاك حقوق اييزيدير :موقع خةدان وةوو او موذجا  /جةاة امق حسن -.
عمان :اة غيداء025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/17 : .
ة مك 978-9957-96-650-8 :
الواصفات / :ال ماعات العرقير//الحقوق السياسير والمد ير/
/وسائا االتصال ال ماهير //الرأ العام//تكةولوجيا االتصاالت//العراق/
> < 867

323.1563

323.1569

محسن ،محمد عباس
التحوالت السوسيوسياسير لوضع ايقليات في العراق :مثاقفر
قا و ير مرتبطر بالم تمع اإليزيد  /محمد عباس محسن  -.عمان :اة
الخليج262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1962 : .
ة مك 978-9923-23-056-5 :
الواصفات / :الحقوق السياسير والمد ير//المساواة أمام القا ون/
/ايقليات العرقير//العراق/
> < 868
الحريري ،جاسم يونس
شيعر الخليج :التحديات والفرص في ول م لس التعاون الخلي ي
بعد  / 0222جاسم يو س الحرير  -.عمان :اة ال ةان226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4617 : .
ة مك 978-9957-649-94-4 :
الواصفات / :الحقوق المد ير والسياسير//ايقليات الديةير/
/الشيعر//الخليج العربي/
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> < 869
323.6

الشقيرات ،مالك أحمد
التربير الويةير( :تلخيص)  /مالك أحمد الشقيرات  -.عمان :اة
ابن الةفيس220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/830 : .
ة مك 978-9923-24-057-1 :
الواصفات / :الموايةر//الحقوق السياسير والمد ير//الدولر/
/الوالء//اية ن/
> < 870

324

324.042

324.204

المندالوي ،أحمد صادق
أزمر حرير المشاةكر السياسير في الةظم السياسير العربير :ةاسر
مقاة ر  /أحمد صا ق المةدالو  -.عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3259 : .
ة مك 978-9923-25-189-8 :
الواصفات / :المشاةكر السياسير//ايحوال السياسير//اي ظمر
السياسير/
> < 871
بوطيب ،بن ناصر حسين
العالقر بين الم تمع المد ي والبرلمان في اي ظمر القا و ير
المغاةبير  /بن اصر حسين بوييب ،هيبر خميس العوا  -.عمان :اة
المبا ةة258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1997 : .
ة مك 978-9923-26-004-3 :
الواصفات / :الم تمع المد ي//الهيئات التشريعير//المماةسر
البرلما ير//الديمقرايير//علم االجتماع السياسي//المغرب العربي/
> < 872
الخوالدة ،صالح عبد الرزاق
التحول الديمقرايي وايحزاب السياسير :إياة ظر ومفاهيمي /
صالح عبد الرزاق الخوالدة  -.عمان :اة الراير092 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/860 : .
ة مك 978-9923-30-020-6 :
الواصفات / :ايحزاب السياسير //ظام تعد
ايحزاب//الديمقرايير/ /اي ظمر السياسير/
> < 873

324.2184

الشوك ،سارة مالك
مةظمر الوحدة اإلفريقير  :2922-2962ةاسر تاةيخير  /ساةة
مالك الشوك  -.عمان :اة المعتز228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3286 : .
ة مك 978-9957-65-214-2 :
الواصفات / :مةظمر الوحدة اإلفريقير//ايحزاب اإلقليمير/
/المةظمات اإلقليمير//العمليات السياسير/
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> < 874
324.2563

داود ،عماد صالح
ايحزاب السياسير العراقير  /عما صالح او  ،علي عبد الها
المعموة  -.عمان :اة العلوم255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5156 : .
ة مك 978-9957-29-050-4 :
الواصفات / :ايحزاب السياسير//اال تماء السياسي//المشاةكر
السياسير//ايحوال السياسير//العراق/
> < 875

324.2650182

324.5650172

324.7

324.9563

حلوز ،خالد
واقع الحركر اإلسالمير في ال زائر في ظا الربيع العربي /
خالد حلوز  -.عمان :اة اييام222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1552 : .
ة مك 978-9957-95-807-7 :
الواصفات / :الحركات اإلسالمير//ايحزاب الديةير//المشاةكر
السياسير//الربيع العربي//ال زائر/
> < 876
العاني ،سرمد عكيدي
الحركر الديمقرايير في اية ن في عهد الملوك الثالث -2908
 / 2918سرمد عكيد العا ي  -.عمان :اة المةاهج092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2296 : .
ة مك 978-9957-18-720-0 :
الواصفات / :ايحزاب السياسير//الحركات الديمقرايير/
/العمليات اال تخابير//اية ن/
> < 877
العمارات ،فارس محمد
إ اةة الحمالت اال تخابير  /فاةس محمد العماةات  -.عمان :اة
الخليج262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3338 : .
ة مك 978-9923-23-064-0 :
الواصفات / :اال تخابات//التمثيا السياسي//الديمقرايير/
/اي ظمر السياسير/
> < 878
الضاري ،مثنى حارث
موقف هيئر علماء المسلمين من العملير السياسير وا تخابات عام
0221م  /مثةى حاةث الضاة  ،ثامر خالد العلوا ي  -.عمان :اة
الفاةوق21 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2473 : .
ة مك 978-9923-38-018-5 :
الواصفات / :اال تخابات//ايوضاع السياسير//ةابطر العالم
اإلسالمي//العراق/

198

> < 879
324.9564

325.37309563

عودة ،رمزي فتحي
أثر الةظام اال تخابي على استدامر الديمقرايير في أةاضي
السلطر الويةير الفلسطيةير المحتلر  /ةمز فتحي عو ة  -.عمان :اة
الشروق526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5843 : .
ة مك 978-9957-00-785-0 :
الواصفات / :اال تخابات//السلطر التشريعير//الديمقرايير/
/قا ون اال تخابات//تاةيخ فلسطين/
> < 880
عبد العزيز ،عبد الغني محمد
الوجو العسكر ايمريكي في العراق :الواقع والمستقبا  /عبد
الغةي محمد عبد العزيز  -.عمان :اة جلر556 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2731 : .
ة مك 978-9923-732-45-8 :
الواصفات / :االستعماة ايمريكي//االحتالل العسكر /
/العراق/
> < 881

327

الكناني ،إياد هالل
الحكم العالمي في ةاسر العالقات الدولير بعد الحرب الباة ة /
إيا هالل الكةا ي  -.عمان :اة الخليج158 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5977 : .
ة مك 978-9923-23-043-5 :
الواصفات / :العالقات الدولير//الةظام العالمي ال ديد//الليبرالير/
/السياسر االقتصا ير واالجتماعير الدولير/
> < 882

327.09563

مطر ،ابراهيم حردان
المفاوضات مهاةات واستراتي يات :ةاسر في مفهوم
المفاوضات و وةها في العالقات الدولير  /ابراهيم حر ان مطر  -.عمان :اة
ال ةان058 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1817 : .
ة مك 978-9923-35-008-9 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التفاوض//المفاوضات الدولير/
/تسوير الةزاعات//العالقات الدولير/

199

327.1

> < 883
أبو عامر ،عالء محمود
العالقات الدولير :الظاهرة ،العلم ،المةاهج ،الةظريات،
الدبلوماسير ،االستراتي ير  /عالء محمو أبو عامر  -.عمان :اة الشروق،
268 -. 0202ص
ة .إ2020/1/15 : .
ة مك 978-9957-00-790-4 :
الواصفات / :العالقات الدولير//الةزاعات المسلحر//االستراتي يات
الدولير//العلوم السياسير/
> < 884

327.1

حسين ،غازي فيصل
مشكالت وقضايا اقليمير و ولير  /غاز فيصا حسين  -.عمان:
اة الراير220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2491 : .
ة مك 978-9957-622-90-9 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الةظام العالمي//العالقات الدولير/
> < 885

327.1

الخضر ،أحمد محسن
عالقات ولير وقضايا عالمير معاصرة  /أحمد محسن الخضر،
حكمات خضر العبد الرحمن  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي-. 0202 ،
066ص
ة .إ2015/1/221 : .
ة مك 978-9957-98-100-6 :
الواصفات / :العالقات الدولير//القضايا//االستراتي يات الدولير/
/العلوم السياسير/
> < 886

327.1

327.101

السهلي ،عبدهللا حمود
ول الخليج العربي وأمريكا وإيران :سبا المواجهر وخياةات
السياسر  /عبدهللا حمو السهلي  -.عمان :من المحيط إلى الخليج-. 0202 ،
026ص
ة .إ2019/4/1908 : .
ة مك 978-9923-740-28-6 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير //ول الخليج
العربي//الواليات المتحدة ايمريكير//إيران/
> < 887
أبو حنيفة ،الواليد
وة البرا يم المعرفي الواقعي في تحليا السياسر الدولير :قراءة
في ايفكاة الةظرير واي واة السياسير  /الواليد أبو حةيفر  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3256 : .
ة مك 978-9957-35-393-3 :
الواصفات / :السياسر الدولير//العالقات الدولير//السياسر الخاةجير/

200

> < 888
327.117

327.117

عليان ،عليان محمود
اإلةهاب وإعا ة تشكيا الخريطر السياسير العربير والدولير  /عليان
محمو عليان  -.عمان :اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2940 : .
ة مك 978-9923-25-165-2 :
الواصفات / :اإلةهاب//اإلةهاب السياسي//اإلةهاب الفكر /
/اإلةهاب الديةي//البلدان العربير//العالم/
> < 889
المشاقبة ،تيسير عبدهللا
إسرائيا :إشكالير الوجو وصيروةة البقاء وحتمير الفةاء /
تيسير عبدهللا المشاقبر  -.عمان :اة ال ةان082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1818 : .
ة مك 978-9923-35-007-2 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//القدس//الربيع العربي/
/الةزاعات الدولير//فلسطين//اية ن//إسرائيا//العالقات الدولير/
> < 890

327.117

هاشم ،نوار جليل
مكافحر الظالم ةؤير في سياسات الدول ايوةوبير ت اه مكافحر
اإلةهاب  /واة جليا هاشم ،أم د زين العابدين يعمر  -.عمان :اة أم د،
282 -. 0202ص
ة .إ2019/2/683 : .
ة مك 978-9957-99-987-2 :
الواصفات / :اإلةهاب//المشاكا السياسير//السياسر الخاةجير/
> < 891

327.12730563

هادي ،صالح مهدي
الحرب الكاذبر  /صالح مهد
عمان :اة أم د125 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2075 : .
ة مك 978-9923-25-310-6 :
الواصفات / :وكالر االستخباةات المركزير//ال اسوسير//ايمن
القومي//السياسر العسكرير//الواليات المتحدة ايمريكير//العراق//العالقات
الدولير/

ها  ،علي حسين حميد -.

> < 892
327.14

الدليمي ،عبد الرزاق
الحرب الةفسير في القرن الحا والعشرين  /عبد الرزاق
الدليمي  -.عمان :اة االبتكاة512 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3609 : .
ة مك 978-9957-688-87-5 :
الواصفات / :الحرب الةفسير/

201

> < 893
327.14

فهمي ،عبد القادر محمد
الحروب الةاعمر :ةاسر تحليلير في مفهومها وأ واعها والةتائج
المترتبر عليها  /عبد القا ة محمد فهمي  -.عمان :اة الشروق-. 0202 ،
216ص
ة .إ2020/9/3851 : .
ة مك 978-9957-00-809-3 :
الواصفات / :الحرب غير التقليدير//التوسع االستعماة //القوة
الةاعمر//الحرب الثقافير//الحرب اإلعالمير//الحرب السياسير//الحرب
الديةير//الحرب الباة ة//البلدان العربير/
> < 894

327.16

327.16

الشواف ،سعد محمد
العالقات السياسير الدولير و وة م لس ايمن في إ اةة ايزمات
الدولير :ايزمر السوةير موذجا  /سعد محمد الشواف  -.عمان :اآلن اشرون،
095 -. 0202ص
ة .إ2020/2/673 : .
ة مك 978-9923-13-234-0 :
الواصفات / :السياسر الدولير//م لس ايمن التابع لألمم المتحدة/
/القا ون الدولي//إ اةة ايزمات//حا الصراعات//العالقات الدولير/
> < 895
الطائي ،عصام عبد الرزاق
التطوة التاةيخي لمشكلر الةزاع الحدو في مةطقر شط العرب:
ةاسر تاةيخير حتى العام 2922م  /عصام عبد الرزاق الطائي  -.عمان :اة
أم د215 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4566 : .
ة مك 978-9957-99-915-5 :
الواصفات / :الةزاعات//العالقات الدولير//االمبرايوةير العثما ير
//2900-2520إيران/
> < 896

327.16

العلي ،علي زياد
الصراع وايمن ال يوسيبرا ي في السياسر الدولير :ةاسر في
استراتي يات االشتباك الرقمي  /علي زيا العلي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
025ص
ة .إ2019/1/201 : .
ة مك 978-9957-99-937-7 :
الواصفات / :الصراع السياسي//ايمن الدولي//السياسر الدولير/

202

> < 897
327.16

327.160956402

موسى ،حازم حمد
التحليا االستراتي ي للةزاع وبةاء السالم المستدام :ةاسر في
الركائز الثالثير (الةزاع ،المصالحر ،السالم)  /حازم حمد موسى  -.عمان:
شركر ايكا يميون052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3165 : .
ة مك 978-9923-27-022-6 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//الةزاعات//السالم الدولي/
> < 898
الشقباوي ،صالح محمد
أيديولوجير الصراع الفلسطيةي الصهيو ي على المكان :حق
القوة وقوة الحق  /صالح محمد الشقباو  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
028ص
ة .إ2020/1/11 : .
ة مك 978-9957-95-777-3 :
الواصفات / :الصراع السياسي//الةزاع الفلسطيةي اإلسرائيلي/
/الصهيو ير//فلسطين/
> < 899

327.17

327.172056

العالق ،يسرى كريم
الحكومر العالمير وتطوةات الةظام السياسي الدولي  /يسرى
كريم العالق  -.عمان :اة الخليج155 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5978 : .
ة مك 978-9923-23-042-8 :
الواصفات / :الحكومر العالمير//السياسر العالمير//العالقات
االقتصا ير الدولير//فترة ما بعد الحرب الباة ة//الةظام العالمي ال ديد/
/الةظام السياسي/
> < 900
الحنيطي ،منار صالح
سياسات االتحا ايوةوبي ت اه ايزمر السوةير واليمةير
 / 0228-0222مةاة صالح الحةيطي  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/7/2638 : .
ة مك 978-9923-17-159-2 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//االتحا ايوةوبي//سوةيا/
/اليمن//ايوضاع االقتصا ير//ايحوال السياسير/

203

327.1745

327.2

327.4056

> < 901
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير المتعلقر باستخدام ايسلحر  /وسيم حسام الدين
ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي011 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2569 : .
ة مك 978-9957-98-365-9 :
الواصفات / :االتفاقيات الدولير//ايسلحر البيولوجير//ايسلحر
الةووير //زع ايسلحر/
> < 902
حمدان ،خنساء مصلح
بروتوكول في التعاما مع البعثات الدبلوماسير :اية ن موذجا /
خةساء مصلح حمدان  -.عمان :اة الخليج295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3928 : .
ة مك 978-9923-23-029-9 :
الواصفات / :البروتوكوالت//العالقات الدبلوماسير//العالقات
القةصلير//السياسر الخاةجير/
> < 903
السلموني ،سعاد ابراهيم
السياسر الخاةجير ت اه الشرق ايوسط  /سعا ابراهيم
السلمو ي -.عمان :اة غيداء255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4690 : .
ة مك 978-9957-96-770-3 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//السياسات االستعماةير//ايمن
الدولي//االتحا ايوةوبي//الشرق ايوسط/
> < 904

327.4091597

بابال ،دلشاد محمود
سياسر االتحا ايوةوبي ت اه القضير الكوة ير  /لشا محمو
بابال  -.عمان :اة المعتز282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6113 : .
ة مك 978-9957-65-232-6 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//القضير الكر ير//االتحا
ايوةوبي//الشرق ايوسط/
> < 905

327.43047

الشمري ،نادية جاسم
العالقات ايلما ير الروسير / 2925-2822
الشمر  -.عمان :اة الرضوان225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3182 : .
ة مك 978-9957-76-763-1 :
الواصفات / :العالقات الدولير//ألما يا//ةوسيا/

204

ا ير جاسم

> < 906
327.460563

327.47

الجابري ،ستار جبار
إسبا يا والعراق :ةاسر في العالقات وإمكا ير إفا ة العراق من
الت ربر اإلسبا ير  /ستاة جباة ال ابر  -.عمان :اة إبصاة-. 0202 ،
210ص
ة .إ2020/7/2429 : .
ة مك 978-9923-29-006-4 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير//إسبا يا/
/العراق/
> < 907
العتوم ،حسام مصطفى
الرهاب الروسي غير المبرة وسط العرب والعالم  /حسام
مصطفى العتوم  -.عمان :المؤلف298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6285 : .
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//البلدان
العربير/ /الواليات المتحدة ايمريكير//إسرائيا//اية ن//العالقات
الدولير//ةوسيا/
> < 908

327.47

327.47051

327.47052

هاشم ،نوار جليل
االقتراب الكبير :ةوسيا في الشرق ايوسط  /واة جليا هاشم،
حيدة علي حسين ،أم د زين العابدين يعمر  -.عمان :اة الخليج-.0202 ،
028ص
ة .إ2020/2/965 : .
ة مك 978-9923-23-052-7 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//السياسر الدولير//ةوسيا//الشرق
ايوسط/
> < 909
العيساوي ،سداد نوري
العالقات الروسير الصيةير في العقد ايول من القرن الحا
والعشرين  /سدا وة العيساو  -.عمان :اة أم د280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4447 : .
ة مك 978-9923-25-211-6 :
الواصفات / :السياسر الدولير//ةوسيا//الصين//العالقات الدولير/
> < 910
عيسى ،شهد عبد الستار
العالقات الروسير اليابا ير للمدة  / 0226-0222شهد عبد الستاة
عيسى  -.عمان :اة أم د298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2197 : .
ة مك 978-9923-25-098-3 :
الواصفات / :العالقات الدولير//السياسر الخاةجير//ةوسيا/
/اليابان/

205

327.51056

327.51056

> < 911
الحباشنة ،عنود عبد الرحمن
السياسر الخاةجير الصيةير ت اه المةطقر العربير :ةؤير مستقبلير /
عةو عبد الرحمن الحباشةر  -.عمان :اة الخليج066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2413 : .
ة مك 978-9923-23-075-6 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير//الصين//البلدان
العربير/
> < 912
عكار ،وسام هادي
السياسر الصيةير حيال المشرق العربي  :2926-2959ةاسر
تاةيخير  /وسام ها عكاة  -.عمان :اة المعتز226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3283 : .
ة مك 978-9957-65-216-6 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير الصيةير//العالقات الدولير//البلدان
العربير//السياسر/
> < 913

327.53056

العسلي ،خليل أحمد
المستشاة التركي والبراغماتير ايخالقير  /خليا أحمد العسلي -.
عمان :اة أزمةر012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5495 : .
ة مك 978-9957-09-814-8 :
الواصفات / :العالقات الخاةجير//تاةيخ تركيا//البلدان العربير/
/السياسر الخاةجير//تركيا/
> < 914

327.53056

النعيمي ،أحمد نوري
السياسر الخاةجير التركير ت اه الشرق ايوسط  /أحمد وة
الةعيمي  -.عمان :اة أم د -. 0202 ،ج582( 2ص)
ة .إ2020/9/3804 : .
ة مك 978-9923-25-322-9 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//تركيا//الشرق ايوسط/
/العالقات الدولير/
> < 915

327.530563

عبدهللا ،علي هاشم
السياسر الخاةجير التركير حيال العراق بعد أحداث آب عام
 2992وآفاق المستقبا  /علي هاشم عبدهللا  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
521ص
ة .إ2019/3/1603 : .
ة مك 978-9923-25-035-8 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//تركيا//العراق/

206

> < 916
327.53073

327.54073

البهادلي ،علي هاشم
وة تركيا اإلقليمي في االستراتي ير ايمريكير بعد عام / 0220
علي هاشم البها لي  -.عمان :اة أم د592 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2825 : .
ة مك 978-9923-25-156-0 :
الواصفات / :العالقات الدولير//السياسر الخاةجير//تركيا/
/الواليات المتحدة ايمريكير/
> < 917
السامرائي ،فارس حسون
أزمر استقالل بةغال ش وموقف الواليات المتحدة ايمريكير مةها
 / 2920-2969فاةس حسون السامرائي  -.عمان :اة إبصاة-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/7/2426 : .
ة مك 978-9923-29-004-0 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//السياسر الخاةجير//العالقات
الدولير//الهةد//الباكستان//بةغال ش//جةوب آسيا//الواليات المتحدة ايمريكير/
> < 918

327.55

عالوي ،ستار جبار
إيران والغرب :ةاسر في تفاعالت إيران مع اإلتحا ايوةوبي
والواليات المتحدة ايمريكير  /ستاة جباة عالو  -.عمان :اة إبصاة،
028 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2428 : .
ة مك 978-9923-29-005-7 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير//إيران//االتحا
ايوةوبي//الواليات المتحدة ايمريكير/
> < 919

327.55

الفالحي ،شاكر محمود
ثقافر الحقد في العقيدة الفاةسير  /شاكر محمو الفالحي  -.عمان:
اة الصايا556 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5398 : .
ة مك 978-9923-710-54-8 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الدولر الصفوير//العالقات
الدولير//تاةيخ إيران//العراق//البلدان العربير/
> < 920

327.55

النعيمي ،أحمد نوري
المحافظر والتغيير في السياسر الخاةجير اإليرا ير  /أحمد وة
الةعيمي  -.عمان :اة أم د -. 0202 ،ج615( 2ص)
ة .إ2020/9/3802 : .
ة مك 978-9923-25-323-6 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//السياسر الداخلير//ايوضاع
االجتماعير واالقتصا ير//البلدان العربير//العالقات الدولير/
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> < 921
327.55056

327.550563

الضبيان ،محمد حمود
الرؤير االستراتي ير للمشروع اإليرا ي في المةطقر العربير /
محمد حمو الضبيان  -.عمان :اة زهران051 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1117 : .
ة مك 978-9957-88-512-0 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التخطيط االستراتي ي//الصراع
الدولي//إيران//البلدان العربير/
> < 922
الخيكاني ،وسام ناظم
القوة الةاعمر اإليرا ير ت اه العراق بعد عام  / 0222وسام اظم
الخيكا ي  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/207 : .
ة مك 978-9923-25-262-8 :
الواصفات / :العالقات الدولير//السياسر الخاةجير//إيران/
/العراق/
> < 923

327.561073

الكريم ،إياد رشيد
سوةير في سياسات الواليات المتحدة ايمريكير من اال قالبات
حتى هاير الوحدة  / 2962-2959إيا ةشيد الكريم  -.عمان :اة غيداء،
028 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4277 : .
ة مك 978-9957-96-728-4 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//سوةيا//الواليات المتحدة
ايمريكير//العالقات الدولير/
> < 924

327.563

حسين ،غازي فيصل
السياسر الخاةجير العراقير وقضايا الحرب والسالم والتةمير
( / )0222-2918غاز فيصا حسين  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
529ص
ة .إ2019/7/3453 : .
ة مك 978-9923-30-001-5 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التعاون االقتصا //ال غرافيا
السياسير//العالقات الدولير//العراق/
> < 925

327.563

الربيعي ،علي جبار
السياسر الخاةجير العراقير بعد عام  :0222ةاسر في تحديات
الواقع وفرص المستقبا  /علي جباة الربيعي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
598ص
ة .إ2019/3/1300 : .
ة مك 978-9957-99-994-0 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العراق//العالقات الدولير/
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327.56402

> < 926
أبو عامر ،أشرف محمود
القوة والسالم في الفكر االستراتي ي الصهيو ي  /أشرف محمو
أبو عامر  -.عمان :اة اييام020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/76 : .
ة مك 978-9957-95-789-6 :
الواصفات / :الفكر االستراتي ي//السياسر الخاةجير//اتفاقيات
السالم//العالقات الدولير//إسرائيا//الشرق ايوسط/
> < 927

327.56402

عباس ،محمود رضا
قةطرةالشر :إسرائيا يريق اإلمبريالير إلى العالم الثالث  /محمو
ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5728 : .
ة مك 978-9957-00-769-0 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات االقتصا ير الدولير/
/اإلمبرالير//االستراتي ير العسكرير//الواليات المتحدة ايمريكير//إسرائيا/
> < 928

327.565

327.565073

المعايطة ،سميح مسلم
اية ن وإسرائيا الهواء االصفر  /سميح مسلم المعايطر  -.عمان:
المؤلف62 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3669 : .
الواصفات / :القضير الفلسطيةير//معاهدة السالم//السياسر
الخاةجير//العالقات الدولير//إسرائيا//اية ن/
> < 929
السامرائي ،محمد مهدي
العالقات اية ير ايمريكير  / 2999 - 2992محمد مهد
السامرائي  -.عمان :اة أم د286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/8 : .
ة مك 978-9923-25-227-7 :
الواصفات / :العالقات الدولير//التعاون الدولي//السياسر
الخاةجير//اية ن//الواليات المتحدة ايمريكير/
> < 930

327.566

هاشم ،فراس عباس
اال تقاالت المتعرجر :السعو ير وإعا ة تشكيا الفضاء
ال يوسياسي اإلقليمي ال ديد  /فراس عباس هاشم  -.عمان :اة المعتز،
029 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5115 : .
ة مك 978-9957-65-226-5 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير//اي ظمر
السياسير//السعو ير/
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327.620677

> < 931
مجيد ،مصطفى عبد الكريم
أثر متغير المياه في العالقات المصرير ايثيوبير  /مصطفى عبد
الكريم م يد  -.عمان :اة أم د098 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/95 : .
ة مك 978-9923-25-241-3 :
الواصفات / :العالقات الدولير//االتفاقيات الدولير //هر الةيا/
/السياسر الدولير//مصر//أثيوبيا/
> < 932

327.65066

غزال ،مسعود
السياسر الخاةجير ال زائرير وعالقتها مع ول الساحا اإلفريقي
 /مسعو غزال  -.عمان :اة اييام058 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/836 : .
ة مك 978-9957-95-797-1 :
الواصفات / :العالقات الدولير//السياسر الخاةجير//ال زائر/
/الساحا اإلفريقي/
> < 933

327.73

327.73

أحمد ،محمد رفعت
العولمر ايمريكير واحتالل العراق  /محمد ةفعت أحمد  -.عمان:
اة جلر098 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/613 : .
ة مك 978-9923-37-009-4 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العولمر االقتصا ير//الفسا
اإل اة والمالي//الواليات المتحدة ايمريكير//الشرق ايوسط//البلدان
العربير/
> < 934
محمود ،ضمير عبد الرزاق
توظيف الدبلوماسير الشعبير ايمريكير في المةطقر العربير /
ضمير عبد الرزاق محمو  -.عمان :شركر ايكا يميون092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3090 : .
ة مك 978-9923-27-015-8 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الدبلوماسير الشعبير//الواليات
المتحدة ايمريكير//البلدان العربير/
> < 935

327.73047

عكار ،وسام هادي
التقاةب ايمريكي السوفيتي في ضوء مؤتمر هلسةكي :2921
ةاسر تاةيخير  /وسام ها عكاة  -.عمان :اة المعتز022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3284 : .
ة مك 978-9957-65-215-9 :
الواصفات / :العالقات الدولير//الحرب الباة ة//المؤتمرات/
/الواليات المتحدة ايمريكير//االتحا السوفيتي/
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327.73056

> < 936
التميمي ،علي جاسم محمد
أثر القوة الةاعمر في السياسر الخاةجير وايمةير ايمريكير ات اه
الشرق ايوسط :العراق أ موذجا ً  / 0226-0222علي جاسم محمد التميمي -.
عمان :شركر ايكا يميون521 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5080 : .
ة مك 978-9923-27-037-0 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير/
/االستراتي يات//الواليات المتحدة ايمريكير//الشرق ايوسط/
> < 937

327.73056

الجاسور ،أثير ناظم
التحد العظيم :استراتي ير حلف الةاتو ت اه المةطقر العربير بعد
الحا عشر من سبتمبر  / 0222أثير اظم ال اسوة  -.عمان :اة أم د،
021 -. 0202ص
ة .إ2019/4/1931 : .
ة مك 978-9923-25-077-8 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//مةظمر حلف شمال اييلسي/
/االستراتي ير العسكرير//الواليات المتحدة ايمريكير//الوين العربي/
> < 938

327.73056

327.73056

درويش ،رواء طه
ترمب والقضايا العربير  /ةواء يه ةويش  -.عمان :اة
إبصاة292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2478 : .
ة مك 978-9923-29-010-1 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الواليات المتحدة ايمريكير/
/البلدان العربير//العالقات الدولير/
> < 939
العيسى ،ميثاق مناحي
الفكر السياسي ايمريكي من الةظرير الواقعير إلى الفوضى
الخالقر :معالم تحوالت العقا السياسي ايمريكي في الشرق ايوسط  /ميثاق
مةاحي العيسى  -.عمان :اة أم د092 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/379 : .
ة مك 978-9923-25-269-7 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//العالقات الدولير//الواليات
المتحدة ايمريكير//الشرق ايوسط//البلدان العربير/
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327.730563

327.730563

327.730563

> < 940
السامرائي ،محمد كرم
موقف الواليات المتحدة ايمريكير من القضير الكر ير في العراق
 / 0222-2992محمد كرم السامرائي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
020ص
ة .إ2019/4/1723 : .
ة مك 978-9923-25-050-1 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//القضير الكر ير//الغزو
ايمريكي//العراق/
> < 941
شافي ،وردة عبد الحسن
السياسر ايمريكير إل اةة حزب المحافظين  /وة ة عبد الحسن
شافي  -.عمان :اة أم د081 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/377 : .
ة مك 978-9923-25-268-0 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الواليات المتحدة ايمريكير/
/العراق//العالقات الدولير/
> < 942
شرقي ،محمود
السياسر الخاةجير للواليات المتحدة ايمريكير ات اه العراق
 / 0226 - 2992محمو شرقي  -.عمان :اة اييام295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4809 : .
ة مك 978-9957-95-761-2 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//الغزو
العسكر //الواليات المتحدة ايمريكير//العراق/
> < 943

327.730563

327.730563

العليان ،عادل محمد
السياسر الخاةجير ايمريكير :احتواء العراق 0222-2992
أ موذجا ً  /عا ل محمد العليان  -.عمان :اة جليس الزمان-. 0202 ،
258ص
ة .إ2019/5/2393 : .
ة مك 978-9957-81-400-7 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//الواليات
المتحدة ايمريكير//العراق/
> < 944
العليان ،عادل محمد
سياسر الواليات المتحدة ايمريكير ت اه العراق وموقف تركيا
مةها في مفتتح القرن الحا والعشرين :ةاسر تاةيخير سياسير  /عا ل
محمد العليان  -.عمان :اة جليس الزمان222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2004 : .
ة مك 978-9957-81-420-5 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//الواليات المتحدة ايمريكير/
/االحتالل ايمريكي للعراق//العراق//تركيا//العالقات متعد ة اييراف/
/العالقات الدولير/
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> < 945
327.730594

عبيد ،محمد حسن
أمريكا عالقر في أ غال الوس  / 2962 - 2915محمد حسن
عبيد  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/211 : .
ة مك 978-9923-25-258-1 :
الواصفات / :العالقات الدولير//الواليات المتحدة ايمريكير/
/الوس//السياسر الخاةجير/
> < 946

327.730594

327.73063

عبيد ،محمد حسن
سياسر الواليات المتحدة ايمريكير ت اه الوس / 2962-2915
محمد حسن عبيد  -.عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1722 : .
ة مك 978-9923-25-051-8 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//الواليات
المتحدة ايمريكير//الوس//جةوب شرق آسيا/
> < 947
الخوالدة ،بالل محمد حامد
االستراتي ير ايمريكير في السو ان :ايبعا االقتصا ير
والسياسير  /بالل محمد حامد الخوالدة  -.عمان :اة جليس الزمان-.0202 ،
008ص
ة .إ2019/2/667 : .
ة مك 978-9957-81-381-9 :
الواصفات / :السياسر الخاةجير//التدخا ايجةبي//أمريكا/
/السو ان/

 330االقتصاد
> < 948
330

شاهين ،محمد عبدهللا
القطاعات االقتصا ير الرئيسير للدول العربير وسببا تطويرها /
محمد عبدهللا شاهين  -.عمان :اة االبتكاة220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2752 : .
ة مك 978-9923-16-043-5 :
الواصفات / :االقتصا //المؤسسات االقتصا ير/
> < 949

330

الوزني ،خالد واصف
ومضات اقتصا ير :مقاالت مةشوةة من  0226الى  / 0229خالد
واصف الوز ي  -.المؤلف512 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1468 : .
ة مك 978-9957-67-525-7 :
الواصفات / :اإلصالح االقتصا //التةمير االقتصا ير//االقتصا
الدولي//التحليا االقتصا /

213

> < 950
330.0285

العذاري ،عدنان داود
االقتصا القياسي :إياة ظر تطبيقات واسعر علمير في حا
المسائا بالطرق العا ير والطرق اإللكترو ير باستخدام البر امج Minitab
 17مع ت اةب بحثير لكا موضوع في االقتصا ال زئي والكلي  /عد ان او
العذاة  ،مايح شبيب الشمر  ،حسن كريم الذبحاو  -.عمان :اة
الرضوان596 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3693 : .
ة مك 978-9957-76-775-4 :
الواصفات / :االقتصا ال زئي//االقتصا الكلي//معال ر البيا ات
آليا//تطبيقات الحاسوب//االقتصا /
> < 951

330.03

الموسوي ،واثق علي
موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين اإل تاجير والمحد ات  /واثق
علي الموسو  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،ج058( 0ص)
ة .إ2019/9/4860 : .
ة مك 978-9957-95-765-0 :
الواصفات / :االقتصا //التحليا االقتصا //العمليات
االقتصا ير//الموسوعات/
> < 952

330.03

الموسوي ،واثق علي
موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين الثقافر واي اء  /واثق علي
الموسو  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،ج092( 5ص)
ة .إ2019/9/4862 : .
ة مك 978-9957-95-763-6 :
الواصفات / :االقتصا //التحليا االقتصا //العمليات االقتصا ير/
/الموسوعات/
> < 953

330.03

الموسوي ،واثق علي
موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين الفاعلير واالةتقاء  /واثق علي
الموسو  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،ج052( 1ص)
ة .إ2019/9/4864 : .
ة مك 978-9957-95-762-9 :
الواصفات / :االقتصا //التحليا االقتصا //العمليات االقتصا ير/
/الموسوعات/
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> < 954
330.03

الموسوي ،واثق علي
موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين المفهوم والةظرير  /واثق علي
الموسو  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،ج222( 2ص)
ة .إ2019/9/4858 : .
ة مك 978-9957-95-766-7 :
الواصفات / :االقتصا //التحليا االقتصا //العمليات االقتصا ير/
/الموسوعات/
> < 955

330.03

330.122

الموسوي ،واثق علي
موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين المةهج والتطبيق  /واثق علي
الموسو  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،ج225( 2ص)
ة .إ2019/9/4861 : .
ة مك 978-9957-95-764-3 :
الواصفات / :االقتصا //التحليا االقتصا //العمليات االقتصا ير/
/الموسوعات/
> < 956
الربابعة ،عدي عبد القادر
اإل فاق الرأسمالي واي اء المالي للشركات  /عد عبد القا ة
الربابعر  -.عمان :اة الرواير العربير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4652 : .
ة مك 978-9923-747-84-1 :
الواصفات / :الشركات//الرأسمالير//المةشات الرأسمالير//اقتصا
السوق/
> < 957

330.9

العمار ،علي كريم
مدخا في العلم واالقتصا اإلقليمي المتقدم  /علي كريم العماة -.
عمان :اة جلر558 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1597 : .
ة مك 978-9923-37-019-3 :
الواصفات / :التخطيط الحضر //التخطيط اإلقليمي//التةمير
اإلقليمير//ال غرافيا االقتصا ير/
> < 958

330.9

مخلف ،صبحي أحمد
ال غرافيا االقتصا ير  /صبحي أحمد مخلف ،عمر علي حما -.
عمان :اة أم د221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3876 : .
ة مك 978-9923-25-334-2 :
الواصفات / :ال غرافيا االقتصا ير//القطاعات االقتصا ير/
/الت اةة//الموا الطبيعير//التمويا//الةظام االقتصا الدولي/
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330.9156

> < 959
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات العربير المعةير بالشأن االقتصا  /وسيم حسام الدين
ايحمد  -.عمان :اة االبتكاة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2749 : .
ة مك 978-9923-16-046-6 :
الواصفات / :ايوضاع االقتصا ير//االتفاقيات االقتصا ير/
/البلدان العربير/
> < 960

330.9156

شيبوط ،سليمان
التكاما االقتصا العربي في ظا التحديات المعاصرة  /سليمان
شيبوي  -.عمان :اة اييام550 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/7 : .
ة مك 978-9957-95-779-7 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//المشاكا االقتصا ير/
/االقتصا الدولي//التةمير المشتركر//البلدان العربير/
> < 961

330.915691

الحفيظ ،عماد محمد
اكسبو بي  :0202بوابر حو المستقبا  /عما محمد الحفيظ -.
عمان :اة صفاء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1996 : .
ة مك 978-9957-687-92-2 :
الواصفات / :التاةيخ االقتصا //اقتصا يات المال //بي
(اإلماةات العربير المتحدة)/
> < 962

330.956

شاهين ،محمد عبدهللا
القطاعات االقتصا ير الرئيسير للدول العربير وسبا تطويرها /
محمد عبدهللا شاهين  -.عمان :اة يافا العلمير215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4891 : .
ة مك 978-9923-32-011-2 :
الواصفات / :القطاعات االقتصا ير//الصةاعر//الةمو االقتصا /
/ايحوال االقتصا ير//البلدان العربير/
> < 963

330.9563

الصعب ،أحمد علي
عربات فوق الرمال  /أحمد علي الصعب  -.عمان :اة غيداء،
221 -. 0202ص
ة .إ2018/12/6269 : .
ة مك 978-9957-96-645-4 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//التةمير البشرير//العراق/

216

> < 964
330.95645

330.95645

330.9568

330.9596

الرضيع ،حسن عطا
الفقر :ايسباب واآلثاة وسبا العالج  /حسن عطا الرضيع -.
عمان :اة المبا ةة182 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3449 : .
ة مك 978-9923-26-016-6 :
الواصفات / :البطالر//محاةبر الفقر//ايحوال االقتصا ير//قطاع
غزة (فلسطين)/
> < 965
الرضيع ،حسن عطا
مقاالت في االقتصا االجتماعي  /حسن عطا الرضيع  -.عمان:
اة المبا ةة020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1437 : .
ة مك 978-9957-684-92-1 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//ايحوال االجتماعير//االحتالل
اإلسرائيلي//قطاع غزة (فلسطين)/
> < 966
قراءات في التاريخ االقتصادي ال ُعماني :السلع ال ُعمانية أنموذجا ً  /تحرير
يو س جميا الةعما ي  -.عمان :اآلن اشرون225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6613 : .
ة مك 978-9923-13-213-5 :
الواصفات / :التاةيخ االقتصا //السلع//االقتصا الزةاعي/
/االقتصا //سلطةر عمان/
> < 967
الزيدي ،نشوان محمود
الهيكا االقتصا لدول م لس التعاون لدول الخليج العربير
بمةظوة ال غرافير السياسير المعاصرة  /شوان محمو الزيد  -.عمان :اة
أم د210 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3258 : .
ة مك 978-9923-25-190-4 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//االقتصا السياسي//االقتصا
الدولي//ال غرافيا السياسير //ول م لس التعاون الخلي ي/
> < 968

330.9924

الرضيع ،حسن عطا
ا عكاسات ايزمر المالير العالمير على أسواق المال  /حسن عطا
الرضيع  -.عمان :اة المبا ةة522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1440 : .
ة مك 978-9957-684-94-5 :
الواصفات / :ايحوال االقتصا ير//التاةيخ االقتصا //المالير
العالمير//إسرائيا//أمريكا//البلدان العربير//فلسطين/
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331.119

331.409568

> < 969
الدليمي ،مصطفى محمد
الهيكا المالي والمسؤولير االجتماعير للشركات الصةاعير /
مصطفى محمد الدليمي  -.عمان :اة أم د92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/990 : .
ة مك 978-9923-25-287-1 :
الواصفات / :عمال الصةاعر//ةؤوس ايموال//التمويا/
/المسؤولير االجتماعير//إ اةة ايفرا /
> < 970
الحبسية ،عزيزة سليم
التمكين االقتصا واالجتماعي للمرأة في عمان  /عزيزة سليم
الحبسير  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6441 : .
ة مك 978-9923-13-188-6 :
الواصفات / :المرأة العاملر //وة المرأة//حقوق المرأة//الوضع
االجتماعي//الوضع االقتصا //سلطةر عمان/
> < 971

331.880961

332

البزاز ،سعد توفيق
الحركر العمالير والةقابير في المغرب العربي (ال زائر ،تو س،
المغرب) من االحتالل حتى االستقالل  /سعد توفيق البزاز  -.عمان :اة
غيداء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4964 : .
ة مك 978-9957-96-785-7 :
الواصفات / :الةقابات العمالير//ايحوال االقتصا ير واالجتماعير/
/االحتالل الفر سي//المغرب العربي/
> < 972
غفوري ،ليلى رمضان
المالير السلوكير :إسهامات السيكولوجيا في الةظرير المالير  /ليلى
ةمضان غفوة  -.عمان :اة زمزم222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1827 : .
ة مك 978-9957-72-183-1 :
الواصفات / :الةظرير المالير//ايسواق المالير//اقتصا يات المال/
> < 973

332

الكساسبة ،لبنى منذر
بطاقر اي اء المتوازن المستدامر في القراةات المالير  /لبةى مةذة
الكساسبر  -.عمان :اة أم د212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5088 : .
ة مك 978-9923-25-220-8 :
الواصفات / :برامج التمويا//المعو ات المالير//االستثماة/
/االقتصا /

218

> < 974
332

منصر ،كريمة
الت ربر ال زائرير في اإلصالح االقتصا
مةصر  -.عمان :اة اليازوة العلمير006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1228 : .
ة مك 978-9957-12-926-2 :
الواصفات / :اإلصالح االقتصا //العلوم المصرفير//االقتصا /
/ال زائر/

والمالي  /كريمر

> < 975
332.02401

الحلو ،عقيل حميد
صةا يق الثروة السيا ير و وةها في عم المواز ر العامر  /عقيا
حميد الحلو ،زيةب شاكر جبير  -.عمان :اة المةاهج002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/764 : .
ة مك 978-9957-18-751-4 :
الواصفات / :ايمن المالي//اقتصا يات الطاقر//البترول//الفائض
المالي//االستثماة//االستقراة االقتصا //إ اةة االقتصا الكلي/
> < 976

332.042

الرضيع ،حسن عطا
االقتصا السياسي يزمر ةأس المال العالمي  /حسن عطا
الرضيع  -.عمان :اة المبا ةة622 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3447 : .
ة مك 978-9923-26-018-0 :
الواصفات / :االقتصا السياسي//ايسواق المالير//ايزمات
السياسير//االقتصا العالمي/
> < 977

332.042

332.06

العكيلي ،صباح حسن
ايزمات المالير :أشكالها ،أسبابها ،آثاةها  /صباح حسن العكيلي-.
عمان :اة اييام009 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1539 : .
ة مك 978-9957-95-803-9 :
الواصفات / :ايزمر االقتصا ير//المخاير االقتصا ير//سعر
الصرف//السياسر الةقدير//االقتصا العالمي/
> < 978
النسور ،عمر عبد الرزاق
ةقابر ايسواق المالير  /عمر عبد الرزاق الةسوة  -.عمان :اة
آمةر228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4925 : .
الواصفات / :ايسواق المالير//التعامالت المالير//الرقابر/
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> < 979
332.1

الجيالني ،محمد حلمي
إ اةة البةوك  /محمد حلمي ال يال ي  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2566 : .
ة مك 978-9957-98-368-0 :
الواصفات / :البةوك//إ اةة ايعمال/
> < 980

332.1

332.1

صالح الدين
الشمول المالي والميزة التةافسير :ت اةب محلير و ولير  /صالح
الدين ،صا ق الشمر  ،إحسان صا ق ةاشد  -.عمان :اة اليازوة العلمير،
268 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1226 : .
ة مك 978-9957-12-925-5 :
الواصفات / :المؤسسات المالير//التةافسير//العلوم المصرفير/
/االقتصا /
> < 981
المشهداني ،عبد الرحمن نجم
الشمول المالي وفاعليته في تعبئر السيولر للقطاع المصرفي  /عبد
الرحمن م المشهدا ي ،زيةر سامي العبيد  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
089ص
ة .إ2019/3/1573 : .
ة مك 978-9957-18-707-1 :
الواصفات / :السيولر المالير//التداول الةقد //البةوك//العراق/
> < 982

332.1

نافع ،عمر إيهاب
ال هاز المصرفي و وةه في تحقيق الةمو االقتصا
افع  -.عمان :اة أم د005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1943 : .
ة مك 978-9923-25-306-9 :
الواصفات / :البةوك//السياسر الةقدير//اي ظمر البةكير//الةمو
االقتصا /

 /عمر إيهاب

> < 983
332.1

هاني ،مريم
الحوكمر المصرفير في ظا مقرةات ل ةر بازل  /مريم ها ي -.
عمان :اة اييام 226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4913 : .
ة مك 978-9957-95-768-1 :
الواصفات / :البةوك//الرقابر اإل اةير//اي ظمر البةكير//العلوم
المصرفير/
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> < 984
332.10681

زكورة ،العونية
إ اةة المخاير المصرفير  /العو ير زكوةة ،فايمر الزهرا ء
سعيد  -.عمان :اة وائا298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4475 : .
ة مك 978-9957-91-659-6 :
الواصفات / :البةوك//التسليف البةكي//المخاير المصرفير/
/البةوك/
> < 985

332.10688

البكري ،ثامر ياسر
تسويق الخدمات المصرفير  /ثامر ياسر البكر
أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4613 : .
ة مك 978-9923-25-341-0 :
الواصفات / :الخدمات المصرفير//التسويق//البةوك//إ اةة
ايعمال/

 -.عمان :اة

> < 986
332.11

شكير ،محمد سلمان
ةقابر البةك المركز على المصاةف :ةاسر مقاة ر  /محمد
سلمان شكير  -.عمان :اة صفاء020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3300 : .
ة مك 978-9923-28-015-7 :
الواصفات / :البةك المركز //السياسر الةقدير//الرقابر المالير/
/البةوك/
> < 987

332.112

البياتي ،ستار جبار
العالقر بين استقاللير البةك المركز العراقي والتضخم  /ستاة
جباة البياتي ،مشتاق لطيف عطير  -.عمان :اة المةاهج282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4787 : .
ة مك 978-9957-18-742-2 :
الواصفات / :التضخم //السياسر الةقدير//الوضع الةقد الدولي/
/العراق/
> < 988

332.3

النابلسي ،سليم فيصل
التمويا ايصغر :المفاهيم والمماةسات المؤسسير  /سليم فيصا
الةابلسي  -.عمان :اة وائا226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4309 : .
ة مك 978-9957-91-778-4 :
الواصفات / :مؤسسات التمويا//اإلقراض//المشاةيع االستثماةير/
/التةمير االقتصا ير/

221

> < 989
332.35

البطوش ،أحمد فهد
تداول أسهم الشركر المساهمر في سوق ايوةاق المالير
(البوةصر) /أحمد فهد البطوش  -.عمان :اة الثقافر052 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4919 : .
ة مك 978-9923-15-025-2 :
الواصفات / :ايسواق المالير//الشركات المساهمر//القا ون
الخاص/
> < 990

332.4

332.45

الصنابرة ،خالد علي
مفاهيم في ايوةاق المالير  /خالد علي الصةابرة ،ميس محمد بةي
يعان  -.عمان :اة جليس الزمان298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5781 : .
ة مك 978-9957-81-412-0 :
الواصفات / :ايوةاق الةقدير//البةوك//ايسواق المالير//االستثماة/
/الةقو /
> < 991
الظهراوي" ،محمد سامي" علي
بوةصر الصرف ايجةبي ومبا لر العمالت ايجةبير " /محمد
سامي" علي الظهراو  -.عمان :اة اييام288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/72 : .
ة مك 978-9957-95-792-6 :
الواصفات / :صرف العمالت ايجةبير//تبا ل العمالت//ايسواق
المالير//االستثماة الدولي/
> < 992

332.46

السواعي ،خالد محمد
االقتصا الةقد  :الةظريات والسياسات  /خالد محمد السواعي -.
إةبد :عالم الكتب الحديث018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4392 : .
ة مك 978-9923-14-187-8 :
الواصفات / :السياسر الةقدير//االقتصا الكلي//السياسر المالير/
> < 993

332.46

الشمري ،فرح علي
وة السياسر الةقدير في االستقراة االقتصا
الشمر  -.عمان :اة المةاهج052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1238 : .
ة مك 978-9957-18-758-3 :
الواصفات / :السياسر الةقدير//اقتصا يات المال//ايمن المالي/
/االستقراة االقتصا //العراق/

 /فرح علي

222

> < 994
332.4904

سعودي ،عبد الصمد
السياسر الةقدير واإلصالحات المالير من االقتصا المخطط إلى
اقتصا السوق  / 0229-2992 / 2989-2960عبد الصمد سعو  -.عمان:
اة اإلعصاة العلمي059 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3668 : .
ة مك 978-9957-98-418-2 :
الواصفات / :السياسر الةقدير//الةظام االقتصا الدولي//الةقو /
/البلدان العربير//التخطيط االقتصا /
> < 995

332.6

حوحو ،ميلود
شركات الرأسمال االستثماة كبديا للتمويا المصرفي :ةاسر
مقاة ر بةظام المشاةكر في الفقه اإلسالمي  /ميلو حوحو  -.عمان :اة اييام،
122 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1541 : .
ة مك 978-9957-95-801-5 :
الواصفات / :التمويا المصرفي//ةؤوس ايموال//االستثماةات/
 /ظام المشاةكر//التمويا اإلسالمي//الفقه اإلسالمي//الةظام االقتصا /
> < 996

332.6

علي ،سامان طه
تقييم استثماةات الصةا يق التةموير  /سامان يه علي  -.عمان :اة
المةاهج202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5430 : .
ة مك 978-9957-18-783-5 :
الواصفات / :صةا يق االستثماة//السةدات المالير//التةمير
االقتصا ير//العراق/
> < 997

332.6

332.64

قشوع ،باسم حافظ
ليلك لالستثماة :كيف تبدأ مشروعك الخاص بك بة اح  /باسم
حافظ قشوع  -.عمان :اة كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6022 : .
ة مك 978-9923-755-13-6 :
الواصفات / :االستثماة الفر //المشاةيع االستثماةير//ةؤوس
ايموال//إ اةة ايعمال/
> < 998
الظهراوي" ،محمد سامي" علي
المشتقات المالير بين الةظرير والتطبيق " /محمد سامي" علي
الظهراو  -.عمان :اة اييام205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/779 : .
ة مك 978-9957-95-796-4 :
الواصفات / :المشتقات المالير//العقو //سعر الصرف//العمالت/
/ايسواق المالير/
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332.673245691

332.7

332.7

> < 999
السويدي ،أحمد نبيل
العقاةات في اإلماةات :فرص استثماةير ال تةتهي  /أحمد بيا
السويد  -.عمان :اآلن اشرون250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2661 : .
ة مك 978-9923-13-117-6 :
الواصفات / :االستثماة العام//االستثماةات العربير//االقتصا /
/اإلماةات العربير المتحدة/
> < 1000
سوالمه ،خليل أحمد
الدليا في االعتما ات المستةدير وفحص وتدقيق المستةدات
حسب ايعراف والقواعد الدولير  / 622خليا أحمد سوالمه  -.عمان:
المؤلف219 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/85 : .
ة مك 978-9957-67-470-0 :
الواصفات / :االئتمان//سياسر التسليف//الت اةة الدولير/
/اي ظمر البةكير//العلوم المصرفير/
> < 1001
شاهين ،محمد عبدهللا
االئتمان الت اة وأثره على اقتصا يات الدول العربير  /محمد
عبدهللا شاهين  -.عمان :اة يافا العلمير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4890 : .
ة مك 978-9923-32-012-9 :
الواصفات / :التسليف الت اة //البةوك الت اةير//سياسر
التسليف//التسليف/
> < 1002

332.72

333.7

البنيان ،أحمد عواد
التةفيذ العيةي على العقاة  /أحمد عوا البةيان  -.عمان :اة
اليازوة العلمير255 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/3/1350 : .
ة مك 978-9957-12-852-4 :
الواصفات / :العقاةات//االئتمان //المزا العلةي/
> < 1003
الغزو ،حسين أحمد
اقتصا التغير المةاخي :التحديات والسياسات  /حسين أحمد
الغزو  -.إةبد :عالم الكتب الحديث085 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3172 : .
ة مك 978-9923-14-145-8 :
الواصفات / :االقتصا البيئي//التلوث البيئي//علم المةاخ/
/االقتصا /
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333.7365095691

333.79

333.794

333.823956

> < 1004
الحفيظ ،عماد محمد
زايد قاهر الصحراوات بدولر اإلماةات  /عما محمد
الحفيظ -.عمان :اة صفاء292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2699 : .
ة مك 978-9923-28-003-4 :
الواصفات / :ايةاضي الصحراوير//التصحر//ايةاضي
المستصلحر//التلوث البيئي//اإلماةات العربير المتحدة/
> < 1005
الخطيب ،عاهد علي
مبا ئ تحويا الطاقر  /عاهد علي الخطيب  -.عمان :اة
الشروق225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6556 : .
ة مك 978-9957-00-789-8 :
الواصفات / :تحويا الطاقر//أشكال الطاقر//إ تاج الطاقر/
/تخزين الطاقر//التلوث البيئي/
> < 1006
توات ،محمد نصر الدين
االستثماة في الطاقات المت د ة :الواقع واآلفاق  /محمد صر
الدين توات  -.عمان :اة أسامر082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3687 : .
ة مك 978-9957-22-817-0 :
الواصفات / :الطاقر المت د ة//اقتصا يات الطاقر//االستثماة/
/التةمير المستدامر//مصا ة الطاقر/

> < 1007
الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافير الةفط والغاز  /صبحي أحمد الدليمي  -.عمان :اة
أم د260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2073 : .
ة مك 978-9923-25-312-0 :
الواصفات / :ال غرافيا االقتصا ير//البترول//الغاز الطبيعي/
/ايبحاث الةفطير//التلوث بالةفط//البلدان العربير/
> < 1008

333.9115

بوربعين ،وهيبة
التةمير المستدامر و مذجر ظاهرة الفقر :ةاسر تأهيلير لعالقر
المياه بالفقر لألسر ال زائرير بوالير تلمسان  /وهيبر بوةبعين  -.عمان :اة
اييام050 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1543 : .
ة مك 978-9957-95-806-0 :
الواصفات / :المواة المائير//استهالك المياه//توزيع المياه/
/الفقر//الخدمات ايساسير//تةمير المواة المائير//ال زائر/
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333.92

> < 1009
الحشماوي ،أحمد عبد العزيز
تطوة تقةيات ياقر الرياح  /أحمد عبد العزيز الحشماو
عمان :اة جلر021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4597 : .
ة مك 978-9923-732-73-1 :
الواصفات / :ياقر الرياح//الطاقر المت د ة//االقتصا /

-.

> < 1010
336

العامري ،سعود جايد
مدخا معاصر في علم المالير العامر  /سعو جايد العامر ،
عقيا حميد الحلو  -.عمان :اة المةاهج586 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/725 : .
ة مك 978-9957-18-748-4 :
الواصفات / :المالير العامر//الةفقات المالير//اإليرا ات//المواز ر
العامر//السياسر المالير/
> < 1011

336.20121724

337

أحمد ،محمد عباس
المالذات الضريبير وا عكاساتها السياسير واالقتصا ير على
البلدان الةامير  /محمد عباس أحمد ،ةفيف إيا حسن  -.عمان :اة أم د،
218 -. 0202ص
ة .إ2020/1/218 : .
ة مك 978-9923-25-251-2 :
الواصفات / :فرض الضرائب//االز واج الضريبي//التهرب
الضريبي//االقتصا الدولي//البلدان الةامير/
> < 1012
السواعي ،خالد محمد
االقتصا الدولي  /خالد محمد السواعي  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث182 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4394 : .
ة مك 978-9923-14-188-5 :
الواصفات / :العالقات االقتصا ير الدولير//االقتصا الدولي/
> < 1013

337

الطائي ،ذياب فهد
أثر ايزمات المالير على الةظام االقتصا
الطائي  -.عمان :اة غيداء212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4965 : .
ة مك 978-9957-96-784-0 :
الواصفات / :ايزمر الةقدير//العالقات االقتصا ير الدولير/
/االقتصا الدولي/

العالمي  /ذياب فهد
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337

337.47053

> < 1014
المدادحة ،علي اشتيان
االقتصا العالمي إلى أين :من العولمر إلى التكتالت القومير
واإلقليمير الدولير  /علي اشتيان المدا حر  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
522ص
ة .إ2020/7/2571 : .
ة مك 978-9957-91-742-5 :
الواصفات / :التعاون االقتصا //العالقات االقتصا ير الدولير/
/االقتصا الدولي/
> < 1015
المشهداني ،عبد الرحمن نجم
التعاون التركي الروسي في م ال الطاقر :السيا التركي أ موذجا ً/
عبد الرحمن م المشهدا ي ،حسين علي الرماح  -.عمان :اة المةاهج،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1560 : .
ة مك 978-9957-18-715-6 :
الواصفات / :العالقات الدولير//العالقات االقتصا ير//ةوسيا/
/تركيا/
> < 1016

338.06

الجغبير ،فراس أنور
اإل تاج الرشيق و أثره في تحقيق الميزة التةافسير  /فراس أ وة
ال غبير  -.عمان :اة وائا220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3668 : .
ة مك 978-9957-91-636-7 :
الواصفات / :كفاءة اإل تاج//تكةولوجيا اإل تاج//اإل تاج الصةاعي/
> < 1017

338.064

338.09565

الدالل ،والء إياد
اقتصا الرقم والمعرفر :بحث في استراتي يات و م هو ات ول
الةامير  /والء إيا الدالل ،عبد علي المعموة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
211 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6123 : .
ة مك 978-9923-755-32-7 :
الواصفات / :االقتصا المعرفي//التةمير االقتصا ير//استراتي ير
التةمير//تكةولوجيا المعلومات//البلدان الةامير/
> < 1018
الساكت ،موسى عوني
صةع في اية ن :ةؤير وين  /موسى عو ي الساكت  -.عمان:
المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2083 : .
الواصفات / :الصةاعات المحلير//المةشآت الويةير//اية ن/
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> < 1019
338.1

الزوبعي ،عبدهللا علي
التةمير الزةاعير  /عبدهللا علي الزوبعي  -.عمان :اة جلر،
202 -.0202ص
ة .إ2020/6/1595 : .
ة مك 978-9923-37-017-9 :
الواصفات / :اإل تاج الزةاعي//التةمير الزةاعير//التةمير االقتصا ير/
> < 1020

338.1

الطويل ،أكرم أحمد
إ اةة سلسلر التوةيد الخضراء  /أكرم أحمد الطويا ،شهلر سالم
العبا  -.عمان :اة اليازوة العلمير526 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1152 : .
ة مك 978-9957-12-817-3 :
الواصفات / :الزةاعر//الواة ات//البيئر//االقتصا /
> < 1021

338.1

مخلف ،صبحي أحمد
جغرافير الزةاعر  /صبحي أحمد مخلف ،عبد السالم عاةف عبد
الرزاق  -.عمان :اة أم د025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3874 : .
ة مك 978-9923-25-337-3 :
الواصفات / :اإل تاج الزةاعي//العواما البيئير//التةمير المستدامر/
/ال غرافيا الزةاعير/
> < 1022

338.1

338.18

الموسوي ،رحمن حسن
الزةاعر الحضرير  /ةحمن حسن الموسو  ،عبد ال ليا ضاة
السعدون  -.عمان :اة جلر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1598 : .
ة مك 978-9923-37-016-2 :
الواصفات / :الزةاعر الحضرير//اإل تاج الزةاعي//التخطيط
اإلقليمي//الةمو االقتصا /
> < 1023
الزوبعي ،عبدهللا علي
السياسر الزةاعير  /عبدهللا علي الزوبعي  -.عمان :اة جلر،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1599 : .
ة مك 978-9923-37-015-5 :
الواصفات / :السياسر الزةاعير//اإل تاج الزةاعي//كفاءة
اإل تاج//اإلصالح الزةاعي//الت اةة الدولير/
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338.1956

338.2728

> < 1024
الشمري ،عماد مطير
ايمن الغذائي العربي :الواقع واآلفاق المستقبلير  /عما مطير
الشمر  -.عمان :اة ابن الةفيس266 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/828 : .
ة مك 978-9923-24-058-8 :
الواصفات / :ايمن الغذائي//اإل تاج الغذائي المحلي//االكتفاء
الذاتي//الوين العربي/
> < 1025
الشمري ،عماد مطير
جغرافير الةفط والغاز  /عما مطير الشمر  ،ضحى لعيبي
السدخان  -.عمان :اة ابن الةفيس220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5162 : .
ة مك 978-9923-24-048-9 :
الواصفات / :إ تاج الةفط//استخراج الةفط//القوة االقتصا ير/
/ال يوسياسير//االقتصا العالمي/
> < 1026

338.27280953

سليم ،عيدان شبيب
شركر الةفط التركير المحدو ة  / 2909-2922عيدان شبيب
سليم  -.عمان :اة غيداء229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/956 : .
ة مك 978-9957-96-671-3 :
الواصفات / :إ تاج الةفط//الشركات المحدو ة//العراق//تركيا/
> < 1027

338.4791

بظاظو ،ابراهيم خليل
با وةاما السياحر  /ابراهيم خليا بظاظو  -.عمان :اة اليازوة
العلمير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/1/238 : .
ة مك 978-9957-12-909-5 :
الواصفات / :السياحر//اإلعالم//اية ن/
> < 1028

338.4791

بظاظو ،ابراهيم خليل
ال غرافير السياحير في اية ن  /ابراهيم خليا بظاظو  -.عمان:
اة اليازوة العلمير522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2218 : .
ة مك 978-9957-12-977-4 :
الواصفات / :ال غرافيا السياحير//ايقاليم السياحير//تةمير السياحر/
/اية ن/

229

338.4791

> < 1029
الحديثي ،محفوظ صالح
اإلةشا السياحي  /محفوظ صالح الحديثي  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/905 : .
ة مك 978-9957-66-198-4 :
الواصفات / :اإلةشا السياحي//صةاعر السياحر//المرشد
السياحي/
> < 1030

338.4791

338.4791

338.4791

السيد ،ريهام يسري
أسس صةاعر السياحر  /ةيهام يسر السيد  -.عمان :اة غيداء،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3965 : .
ة مك 978-9957-96-718-5 :
الواصفات / :صةاعر السياحر//الةشاي االقتصا //السياحر
الدولير//علم السياحر/
> < 1031
العزاوي ،محمد عبد الوهاب
التسويق السياحي اإللكترو ي = Electronic Tourism
 /Marketingمحمد عبد الوهاب العزاو  ،سعد ابراهيم المشهدا ي -.
عمان :شركر ايكا يميون252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/254 : .
ة مك 978-9923-27-056-1 :
الواصفات / :السياحر//التسويق//تطبيقات الحاسوب//تةمير
السياحر/
> < 1032
العيثاوي ،طارق علي
الترويج السياحي في القةوات الفضائير :ةاسر في أهمير الشكا
وا عكاساته على مضامين البرامج السياحير  /ياةق علي العيثاو -.
عمان :اة أم د028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3822 : .
ة مك 978-9923-25-332-8 :
الواصفات / :صةاعر السياحر//اإلعالم السياحي//البث
الفضائي/

230

> < 1033
الموسوي ،صفاء عبد الجبار
االقتصا السياحي الرقمي و وةه في التةمير السياحير  /صفاء
عبد ال باة الموسو  ،زيةب عبد الرضا ال زائر  -.عمان :اة اييام،
020 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1540 : .
ة مك 978-9957-95-802-2 :
الواصفات / :تةمير السياحر//الت اةة اإللكترو ير//تكةولوجيا
المعلومات//االقتصا السياحي//التةمير االقتصا ير/

338.4791

338.479109565

338.5

338.5

> < 1034
المناصير ،جمال عبدهللا
السياحر الديةير والعالجير في اية ن :ةؤير قا و ير واقتصا ير/
جمال عبدهللا المةاصير  -.عمان :اة زهران262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5550 : .
ة مك 978-9957-88-519-9 :
الواصفات / :السياحر العالجير//السياحر الديةير//القوا ين
والتشريعات//ايوضاع االقتصا ير//اية ن/

> < 1035
الجنابي ،هيثم عبد القادر
االقتصا اإل اة  /هيثم عبد القا ة ال ةابي  -.عمان :اة أم د،
011 -. 0202ص
ة .إ2019/2/632 : .
ة مك 978-9957-99-983-4 :
الواصفات / :االقتصا اإل اة //العرض والطلب//االقتصا
ال زئي/
> < 1036
الحوامدة ،عبدهللا محمود
الةظرير االقتصا ير واالقتصا اإل اة  /عبدهللا محمو الحوامدة -.
عمان :اة ابن الةفيس212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1006 : .
ة مك 978-9923-24-005-2 :
الواصفات / :االقتصا اإل اة //التحليا االقتصا //االقتصا /
> < 1037

338.5

ياس ،أسماء خضير
ايساس في االقتصا ال زئي  /أسماء خضير ياس  -.عمان :اة
أم د266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3884 : .
ة مك 978-9923-25-204-8 :
الواصفات / :االقتصا ال زئي//االقتصا /
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338.7

> < 1038
الجبوري ،ابراهيم عباس
الوسيط في الشركات الت اةير  /ابراهيم عباس ال بوة  -.عمان:
اة الرضوان059 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3691 : .
ة مك 978-9957-76-774-7 :
الواصفات / :المشاةيع الت اةير//الت اةة/
> < 1039

338.74

الدبل ،رندة
تقييم الشركات العائلير  /ة دة الدبا  -.عمان :اة اليازوة العلمير،
296 -. 0202ص
ة .إ2019/1/340 : .
ة مك 978-9957-12-892-0 :
الواصفات / :المةشآت الخاصر//ايسهم//الشركات المساهمر/
> < 1040

338.9

أحمد ،حسن محمد
االقتصا السياسي والتةمير  /حسن محمد أحمد  -.عمان :اة الراير،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3597 : .
ة مك 978-9923-30-034-3 :
الواصفات / :االقتصا السياسي//التةمير االقتصا ير//االقتصا
الدولي//السياسات الحكومير//اإلعالم//البلدان العربير/
> < 1041

338.9

أحمد ،عبدالالوي سيد
التةمير في سياق العولمر :ايبعا الةظرير والمفاهيمير (قراءة في
اإلةث التةمو الكالسيكي والحديث)  /عبدالالو سيد أحمد ،العربي فاةوق -.
عمان :اة ومكتبر الحامد226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4882 : .
ة مك 978-9957-66-215-8 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//التخطيط االقتصا //السياسات
الحكومير//العولمر/
> < 1042

338.9

بني عطا ،بسام حسين
ةاسات ال دوى االقتصا ير واالجتماعير وتطوير المشاةيع
االستثماةير  /بسام حسين بةي عطا  -.الزةقاء :المؤلف025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2447 : .
ة مك 978-9923-9799-0-7 :
الواصفات / :المشاةيع االستثماةير//ال دوى االقتصا ير//االستثماة/
/التسويق//التكاليف//التةمير االقتصا ير/

232

> < 1043
338.9

338.9

بني هاني ،عبد الرزاق
ظرير التةمير والةمو والسكان :ماذج في التمير والةمو والسكان /
عبد الرزاق بةي ها ي  -.عمان :اة وائا018 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/668 : .
ة مك 978-9957-91-720-3 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//السياسر التةموير//أبحاث التةمير/
/البلدان الةامير//الةمو السكا ي//إ اةة التةمير/
> < 1044
ذنون ،مروان عبد المالك
استقراءات في التمويا االقتصا  /مروان عبد المالك ذ ون -.
عمان :شركر ايكا يميون525 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/245 : .
ة مك 978-9923-27-050-9 :
الواصفات / :التمويا اإل مائي//التدفقات المالير//التةمير االقتصا ير/
/االقتصا /
> < 1045

338.9

ربيع ،فؤاد محمد
التخطيط والتةمير االقتصا ير  /فؤا محمد ةبيع  -.عمان :اة
الراير220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3596 : .
ة مك 978-9923-30-033-6 :
الواصفات / :التخطيط اإل اة //التةمير االقتصا ير//البلدان العربير/
> < 1046

338.9

السواعي ،خالد محمد
التةمير االقتصا ير  /خالد محمد السواعي  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4395 : .
ة مك 978-9923-14-189-2 :
الواصفات / :التخطيط االقتصا //السياسر االقتصا ير//التةمير
االقتصا ير/
> < 1047

338.9

عطاهللا ،عائشة
تحليا السالسا الزمةير في اختباة موذج قيا ة الصا ةات للةمو
االقتصا  /عائشر عطاهللا  -.عمان :اة اييام292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2163 : .
ة مك 978-9957-95-813-8 :
الواصفات / :الةمو االقتصا //السالسا الزمةير//التحليا
اإلحصائي//االقتصا القياسي/
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> < 1048
338.9

الكساسبة ،بالل ياسين
أثر التةمير االقتصا ير على التحول الديمقرايي في ماليزيا
وسةغافوةة  /بالل ياسين الكساسبر  -.عمان :شركر ايكا يميون-. 0202 ،
282ص
ة .إ2020/6/1686 : .
ة مك 978-9923-27-065-3 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//الةظام السياسي//التكوين
االجتماعي//اإلصالح السياسي//االقتصا الدولي//ماليزيا//سةغافوةة/
> < 1049

338.9

338.91

المعموري ،عبد علي
التوحش االقتصا  :الفخ الةيولييرالي  /عبد علي المعموة
عمان :شركر ايكا يميون055 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3157 : .
ة مك 978-9923-27-024-0 :
الواصفات / :التخطيط االقتصا //السياسات الحكومير//التةمير
االقتصا ير الدولير/

-.

> < 1050
الشوملي ،سهير ابراهيم
إ اةة مالير ولير  /سهير ابراهيم الشوملي  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2567 : .
ة مك 978-9957-98-366-6 :
الواصفات / :االقتصا الدولي//التمويا الدولي//العالقات الدولير/
/اإل اةة/
> < 1051

338.91

338.925

الموسوي ،واثق علي
البريكس  BRICSواالقتصا العالمي  /واثق علي الموسو -.
عمان :اة اييام086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1805 : .
ة مك 978-9957-95-677-6 :
الواصفات / :العالقات االقتصا ير الدولير//السياسر االقتصا ير/
/التةمير االقتصا ير//االقتصا الدولي/
> < 1052
المشاقبة ،ابراهيم عواد
أثر الخصخصر على إ اةة تطوير المةت ات  /ابراهيم عوا
المشاقبر  -.عمان :اة اليازوة العلمير268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/350 : .
ة مك 978-9957-12-897-5 :
الواصفات / :الخصخصر//تطوير المةت ات//اإلصالح
االقتصا /
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> < 1053
338.925

النوايرن ،ثامر علي
الخصخصر :ايسس والمبا ئ مع اإلشاةة لت ربر المملكر االة ير
الهاشمير  /ثامر علي الةوايرن  -.عمان :اة اليازوة العلمير-. 0202 ،
292ص
ة .إ2020/2/904 : .
ة مك 978-9957-12-972-9 :
الواصفات / :الخصخصر//التةمير االقتصا ير//االستثماة/
/اإلصالح االقتصا //اية ن/
> < 1054

338.95645

الرضيع ،حسن عطا
محد ات ايزمر في االقتصا  /حسن عطا الرضيع  -.عمان :اة
المبا ةة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1462 : .
ة مك 978-9957-684-99-0 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//الزةاعر//الت اةة//ايوضاع
السياسير//االحتالل اإلسرائيلي//قطاع غزة (فلسطين)/
> < 1055

338.961

كاهي ،مبروك رمضان
التةمير في ول المغرب العربي :ةهان التعليم العالي لال دماج في
اقتصا المعرفر  /مبروك ةمضان كاهي  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
288ص
ة .إ2019/9/5012 : .
ة مك 978-9923-732-81-6 :
الواصفات / :التةمير االقتصا ير//السياسر التةموير//مؤسسات
التعليم العالي//المغرب العربي/
> < 1056

339

السواعي ،خالد محمد
مبا ئ اإلقتصا الكلي  /خالد محمد السواعي  -.إةبد :اة الكتاب
الثقافي026 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر تةمير المهاةات اللغوير )
ة .إ2018/2/686 : .
ة مك 978-9923-711-06-4 :
الواصفات / :االقتصا الكلي/
> < 1057

339

شاهين ،محمد عبدهللا
االقتصا الكلي وتطبيقاته  /محمد عبدهللا شاهين  -.عمان :اة
االبتكاة019 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2638 : .
ة مك 978-9923-16-030-5 :
الواصفات / :االقتصا الكلي//التحليا االقتصا //السياسر
االقتصا ير/
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> < 1058
339.2

عبيد ،نجاة محمد
الدولر الريعير وأثرها في تطبيق الفيدةالير /
عمان :اة الرضوان285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2769 : .
ة مك 978-9957-76-760-0 :
الواصفات / :توزيع الدخا//الثروات//االقتصا الكلي//السياسر
المالير/

اة محمد عبيد -.

> < 1059
339.5

الوزني ،خالد واصف
مبا ئ االقتصا الكلي بين الةظرير والتطبيق  /خالد واصف
الوز ي ،أحمد حسين الرفاعي  -.عمان :اة وائا522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/915 : .
ة مك 978-9957-91-728-9 :
الواصفات / :االقتصا الكلي//السياسر االقتصا ير//االقتصا /

 390القانون
> < 1060
340

سالمة ،أيمن صالح
مبا ئ القا ون  /أيمن صالح سالمر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
262 -. 0202ص
ة .إ2019/2/994 : .
ة مك 978-9957-98-347-5 :
الواصفات / :القا ون//ال وا ب القا و ير//العلوم القا و ير/
> < 1061

340

شطناوي ،جبر غازي
الثقافر القا و ير :القا ون في حياتةا  /جبر غاز شطةاو  -.عمان:
اة الثقافر011 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3537 : .
ة مك 978-9923-15-063-4 :
الواصفات / :اي ظمر القا و ير//قواعد اإلجراءات القا و ير//الحقوق
القا و ير//المبا ئ القا و ير/
> < 1062

340

عمراوي ،خديجة
ةاسات قا و ير  /خدي ر عمراو  ،أ صاف بن عمران  -.عمان:
اة و مكتبر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4890 : .
ة مك 978-9957-66-216-5 :
الواصفات / :التشريعات//الدةاسات القا و ير//التعديالت
القا و ير//القا ون/
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340

340.023

> < 1063
اللصاصمة ،حسن حرب
ةاسات في المدخا إلى العلوم القا و ير  /حسن حرب
اللصاصمر  -.عمان  :اة الخليج006 -. 0202 ،ص
ة .إ2014/2/851 : .
ة مك 978-9957-519-48-3 :
الواصفات / :القا ون//الدةاسات/
> < 1064
شوشاري ،صالح الدين محمد
الدليا العملي للمحامي  /صالح الدين محمد شوشاة
ي1؛مزيدة ومةقحر  -.عمان :اة الثقافر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1565 : .
ة مك 978-9923-15-028-3 :
الواصفات / :المبا ئ القا و ير//المحاكم//اي ظمر القا و ير/
/القا ون/

-.

> < 1065
340.023563

هلهول ،مجيد هداب
قابر المحامين العراقيين و وةها الويةي والقومي -2918
 /2968م يد هداب هلهول  -.عمان :اة كفاءة المعرفر012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6011 : .
ة مك 978-9923-755-12-9 :
الواصفات  / :قابات المحامين//حقوق تشكيا الةقابات//مهةر
المحاماة//القا ون//العراق/
> < 1066

340.03

النظامي ،سمير حسن
ليا المترجم القا و ي المعتمد و ماذج الترجمر = The
 / Certified Translator Guideسمير حسن الةظامي  -.عمان :المؤلف،
011 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3846 : .
ة مك 978-9923-9770-3-3 :
الواصفات / :القا ون//الترجمر//المعاجم/
> < 1067

340.1

الشعيبي ،يحيى محمد
المدخا إلى علم القا ون :ظرير الحق  /يحيى محمد الشعيبي -.
عمان :اة أم د089 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2420 : .
ة مك 978-9923-25-136-2 :
الواصفات / :القا ون//الحقوق االجتماعير واالقتصا ير//الدولر/
/اي ظمر القا و ير/
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> < 1068
340.1

الشعيبي ،يحيى محمد
الةظرير العامر لاللتزام مصا ة االلتزام  /يحيى محمد الشعيبي -.
عمان :اة ام د -. 0202 ،ج512( 2ص)
ة .إ2019/5/2404 : .
ة مك 978-9923-25-123-2 :
الواصفات / :علم االجتماع القا و ي//اي ظمر القا و ير//القا ون/
> < 1069

340.115

عمرو ،إيهاب علي
الفكر والقا ون :اإلشكاليات والحلول ( ةاسر فكرير وقا و ير
مقاة ر)  /إيهاب علي عمرو  -.عمان :اة صفاء015 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1826 : .
ة مك 978-9923-28-056-0 :
الواصفات / :الفكر القا و ي//الشريعر اإلسالمير//الت اةة
اإللكترو ير//المحاكم الدستوةير//حقوق اإل سان//القا ون الدولي//ايوضاع
السياسير//البلدان العربير//القا ون/
> < 1070

340.56

341

341.026

العمور ،ربيع محمود
الحقوق اللصيقر بالشخصير  /ةبيع محمو العموة  -.عمان :اة
الثقافر096 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3553 : .
ة مك 978-9923-15-006-1 :
الواصفات / :الشخصير//القا ون المد ي/
> < 1071
القضاة ،منذر عبد الكريم
القا ون الدولي الخاص  /مةذة عبد الكريم القضاة  -.عمان :اة
وائا251 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5620 : .
ة مك 978-9957-91-678-7 :
الواصفات / :القا ون الدولي العام//التحكيم الدولي//االتفاقيات
الدولير//القا ون الدولي الخاص//الحقوق اإل سا ير//القا ون اية ي/
> < 1072
األحمد ،وسيم حسام الدين
م موعر االتفاقيات الدولير الخاصر بالملكير الفكرير  /وسيم حسام
الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2213 : .
ة مك 978-9957-98-354-3 :
الواصفات / :االتفاقيات الدولير//الملكير الفكرير//الحماير القا و ير/

238

> < 1073
341.026

341.0264565

341.23

بن عمران ،أنصاف
موسوعر معاهدات القا ون الدولي اإل سا ي  /أ صاف بن عمران،
سمير شيبان  -.عمان :اة ومكتبر الحامد208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4887 : .
ة مك 978-9957-66-211-0 :
الواصفات / :المعاهدات//القا ون اإل سا ي//القا ون الدولي/
> < 1074
باوزير ،باسل عبدهللا
إبرام المعاهدات الدولير في الةظام القا و ي اية ي :ةاسر
تطبيقير  /باسا عبدهللا باوزير  -.عمان :من المحيط إلى الخليج-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/9/4993 : .
ة مك 978-9923-740-46-0 :
الواصفات / :المعاهدات الدولير//القا ون الدولي//اية ن/
> < 1075
الجرجري ،وليد أحمد
وة ايمم المتحدة في إةساء الديمقرايير  :ةاسر تحليلير تطبيقير
في إياة القا ون الدولي العام  /وليد أحمد ال رجر  -.عمان :شركر
ايكا يميون522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4409 : .
ة مك 978-9923-27-030-1 :
الواصفات / :ايمم المتحدة//الديمقرايير//القا ون الدولي/
> < 1076

341.24

341.2477

جمعة ،حامد ادينوي
المةظمات غير الحكومير  /حامد ا يةو جمعر  -.عمان :مكتبر
الم تمع العربي089 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4847 : .
ة مك 978-9957-83-675-7 :
الواصفات / :المةظمات غير الحكومير//المؤسسات الخيرير/
/التعاون الدولي//المةظمات اإلقليمير/
> < 1077
األحمد ،وسيم حسام الدين
اتفاقيات م لس التعاون لدول الخليج العربي  /وسيم حسام الدين
ايحمد  -.عمان :اة االبتكاة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2852 : .
ة مك 978-9923-16-053-4 :
الواصفات / :المةظمات الدولير//م لس التعاون لدول الخليج
العربي//االتفاقيات الدولير/

239

> < 1078
341.249

الهاللي ،عذراء شاكر
مةظمر الوحدة اإلفريقير  / 2992-2922عذةاء شاكر الهاللي -.
عمان :اة صفاء122 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2775 : .
ة مك 978-9923-28-006-5 :
الواصفات / :مةظمر الوحدة اإلفريقير//المةظمات الدولير/
> < 1079

341.26

لو ،ستريت
سيا ة القا ون ضما تةا :ليا المتدةب  /ستريت لو؛ ترجمر سمير
أمين جراح  -.عمان :المؤلف81 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1904 : .
الواصفات / :سيا ة القا ون//الموايةر//الحكومر//الم تمع المد ي/
/العدالر//المشاةكر السياسير//القا ون/
> < 1080

341.26

341.35

341.4

لو ،ستريت
سيا ة القا ون ضما تةا :ليا المدةب /المدةبر  /ستريت لو؛ ترجمر
سمير أمين جراح  -.عمان :المؤلف98 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1903 : .
الواصفات / :سيا ة القا ون//الحكومر//الموايةر//العدالر//اي ظمر
القا و ير/
> < 1081
الزيود ،محمود عبد الكريم
الةظام القةصلي من الةشأة إلى التةظيم  /محمو عبد الكريم الزيو -.
عمان :اة زهران062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4258 : .
ة مك 978-9957-88-492-5 :
الواصفات / :السلك الدبلوماسي والقةصلي//العالقات الدبلوماسير/
/القا ون/
> < 1082
عيادات ،محمد مصطفى
المسؤولير المد ير عن ايضراة البيئير وقت السلم  /محمد
مصطفى عيا ات  -.عمان :اة الثقافر565 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3749 : .
ة مك 978-9923-15-045-0 :
الواصفات / :ايضراة البيئير//السيا ة الدولير//حماير البيئر/
/حقوق اإل سان//القا ون الدولي/
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341.44095691

341.45

341.48

341.48

341.485

> < 1083
المعال ،عبدهللا عيسى
الوضع القا و ي الدولي لل زة اإلماةاتير المحتلر  /عبدهللا
عيسى المعال  -.عمان :اة الثقافر029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/337 : .
ة مك 978-9923-15-055-9 :
الواصفات / :السيا ة//االحتالل العسكر //أمن الدولر//ايمن
اإلقليمي//ال زة//القا ون الدولي//اإلماةات العربير المتحدة//إيران/
> < 1084
عبد الرحمن ،حسام الدين
االتفاقيات الدولير البحرير  /حسام الدين عبد الرحمن  -.عمان:
اة االبتكاة285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2854 : .
ة مك 978-9923-16-055-8 :
الواصفات / :االتفاقيات الدولير//السالمر البحرير//الةقا
البحر /
> < 1085
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير المتعلقر بال ةسير وا عدام ال ةسير والل وء
والالجئين وحقوق المهاجرين  /وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/270 : .
ة مك 978-9957-98-408-3 :
الواصفات / :الحق في ال ةسير//الحقوق المد ير والسياسير/
/القا ون الدولي//القا ون/
> < 1086
العراسي ،ساره محمود
ا عدام ال ةسير في القا ون الدولي والتشريعات العربير :اإلشكالير
والحلول  /ساةه محمو العراسي ،آالء عيد الكعابةر  -.عمان :المؤلف،
222 -.0202ص
ة .إ2020/8/2920 : .
ة مك 978-9957-67-615-5 :
الواصفات / :ا عدام ال ةسير//الحق في ال ةسير//حقوق اإل سان/
/القا ون الدولي/
> < 1087
سلطان ،سعد سالم
تمكين ايقليات من الحقوق المد ير والسياسير في القا ون الدولي
العام والدستوة العراقي سةر  / 0221سعد سالم سلطان  -.عمان :شركر
ايكا يميون020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3091 : .
ة مك 978-9923-27-014-1 :
الواصفات / :ايقليات//الحقوق المد ير والسياسير//القا ون
الدولي//العراق/
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341.4852

> < 1088
األحمد ،وسيم حسام الدين
الحماير القا و ير لحقوق المرأة السعو ير في الحاالت الخاصر /
وسيم حسام الدين ايحمد ،حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/4/2212 : .
ة مك 978-9957-98-355-0 :
الواصفات / :حقوق المرأة//الحماير القا و ير//السعو ير/
> < 1089

341.4852

341.4852

341.4853

341.48572

جمعة ،أحمد عبدهللا
الحماير الدولير لحقوق المرأة في زمن الةزاعات المسلحر  /أحمد
عبدهللا جمعر  -.عمان :مؤسسر الوةاق166 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6458 : .
ة مك 978-9957-33-775-9 :
الواصفات / :حقوق المرأة//الحقوق المد ير والسياسير//المةايق
المحتلر//القا ون الدولي/
> < 1090
الحمدان ،سارة عبدهللا
المرأة واالمن والسالم على ضوء قراة م لس ايمن الدولي ةقم
 :2201أهميته وتحديات تطبيقه في المةطقر العربير  /ساةة عبدهللا الحمدان -.
عمان :المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2436 : .
ة مك 978-9957-67-575-2 :
الواصفات / :حقوق المرأة//الحقوق المد ير//م لس ايمن//البلدان
العربير//القا ون/
> < 1091
جامعة محمد الشريف .مؤتمر:2014:1( .الجزائر)
المؤتمر الدولي العلمي المحكم :الطفولر في مةايق الصراع
مقاةبات وحلول  /جامعر محمد الشريف  -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
059ص
ة .إ2019/11/5817 : .
ة مك 978-9957-33-768-1 :
الواصفات / :حقوق اييفال//الةزاعات المسلحر//حماير اييفال/
/الحروب//القا ون اإل سا ي//القا ون الدولي/
> < 1092
فغول ،زهرة عدة
المسؤولير الدولير واإلقليمير لحماير حق الطفا في ضوء
المتغيرات الدولير بين الةظر والتطبيقي  /زهرة عدة فغول  -.عمان :اة
غيداء051 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5875 : .
ة مك 978-9957-96-610-2 :
الواصفات / :حقوق اإل سان//حقوق اييفال//القا ون الدولي/
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> < 1093
341.486

العمري ،حكيم
الحماير الدولير لالجئين على ضوء أحكام القا ون الدولي :ةاسر
حالر الالجئين الفلسطيةيين  /حكيم العمر  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
298ص
ة .إ2020/6/1553 : .
ة مك 978-9957-95-808-4 :
الواصفات / :الالجئون الفلسطيةيون//الحماير الدولير//حقوق
اإل سان//القا ون الدولي/
> < 1094

341.486

لدغش ،سليمة
الالجئون في القا ون الدولي بين الوضع القا و ي والحماير الدولير/
سليمر لدغش ،ةحيمر لدغش  -.عمان :اة ومكتبر الحامد295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4891 : .
ة مك 978-9957-66-209-7 :
الواصفات / :الالجئون//الحماير الدولير//الحقوق اإل سا ير//القا ون
الدولي/
> < 1095

341.486

المحيسن ،رغد محمد
التزام الدولر المضيفر بعدم ير الالجئ  /ةغد محمد المحيسن -.
عمان :المؤلف295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3650 : .
ة مك 978-9957-67-662-9 :
الواصفات / :حماير الالجئين//حقوق اإل سان//القا ون الدولي/
> < 1096

341.5

341.5

الحجايا ،نور حمد
التةازع الدولي للقوا ين وتطبيقاته  /وة حمد الح ايا  -.عمان :اة
الثقافر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3431 : .
ة مك 978-9923-15-000-9 :
الواصفات / :الةزاعات//القا ون الدولي/
> < 1097
مولود" ،عمر علي" موفق
التةظيم القا و ي للةزاعات المسلحر ذات الطابع غير الدولي /
"عمر علي" موفق مولو  -.عمان :اة الثقافر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3430 : .
ة مك 978-9923-15-004-7 :
الواصفات / :الةزاعات المسلحر//القا ون الدولي/
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> < 1098
341.52

كاتية ،قرماش
مةازعات قا ون البحاة بين تعد وسائا التسوير وتةازع
االختصاص  /قرماش كاتير  -.عمان :اة اييام292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2161 : .
ة مك 978-9957-95-812-1 :
الواصفات / :قا ون البحاة//تسوير الةزاعات//التحكيم الدولي/
/القا ون الدولي/
> < 1099

341.55

كوسة ،عمار الصغير
أ لر اإلثبات أمام المحاكم الدولير مع ةاسر مفصلر للخرائط كدليا
إثبات في المةازعات الحدو ير واإلقليمير  /عماة الصغير كوسر  -.عمان :اة
الثقافر522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3627 : .
ة مك 978-9923-15-035-1 :
الواصفات / :إجراءات المحاكم//أ لر اإلثبات//المحاكم الدولير/
/القا ون الدولي/
> < 1100

341.584

341.67

341.67

الدليمي ،عامر علي
االحتالل اإليرا ي إلقليم ايحواز العربي وقراةات ايمم المتحدة
والعقو الدولير إل هاء وتصفير االستعماة  /عامر علي الدليمي  -.عمان:
شركر ايكا يميون212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3907 : .
ة مك 978-9923-27-027-1 :
الواصفات / :ايمم المتحدة//قوات حفظ السالم//الةزاعات الدولير/
/القا ون الدولي/
> < 1101
حوبه ،عبد القادر بشير
الوضع القا و ي للمقاتلين في القا ون الدولي اإل سا ي  /عبد القا ة
بشير حوبه  -.عمان :اة الثقافر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3630 : .
ة مك 978-9923-15-037-5 :
الواصفات / :القا ون اإل سا ي//المقاتلون//جرحى الحرب//القا ون
الدولي/
> < 1102
عبد اللطيف ،براء منذر
حقا الم ةي عليهم في العدل والمعرفر في القضاء الدولي  /براء
مةذة عبد اللطيف ،باسا مولو يوسف  -.عمان :اة أم د252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1786 : .
ة مك 978-9923-25-060-0 :
الواصفات / :القا ون اإل سا ي//ضحايا الحرب//المةظمات
الدولير//القا ون الدولي/
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> < 1103
341.67

عمراوي ،خديجة
الوضع القا و ي الدولي لضحايا وشهو ال رائم الدولير  /خدي ر
عمراو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5450 : .
ة مك 978-9957-66-188-5 :
الواصفات / :القا ون الدولي//القا ون اإل سا ي//ضحايا الحرب/
/حقوق اإل سان في الةزاعات المسلحر/
> < 1104

341.67

منديل ،ناظر أحمد
تطبيق القا ون الدولي اإل سا ي على الصعيد الويةي  /اظر أحمد
مةديا  -.عمان :اة أم د582 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5298 : .
ة مك 978-9923-25-233-8 :
الواصفات / :القا ون اإل سا ي//القا ون الدولي//حقوق اإل سان/
/العراق/
> < 1105

341.69

342

342

عمراوي ،خديجة
ضما ات وعوائق استيفاء حقوق ضحايا وشهو ال رائم الدولير /
خدي ر عمراو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5449 : .
ة مك 978-9957-66-189-2 :
الواصفات / :ضحايا الحرب//القا ون ال ةائي الدولي//ال رائم ضد
اإل سا ير//القا ون الدولي/
> < 1106
الحيط ،عادل عزام سقف
الدليا العملي في التحقيق اإل اة  /عا ل عزام سقف الحيط ،ثائر
عبد المةعم الوحيد  -.عمان :اة الثقافر082 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3548 : .
ة مك 978-9923-15-005-4 :
الواصفات / :القا ون اإل اة //إ اةة ايفرا /
> < 1107
الخرابشة ،بشير عبد الرحمن
الةظام القا و ي للمحكمر الدستوةير  /بشير عبد الرحمن الخرابشر -.
عمان :اة الثقافر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3665 : .
ة مك 978-9923-15-017-7 :
الواصفات / :المحاكم الدستوةير//القا ون الدستوة /
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> < 1108
342

الخاليلة ،محمد علي
القضاء اإل اة  :ةاسر تحليلير مقاة ر في كا اية ن وفر سا
وبريطا يا ومصر  /محمد علي الخاليلر  -.عمان :اة الثقافر-. 0202 ،
210ص
ة .إ2019/6/2918 : .
ة مك 978-9923-15-029-0 :
الواصفات / :القا ون اإل اة //التعديالت الدستوةير//اي ظمر
القا و ير/
> < 1109

342

عبد الرزاق ،لقمان ثابت
الرقابر القضائير على ستوةير التشريعات في العراق ومصر
وأمريكا :ةاسر قضائير تأصيلير مقاة ر  /لقمان ثابت عبد الرزاق  -.عمان :اة
الراير0 -. 0202 ،ج (958ص)
ة .إ2020/9/3574 : .
ة مك 978-9923-30-030-5 :
الواصفات / :الرقابر//السلطر القضائير//المحاكم الدستوةير //ساتير
الدول//القا ون الدستوة /
> < 1110

342

المدانات ،نفيس صالح
أبحاث معمقر في القا ون العام  /فيس صالح المدا ات  -.عمان:
اة ال ةان062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4278 : .
ة مك 978-9957-649-90-6 :
الواصفات / :القا ون العام//اي ظمر السياسير//القضاء//القا ون/
> < 1111

342

342.023

المدانات ،نفيس صالح
مقاالت معمقر في القا ون العام  /فيس صالح المدا ات  -.عمان:
اة ال ةان222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4279 : .
ة مك 978-9957-649-91-3 :
الواصفات / :القا ون العام//اي ظمر السياسير//القضاء//الدستوة/
/القا ون/
> < 1112
باوزير ،باسل عبدهللا
تفسير الةصوص الدستوةير :ةاسر في المبا ئ الفضائير الحاكمر
والمعايير المرجعير الةاظمر  /باسا عبدهللا باوزير  -.عمان :اة من المحيط
إلى الخليج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2565 : .
ة مك 978-9923-740-33-0 :
الواصفات  / :ساتير الدول//اإلصالح الدستوة //المحاكم
الدستوةير//القا ون الدستوة /
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> < 1113
342.06

342.085

سعيد ،نادية ليتيم
الةشااااااي اإل اة  :ةاسار قااا و ير قااضائير فااقهير  /ا ير ليتيم
سعيد  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6046 : .
ة مك 978-9957-35-419-0 :
الواصفات / :الةشاي اإل اة //المحاكم اإل اةير//القا ون اإل اة /
/البلدان العربير/
> < 1114
موسى ،مصطفى حمدان
حق الحصول على المعلومات العامر :ةاسر في متطلبات الشفافير
وإكراهات السرير  /مصطفى حمدان موسى  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
556 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4387 : .
ة مك 978-9923-14-185-4 :
الواصفات / :مصا ة المعلومات//بث المعلومات//تبا ل
المعلومات//الوصول إلى المعلومات/
> < 1115

342.088

مساعدة ،أنور محمد
الفسا اإل اة والمالي :ةاسر تحليلير التفاقير ايمم المتحدة
لمكافحر الفسا  /أ وة محمد مساعدة  -.عمان :اة المسيرة-. 0202 ،
298ص
ة .إ2019/12/6593 : .
ة مك 978-9957-97-161-8 :
الواصفات / :الفسا اإل اة والمالي//مكافحر الفسا //االتفاقيات/
/ايمم المتحدة//القا ون اإل اة /
> < 1116

342.563

342.563

الربيعي ،أحمد محمود
أحكام المبا ئ لفتاوى وقراةات م لس الدولر العراقي وتشكيالته
القضائير :ايعوام  / 0222-0225أحمد محمو الربيعي ،أحمد موفق
الحيالي -.إةبد :عالم الكتب الحديث211 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2655 : .
ة مك 978-9923-14-057-4 :
الواصفات / :القا ون اإل اة //القراةات اإل اةير//العراق/
> < 1117
عبدهللا ،بدرية صالح
مبدأ سحب الثقر في الةظم البرلما ير :العراق ا موذجا ً  /بدةير
صالح عبدهللا  -.عمان :اة أم د502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/3 : .
ة مك 978-9923-25-228-4 :
الواصفات / :الةظم البرلما ير//المماةسر البرلما ير//الهيئات
التشريعير//القا ون الدستوة //العراق/
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342.565

> < 1118
العضايلة ،أمين سالمة
الوجيز في الةظام الدستوة  /أمين سالمر العضايلر  -.عمان:
اة الثقافر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5299 : .
ة مك 978-9923-15-050-4 :
الواصفات / :القا ون الدستوة //اإلصالح الدستوة //السلطر/
/الةظام السياسيي//اية ن/
> < 1119

342.565

قدورة ،زهير أحمد
الةظم السياسير ومبا ئ القا ون الدستوة  :ةاسر مقاة ر  /زهير
أحمد قدوةة ،محمد عبد المحسن يريف  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
221ص
ة .إ2019/7/3736 : .
ة مك 978-9957-91-639-8 :
الواصفات / :الدولر//الديمقرايير//الةظام السياسي اإلسالمي/
/الرقابر السياسير//القا ون الدستوة //اية ن/
> < 1120

342.565

قدورة ،زهير أحمد
الوجيز في القضاء اإل اة وتطبيقاته في المملكر اية ير
الهاشمير وفقا ً آلخر التعديالت التشريعير  /زهير أحمد قدوةة  -.عمان :اة
وائا229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3740 : .
ة مك 978-9957-91-640-4 :
الواصفات / :القضاء اإل اة //القا ون اإل اة //اية ن/
> < 1121

342.565023

342.56509

نصراوين ،ليث كمال
مبا ئ الصياغر التشريعير :المفاهيم ،ايساليب ،المراحا  /ليث
كمال صراوين ،صدام ابراهيم أبو عزام  -.عمان :اة الثقافر-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/7/3815 : .
ة مك 978-9923-15-048-1 :
الواصفات / :التشريعات//السلطر التةفيذير//السلطر التشريعير/
/القا ون الدستوة //اية ن/
> < 1122
الحربي ،سعود فالح
المركز القا و ي للحاكم اإل اة في التشريع اية ي  /سعو
فالح الحربي  -.عمان :اة اليازوة العلمير205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/108 : .
ة مك 978-9957-12-966-8 :
الواصفات / :الحكومر المحلير//التقسيمات اإل اةير والساسير/
/المسؤولير اإل اةير//القا ون اإل اة //القا ون الدستوة //اية ن/
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342.56509

342.56509

342.566087

342.5691

342.5691087

> < 1123
الخوالدة ،صالح عبد الرزاق
اإل اةة المحلير في المملكر اية ير الهاشمير :ةاسر تطبيقير
على م الس المحافظات والم الس المحلير والبلدير  /صالح عبد الرزاق
الخوالدة  -.عمان :اة الراير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/861 : .
ة مك 978-9923-30-021-3 :
الواصفات / :البلديات//الحكومر المحلير//القا ون//اية ن/
> < 1124
العبادي" ،محمد وليد" حامد
تطوير قا ون اإل اةة المحلير مةذ قا ون البلديات ايول لسةر
 2901وحتى القا ون ايخير ةقم ( )52لسةر  0221مع تعديالته المختلفر /
"محمد وليد" حامد العبا  -.عمان :المؤلف226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1896 : .
ة مك 978-9957-67-541-7 :
الواصفات / :البلديات//القا ون اإل اة //القا ون الدستوة /
/الحكومر المحلير//اية ن/
> < 1125
األحمد ،وسيم حسام الدين
حقوق المرأة الموايةر في المملكر العربير السعو ير  /وسيم
حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4638 : .
ة مك 978-9957-96-756-7 :
الواصفات / :الحقوق المد ير والسياسير//الحقوق االجتماعير
واالقتصا ير//حقوق المرأة//القا ون الدستوة //السعو ير/
> < 1126
األحمد ،وسيم حسام الدين
تحليا أحكام ستوة ولر اإلماةات العربير المتحدة  /وسيم حسام
الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/727 : .
ة مك 978-9957-98-414-4 :
الواصفات / :القا ون الدستوة //اإلماةات العربير المتحدة/
/القا ون/
> < 1127
األحمد ،وسيم حسام الدين
حقوق المرأة الموايةر في ولر اإلماةات العربير المتحدة  /وسيم
حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3935 : .
ة مك 978-9957-98-422-9 :
الواصفات / :حقوق المرأة//الموايةر//الحقوق السياسير
والمد ير//القا ون الدستوة //اإلماةات العربير المتحدة/
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342.65087

342.9565

> < 1128
األحمد ،وسيم حسام الدين
حقوق المرأة الموايةر ال زائرير  /وسيم حسام الدين ايحمد -.
عمان :اة اإلعصاة العلمي86 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4873 : .
ة مك 978-9957-98-397-0 :
الواصفات / :حقوق المرأة//الحقوق المد ير والسياسير//القا ون
الدستوة /
> < 1129
الخوالدة ،صالح عبد الرزاق
تةظيم الحياة الحزبير في اية ن  :0202-0220اإلياة
التشريعي الةاظم لعما ايحزاب السياسير اية ير  /صالح عبد الرزاق
الخوالدة  -.عمان :المؤلف021 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6069 : .
الواصفات / :ايحزاب السياسير//القا ون الدستوة //اية ن/
> < 1130

343.03

شطناوي ،جبر غازي
و يعر ايوةاق المالير :ةاسر مقاة ر  /جبر غاز
عمان :اة الثقافر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4643 : .
ة مك 978-9923-15-083-2 :
الواصفات / :ايوةاق المالير//قا ون الةقد//المالير العامر//اية ن/
/القا ون/
شطةاو

343.052

-.

> < 1131
النعيمات ،صالح مطاوع
الرقابر القضائير على قراةات التقدير في ضريبر الدخا والمبيعات/
صالح مطاوع الةعيمات  -.عمان :اة وائا222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4517 : .
ة مك 978-9957-91-660-2 :
الواصفات / :ضريبر الدخا//الرقابر/القضائير//ضريبر المبيعات/
/القا ون//اية ن/
> < 1132

343.07

عميرة ،سعيد
القا ون االقتصا
259 -. 0202ص
ة .إ2017/5/2181 : .
ة مك 978-9957-98-302-4 :
الواصفات / :االقتصا //القا ون//قا ون االقتصا الدولي/

 /سعيد عميرة  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
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> < 1133
343.087

343.099

الطراونة ،مصلح أحمد
التمويا من يرف ثالث في التحكيم الت اة الدولي بين مقتضيات
الشفافير وضروةات السرير :ةاسر تحليلير مقاة ر  /مصلح أحمد الطراو ر،
عالء الة اة حسا ين أحمد  -.عمان :اة الثقافر096 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/66 : .
ة مك 978-9923-15-053-5 :
الواصفات / :التحكيم الت اة الدولي//الةزاعات الت اةير//التمويا/
/االستثماة//الت اةة الدولير//القا ون/
> < 1134
ابراهيم ،أيسر اسماعيل
أسس وقوا ين الصحافر العالمير  /أيسر اسماعيا ابراهيم -.
عمان :اة اليازوة العلمير212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5559 : .
ة مك 978-9957-12-952-1 :
الواصفات / :الصحافر العالمير//حرير الصحافر//القوا ين
والتشريعات//قا ون الصحافر/
> < 1135

343.099

البكري ،إياد شاكر
تشريعات اإلعالم الفضائي  /إيا شاكر البكر
أم د556 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1280 : .
ة مك 978-9957-99-991-9 :
الواصفات / :اإلعالم//االتصاالت السلكير والالسلكير//القا ون
العام/

 -.عمان :اة

343.56503

343.565034

> < 1136
األردن .دائرة الموازنة العامة
ظام تشكيالت الوزاةات والدوائر والوحدات الحكومير للسةر
المالير  / 0202اية ن .ائرة المواز ر العامر  -.عمان :الدائرة-. 0202 ،
0مج (2052ص)
ة .إ2020/2/522 : .
الواصفات / :المالير العامر//اإل اةة المالير الحكومير//الدوائر
الحكومير//السياسر المالير//اية ن/
> < 1137
األردن .دائرة الموازنة العامة
قا ون مواز ات الوحدات الحكومير للسةر المالير / 0202
اية ن .ائرة المواز ر العامر  -.عمان :الدائرة612 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/520 : .
الواصفات / :قا ون المواز ر/إعدا الميزا ير الحكومير//الةفقات
العامر//المالير العامر/

251

> < 1138
343.565096

حازم ،لمياء
إ اةة الموا ئ  /لمياء حازم  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
502 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5336 : .
ة مك 978-9957-98-407-6 :
الواصفات / :القا ون البحر //التأمين البحر //إ اةة الموا ئ/
/قا ون الت اةة الدولير//اية ن/
> < 1139

344.0188

الخواجا ،مراد أحمد
العما الةقابي :الحرير ،التةظيم وفق المعايير الدولير  /مرا أحمد
الخواجا  -.عمان :اة الثقافر065 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3434 : .
ة مك 978-9923-15-002-3 :
الواصفات / :الةقابات//قا ون العما/
> < 1140

344.041

344.046

344.048

زكارنة ،محمد سعد
مشروعير العما الطبي ومسؤولير الطبيب عن خطئه جزائيا ً /
محمد سعد زكاة ر  -.عمان :اة آمةر010 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3911 : .
الواصفات / :ايخطاء الطبير//المسؤولير ال ةائير//اإلجراءات
(قا ون)//القا ون الطبي/
> < 1141
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير لحماير البيئر  /وسيم حسام الدين ايحمد -.
عمان :اة غيداء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4607 : .
ة مك 978-9957-96-748-2 :
الواصفات / :حماير البيئر//مكافحر التلوث//االتفاقيات الدولير/
> < 1142
الشايع ،فهيم عبداإلله
عقو المساعدة على اإلخصاب البشر  :ةاسر مقاة ر  /فهيم
عبداإلله الشايع  -.اة وائا588 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1078 : .
ة مك 978-9957-67-504-2 :
الواصفات / :اإلخصاب الصةاعي//ضبط التكاثر//العقو //القا ون
المد ي//التشريعات الدولير/
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> < 1143
344.56501

344.56501

حيف ،معتصم خالد
قا ون العما ةقم ( )8لسةر  2996وتعديالته ةقم ( )25لسةر
 0229وفقا ً يحدث التعديالت ومتضمةا ً قراةات المحاكم وإشاةة إلى الكتب
الفقهير  /معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر20 -. 0202 ،ص -.
(سلسلر التشريعات القا و ير ؛ ) 6
ة .إ2020/10/4103 : .
ة مك 978-9923-15-067-2 :
الواصفات / :تشريعات العما//تشغيا ايحداث//السالمر المهةير/
/قا ون العما//اية ن/
> < 1144
شركة مكتب نبيل للقانون
قا ون العما اية ي ةقم  8لسةر  2996وتعديالته  /شركر مكتب
بيا للقا ون  -.ي -. 0عمان :الشركر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4933 : .
الواصفات / :قا ون العما//تشريعات العما//اية ن/
> < 1145

344.56502

الزعبي ،محمد خالد
إصابات العما في اية ن :ةاسر تحليلير  /محمد خالد الزعبي -.
عمان :اة وائا026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1741 : .
ة مك 978-9957-91-735-7 :
الواصفات / :تشريعات العما//التأمين االجتماعي//السالمر
المهةير//قا ون العما//اية ن/
> < 1146

344.565052

344.56901

الزيود ،نايف محمد
المركز القا و ي ل هاز ايمن العام ومةتسبيه وفقا ً للتشريع
اية ي  /ايف محمد الزيو  -.عمان :اة زهران101 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1989 : .
ة مك 978-9957-88-518-2 :
الواصفات / :قا ون ايمن العام//تةفيذ القا ون//الشرير//اية ن/
> < 1147
األحمد ،وسيم حسام الدين
قوا ين الخدمر المد ير والمواة البشرير في ول الخليج العربير /
وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2260 : .
ة مك 978-9957-98-364-2 :
الواصفات  / :ظام الخدمر المد ير//إ اةة المواة البشرير/
/القا ون//الخليج العربي/
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> < 1148
344.65046

345

345.01

نور الدين ،براي
مقاةبر في ت ميع مبدأ الحيطر وتأصيله في م ال قا ون حماير
البيئر  /برا وة الدين ،عماةة عيمر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
229 -. 0202ص
ة .إ2018/12/5895 : .
ة مك 978-9957-98-338-3 :
الواصفات / :حماير البيئر//القا ون العام//ال زائر/
> < 1149
الغنيمات ،أمين اسحق
الحماير ال ةائير لحرمر المساكن  /أمين اسحق الغةيمات  -.عمان:
اة الثقافر082 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3661 : .
ة مك 978-9923-15-014-6 :
الواصفات / :المبا ي//القا ون ال ةائي//الشريعر/
> < 1150
الدالبيح ،عبد الرزاق عبد الحافظ
المةظوة االستراتي ي لمستقبا المحكمر ال ةائير الدولير  /عبد
الرزاق عبد الحافظ الدالبيح  -.عمان :اة وائا061 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2506 : .
ة مك 978-9957-91-739-5 :
الواصفات / :المحكمر ال ةائير الدولير//القضاء ال ةائي//ال رائم
ضد اإل سا ير//المحاكم ال ةائير//القا ون ال ةائي/
> < 1151

345.01

صديقي ،سامية
اآلليات اإلجرائير للمساءلر ال ةائير الدولير :المساءلر ال ةائير في
إياة القضاء ال ةائي الدائم  /سامير صديقي  -.عمان :اة ومكتبر الحامد،
 -. 0202ج262( 0ص)
ة .إ2019/10/5261 : .
ة مك 978-9957-66-180-9 :
الواصفات / :القضاء ال ةائي//المحاكم ال ةائير//القا ون ال ةائي/
> < 1152

345.01

صديقي ،سامية
اآلليات اإلجرائير للمساءلر ال ةائير الدولير :المساءلر ال ةائير في
إياة القضاء ال ةائي المؤقت  /سامير صديقي  -.عمان :اة ومكتبر الحامد،
 -. 0202ج)502(2
ة .إ2019/10/5260 : .
ة مك 978-9957-66-181-6 :
الواصفات / :القضاء ال ةائي//المحاكم ال ةائير//القا ون ال ةائي/
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> < 1153
345.01

الكسار ،سلوان علي
المحكمر ال ةائير الدولير والقضاء الويةي  /سلوان علي الكساة -.
عمان :شركر ايكا يميون029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5455 : .
ة مك 978-9923-27-045-5 :
الواصفات / :المحاكم ال ةائير//القضاء ال ةائي//القا ون/
> < 1154

345.01

345.014

345.02

345.02317

لدغش ،رحيمة
المحكمر ال ةائير الدولير في م ابهر اإلفالت من العقاب  /ةحيمر
لدغش ،سليمر لدغش  -.عمان :اة ومكتبر الحامد022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4885 : .
ة مك 978-9957-66-213-4 :
الواصفات / :المحاكم ال ةائير الدولير//القضاء ال ةائي/
/اإلجراءات ال ةائير//القا ون/
> < 1155
الزوايدة ،سليمان زعل
ضما ات المحاكمر العا لر أمام المحكمر العسكرير  /سليمان زعا
الزوايدة  -.عمان :اة الثقافر088 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3230 : .
ة مك 978-9957-642-89-1 :
الواصفات / :المحاكم العسكرير//القا ون ال ةائي/
> < 1156
الخشاشنة ،توفيق عبدهللا
مسرح ال ريمر ومعايةته عبر شبكر المعلومات الدولير  /توفيق
عبدهللا الخشاشةر  -.عمان :اة الثقافر521 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3224 : .
ة مك 978-9957-642-86-0 :
الواصفات / :ال ريمر//اإل تر ت//القا ون ال ةائي/
> < 1157
الجالودي ،حسام عبد الكريم
المواجهر القا و ير وايمةير لإلةهاب  /حسام عبد الكريم
ال الو  -.عمان :اة الثقافر016 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3433 : .
ة مك 978-9923-15-003-0 :
الواصفات / :اإلةهاب//ال ريمر//القا ون ال ةائي/
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345.0232

345.0233

345.0235

> < 1158
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير لمكافحر الفسا  /وسيم حسام الدين ايحمد -.
عمان :اة غيداء 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4601 : .
ة مك 978-9957-96-746-8 :
الواصفات / :مكافحر الفسا //ال رائم الدولير//القا ون ال ةائي/
/االتفاقيات الدولير/
> < 1159
األحمد ،وسيم حسام الدين
جرائم تزييف العملر في ضوء أحكام الشريعر اإلسالمير واالتفاقير
الدولير والتشريعات الداخلير  /وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء،
008 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4406 : .
ة مك 978-9957-96-731-4 :
الواصفات / :تزييف الةقو //التزوير//جرائم ايموال/
> < 1160
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير لمكافحر ال رائم العابرة للحدو  /وسيم حسام
الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4413 : .
ة مك 978-9957-96-738-3 :
الواصفات / :القا ون ال ةائي الدولي//ال رائم الدولير//الفسا /
/اإلةهاب//المخدةات//االتفاقيات الدولير/
> < 1161

345.0237

345.0237

أبو سارة ،أسيل خالد
اله رة غير الشرعير و أثرها على قضايا االت اة بالبشر  /أسيا
خالد أبو ساةة  -.عمان :المؤلف255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2435 : .
ة مك 978-9957-67-576-9 :
الواصفات / :االت اة بالبشر//ال رائم ضد ايفرا //اله رة
الشرعير//القا ون/
> < 1162
األحمد ،وسيم حسام الدين
م موعر تشريعات جرائم االت اة بالبشر العربير  /وسيم حسام
الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/272 : .
ة مك 978-9957-98-409-0 :
الواصفات / :االت اة بالبشر//ال رائم ضد اإل سا ير//القا ون
ال ةائي//البلدان العربير/

256

> < 1163
345.0254

345.026

345.026

عميرة ،سعيد
قا ون إةهاب خطف الطائرات  /سعيد عميرة  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي218 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5131 : .
ة مك 978-9957-98-401-4 :
الواصفات / :خطف الطائرات//اإلةهاب الدولي//ال رائم الدولير/
/القا ون الدولي العام/
> < 1164
األحمد ،وسيم حسام الدين
القوا ين العربير المتعلقر بمكافحر جرائم تقةير المعلومات  /وسيم
حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2250 : .
ة مك 978-9957-98-360-4 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//مكافحر ال ريمر//القا ون
ال ةائي/
> < 1165
األحمد ،وسيم حسام الدين
مكافحر ال ريمر اإللكترو ير في التشريعات واالتفاقيات الدولير /
وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4405 : .
ة مك 978-9957-96-732-1 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//مكافحر ال ريمر//االتفاقيات
الدولير/
> < 1166

345.026

345.026

بوعزم ،عائشة
جرائم جباير الشركات الت اةير  /عائشر بوعزم  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1429 : .
ة مك 978-9957-35-454-1 :
الواصفات / :ال ريمر//الشركات الت اةير//الضرائب//جرائم
ايموال//القا ون ال ةائي/
> < 1167
رمضان ،الطيب بلواضح
ال ريمر في الفضاء اإللكترو ي في ظا القا ون ال زائر
والفر سي والتشريعات العربير  /الطيب بلواضح ةمضان  -.عمان :اة وائا،
002 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5627 : .
ة مك 978-9957-91-677-0 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//علم ال ريمر//القا ون ال ةائي/
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> < 1168
345.0268

345.027

قطيش ،ليث محمد
المسؤولير ال زائير عن ظاهرة ترويج اإلشاعات عبر مواقع
التواصا االجتماعي  /ليث محمد قطيش  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
226ص
ة .إ2020/3/1159 : .
ة مك 978-9957-67-512-7 :
الواصفات / :اإلشاعات//مواقع التواصا االجتماعي//ال رائم
الحاسوبير//المسؤولير ال زائير//القا ون ال ةائي/
> < 1169
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الدولير واإلقليمير المعةير بمكافحر المخدةات  /وسيم
حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء090 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4602 : .
ة مك 978-9957-96-745-1 :
الواصفات / :مكافحر المخدةات//ال رائم الدولير//القا ون ال ةائي/
/االتفاقيات الدولير/
> < 1170

345.03

الحاللمة ،نصار محمد
أثر القرابر والروابط ايسرير في التشريع ال زائي  /صاة محمد
الحاللمر  -.عمان :اة الثقافر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3725 : .
ة مك 978-9923-15-042-9 :
الواصفات / :الروابط ايسرير//القا ون ال ةائي//القا ون/
> < 1171

345.04

العزاوي ،نجاح ابراهيم
السكر وأثره في المسؤولير ال زائير في القا ون والشريعر /
ابراهيم العزاو  -.عمان :اة أم د020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3816 : .
ة مك 978-9923-25-324-3 :
الواصفات / :السكر (القا ون ال ةائي)//المسؤولير ال زائير/
/الشريعر اإلسالمير//علم ال ريمر//القا ون/

اح

> < 1172
345.05

الجنابي ،فالح كريم
إجراءات وضما ات التوقيف :ةاسر مقاة ر  /فالح كريم ال ةابي-.
عمان :اة زهد 99 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4270 : .
ة مك 978-9923-17-173-8 :
الواصفات / :التوقيف//اإلجراءات ال ةائير//التشريع اية ي/
/التشريع العراقي//القا ون/
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> < 1173
345.05

الحموي ،سميرة محمد
أثر القضير المحكوم بها جزائيا ً على الدعوى المد ير  /سميرة محمد
الحمو  -.عمان :اة كفاءة المعرفر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/24 : .
ة مك 978-9923-755-48-8 :
الواصفات / :القضاء ال ةائي//إقامر الدعوى//العقوبات//المحاكم
ال ةائير//اإلجراءات ال ةائير/
> < 1174

345.05

العرود ،عالء علي
المهيب في التحقيق الحديث والوصول إلى هوير ال ا ي  /عالء
علي العرو  -.عمان :اة زهران222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3093 : .
ة مك 978-9957-88-486-4 :
الواصفات / :التحقيق ال ةائي//ال ريمر//الدليا ال ةائي//اإلجراءت
ال ةائير/
> < 1175

345.05

المحمود ،ابتسام أحمد
المساهمر ال رمير :ةاسر مقاة ر  /ابتسام أحمد المحمو  -.عمان:
اة وائا086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2357 : .
ة مك 978-9957-91-622-0 :
الواصفات / :اإلجراءات ال ةائير//ال ريمر//العقوبات//القا ون
ال ةائي/
> < 1176

345.05

345.052

مقابله ،بكر عدنان
إجراءات التحقيق والمقاضاة أمام المحكمر ال ةائير الدولير  /بكر
عد ان مقابله  -.جرش :المؤلف69 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1548 : .
الواصفات / :اإلجراءات ال ةائير//المحاكم ال ةائير//المحاكم
الدولير//القا ون ال ةائي/
> < 1177
األحمد ،وسيم حسام الدين
أصول تسليم الم رمين في ضوء االتفاقيات الدولير والتشريعات
الداخلير  /وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4401 : .
ة مك 978-9957-96-735-2 :
الواصفات / :تسليم الم رمين//اإلجراءات ال ةائير//القا ون
ال ةائي//االتفاقيات الدولير/
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345.056

345.07

345.07

> < 1178
الجبارة ،عبد الفتاح عبد اللطيف
القبض على المتهم :توقيفه ،است وابه ،محاكمته  /عبد الفتاح عبد
اللطيف ال باةة  -.عمان :اة ومكتبر الحامد222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4508 : .
ة مك 978-9957-66-208-0 :
الواصفات / :حقوق المتهمين//اإلجراءات ال ةائير//القا ون
ال ةائي/
> < 1179
األحمد ،وسيم حسام الدين
ضما ات المحاكمر العا لر في ضوء التشريعات والمواثيق الدولير /
وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة غيداء095 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4408 : .
ة مك 978-9957-96-729-1 :
الواصفات / :اإلجراءات السابقر للمحاكمر//الحق في محاكمر
عا لر//اإلجراءات (قا ون)//المحاكمات/
> < 1180
غنيمات ،أسماء مصطفى
عقوبر اإلعدام في التشريعات الويةير واإلقليمير والدولير  /أسماء
مصطفى غةيمات  -.عمان :مؤسسر الوةاق021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6456 : .
ة مك 978-9957-33-777-3 :
الواصفات / :عقوبر اإلعدام//قا ون العقوبات//ايحكام//العقوبر
البد ير//القا ون ال ةائي//البلدان العربير/
> < 1181

345.08

345.5607

الحداد ،محمد بكر
الحماير ال ةائير لألحداث أثةاء التحقيق والمحاكمر  /محمد بكر
الحدا  -.عمان :اة الثقافر021 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3616 : .
ة مك 978-9923-15-012-2 :
الواصفات / :ايحداث//المحاكم ال ةائير//القا ون ال ةائي/
> < 1182
األحمد ،وسيم حسام الدين
ة االعتباة في التشريعات ال زائير العربير  /وسيم حسام الدين
ايحمد  -.عمان :اة غيداء012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4407 : .
ة مك 978-9957-96-730-7 :
الواصفات / :اإلجراءات ال ةائير//إجراءات االستئةاف//المحاكم/
/القا ون ال ةائي/

260

345.565026

> < 1183
الرواشدة ،مصطفى خالد
جريمر االبتزاز اإللكترو ي في القا ون اية ي  /مصطفى خالد
الرواشدة  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5354 : .
ة مك 978-9957-35-410-7 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//الملكير الفكرير//االبتزاز/
/القا ون ال ةائي//اية ن/
> < 1184

345.565026

345.565026

الشبلي ،محمد شبلي
جرائم تكةولوجيا المعلومات الةظرير العامر لل رائم اإللكترو ير /
محمد شبلي الشبلي  -.عمان :اة الثقافر052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3723 : .
ة مك 978-9923-15-065-8 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//تكةولوجيا المعلومات/
/العقوبات//علم ال ريمر//القا ون ال ةائي//اية ن/
> < 1185
الفاعوري ،فتحي توفيق
شرح قا ون ال رائم اإللكترو ير  /فتحي توفيق الفاعوة
عمان :اة وائا220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2905 : .
ة مك 978-9957-91-750-0 :
الواصفات / :ال رائم اإللكترو ير//القا ون ال ةائي//اية ن/

-.

> < 1186
345.56504

الحر ،صالح منصور
العقوبات البديلر ل رائم ايحداث ومدى فاعلير تطبيقها :ةاسر
مقاة ر  /صالح مةصوة الحر  -.عمان :اة وائا228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4121 : .
ة مك 978-9957-91-775-3 :
الواصفات / :ايحداث//ايهلير//علم ال ريمر//العقوبات//القا ون/
> < 1187

345.56507

حيف ،معتصم خالد
قا ون العقوبات ةقم ( )26لسةر  2962وتعديالته ةقم ( )2لسةر
 0228وفقا يحدث التعديالت  /معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر،
210 -. 0202ص  ( -.سلسلر التشريعات القا و ير ؛ ) 5
ة .إ2020/10/4108 : .
ة مك 978-9923-15-071-9 :
الواصفات / :العقوبات//ال ريمر//اإلجراءات ال ةائير/
/المحاكمات//القا ون ال ةائي//اية ن/
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> < 1188
345.56805

عبيد ،مزهر جعفر
الوسيط في شرح قا ون اإلجراءات ال زائير العما ي :المحاكمر
والحكم ويرق الطعن في ايحكام  /مزهر جعفر عبيد  -.ي0؛ مزيدة و
مةقحر -.عمان :اة الثقافر -. 0202 ،ج155( 0ص)
ة .إ2020/1/194 : .
ة مك 978-9923-15-054-2 :
الواصفات / :اإلجراءات ال ةائير//المحاكم ال ةائير//القا ون
ال ةائي//سلطةر عمان/
> < 1189

345.5691

ربيع ،عماد محمد
الوجيز في قا ون االجراءات ال زائير اإلماةاتي  /عما محمد
ةبيع  -.عمان :اة وائا002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6209 : .
ة مك 978-9957-91-691-6 :
الواصفات / :القا ون ال ةائي//العقوبات//اإلماةات العربير
المتحدة/
> < 1190

346

346.012

346.020285

حيف ،معتصم خالد
القا ون المد ي ةقم ( )52لسةر  2926وفقا ً يحدث التعديالت /
معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر225 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
التشريعات القا و ير ؛ ) 2
ة .إ2020/10/4277 : .
ة مك 978-9923-15-074-0 :
الواصفات / :القا ون المد ي//اإلجراءات المد ير//القا ون/
> < 1191
األحمد ،وسيم حسام الدين
اآلليات الويةير لمةاهضر العةف ضد المرأة العربير :ةاسر
ومقاة ر  /وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي-.0202 ،
299ص
ة .إ2019/4/2214 : .
ة مك 978-9957-98-353-6 :
الواصفات / :حقوق المرأة//العةف//القا ون//البلدان العربير/
> < 1192
العموش ،ابراهيم سمير
خصوصيات عقد توةيد المعلومات عبر اإل تر ت  /ابراهيم
سمير العموش  -.عمان :اة م دالو 212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5580 : .
ة مك 978-9957-02-708-7 :
الواصفات / :العقو اإللكترو ير//اقتصا المعلومات//الت اةة
اإللكترو ير//تكةولوجيا المعلومات//القا ون المد ي/
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> < 1193
346.020285

346.022

العيسى ،طالل ياسين
تشريعات الت اةة اإللكترو ير ومدى إمكا ير ت اوز عوائقها
وتطويرها  /يالل ياسين العيسى ،بيا زيد مقابلر  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث260 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2275 : .
ة مك 978-9923-14-044-4 :
الواصفات / :الت اةة اإللكترو ير//العقو اإللكترو ير//القوا ين
والتشريعات/
> < 1194
أبو شميس ،سماهر عبد الكريم
المسؤولير المد ير اإللكترو ير :القا ون الواجب التطبيق  /سماهر
عبد الكريم أبو شميس  -.عمان :اة الثقافر252 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3231 : .
ة مك 978-9957-642-88-4 :
الواصفات / :العقو //اإل تر ت//القا ون/
> < 1195

346.022

عزايزة ،علي محمد
التزامات المقاول :ةاسر مقاة ر  /علي محمد عزايزة  -.عمان:
اة الثقافر126 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3257 : .
ة مك 978-9957-642-93-8 :
الواصفات / :القيو //المةشآت الت اةير//القا ون الخاص/
> < 1196

346.022

غفري ،خالد جاسر
العقو الصغيرة  /خالد جاسر غفر
العلمي226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1000 : .
ة مك 978-9957-98-349-9 :
الواصفات / :العقو //العقو الدولير//القا ون/

 -.عمان :اة اإلعصاة

> < 1197
346.022

الفتالوي ،صاحب عبيد
مصا ة اإللتزام في القا ون المد ي :ةاسر مقاة ر بالفقه اإلسالمي
 /صاحب عبيد الفتالو  -.عمان :اة الثقافر582 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3638 : .
ة مك 978-9923-15-038-2 :
الواصفات / :العقو //القا ون المد ي//القا ون/
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> < 1198
346.022

الفراج ،عمر لطفي
عقد اإلباحر :ةاسر مقاة ر بين الفقه اإلسالمي والقا ون  /عمر
لطفي الفراج  -.عمان :اة الثقافر028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3729 : .
ة مك 978-9923-15-044-3 :
الواصفات / :العقو //القا ون المد ي//اية ن/
> < 1199

346.029

الزعبي ،علي محمد
مسؤولير الوكيا بالعمولر في القا ون الت اة  :ةاسر مقاة ر /
علي محمد الزعبي  -.عمان :اة الثقافر255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3726 : .
ة مك 978-9923-15-041-2 :
الواصفات / :الوكالر (قا ون)//الت اةة بالعمولر//السماسرة/
/المسؤولير القا و ير//القا ون الت اة /
> < 1200

346.031

بدران ،باسل جبار
المهةدس المقيم (المشرف) في عقد المقاولر اإل شائي  /باسا جباة
بدةان  -.عمان :اة الثقافر005 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3226 : .
ة مك 978-9957-642-87-7 :
الواصفات / :العقو //التبعير القا و ير//المهةدسون//القا ون الخاص/
> < 1201

346.031

محمد ،صغير مراد
المسؤولير المد ير لأليباء عن أخطائهم المهةير  /صغير مرا
محمد  -.عمان :اة الثقافر096 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3333 : .
ة مك 978-9957-642-96-9 :
الواصفات / :المسؤولير المد ير//اييباء//القا ون المد ي//ايخطاء
الطبير/
> < 1202

346.031

نور الدين ،براي
االت اه حو تحديث المسؤولير المد ير على أساس مبدأ الحيطر /
برا وة الدين ،عيمر عماةة  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي-. 0202 ،
026ص
ة .إ2019/2/953 : .
ة مك 978-9957-98-343-7 :
الواصفات / :المسؤولير القا و ير//الرقابر اإل اةير//القا ون المد ي/
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> < 1203
346.034

الحداد ،محمد بكر
المسؤولير ال زائير للقةوات الفضائير عن جرائم الذم والقدح
والتحقير  /محمد بكر الحدا  -.عمان :اة الثقافر 058 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3551 : .
ة مك 978-9923-15-008-5 :
الواصفات / :القذف والتشهير//ال ريمر//القا ون/
> < 1204

346.04

346.043

عيشوبة ،عمار
مةازعات ةخص البةاء وفق التعديالت القا و ير واالجتها ات
القضائير  /عماة عيشوبر  -.عمان :اة اييام000 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3507 : .
ة مك 978-9957-95-819-0 :
الواصفات / :ةخصر البةاء//قا ون الملكير//القا ون المد ي/
/القا ون/
> < 1205
عبد العزيز ،إيهاب علي
ظرير التعسف في استعمال الحق في الملكير العقاةير  /إيهاب علي
عبد العزيز  -.عمان :اة الثقافر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3623 : .
ة مك 978-9923-15-011-5 :
الواصفات / :الملكير//الممتلكات//القا ون المد ي/
> < 1206

346.045

346.048

زاهده ،جمانة يحيى
عقو الفيدك :الوسائا القا و ير لتسوير الةزاعات  /جما ر يحيى
زاهده  -.عمان :اة الثقافر220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3727 : .
ة مك 978-9923-15-043-6 :
الواصفات / :المشاةيع الهةدسير//العقو //التحكيم القا و ي//عقو
الفيدك//القا ون/
> < 1207
األحمد ،وسيم حسام الدين
م موعر تشريعات وأ ظمر حماير الملكير الفكرير في ول م لس
التعاون الخلي ي  /وسيم حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
611 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2251 : .
ة مك 978-9957-98-359-8 :
الواصفات / :الملكير الفكرير//القا ون //ول م لس التعاون
الخلي ي/
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> < 1208
346.048

ربيع ،زياد محمد
حماير الملكير الفكرير في القوا ين الويةير والدولير  /زيا محمد
ةبيع  -.عمان :اة الثقافر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3747 : .
ة مك 978-9923-15-047-4 :
الواصفات / :حماير الملكير الفكرير//الملكير الصةاعير//الحماير
القا و ير/
> < 1209

346.048

القضاة ،يعرب عثمان
الحماير ال زائير لألسراة الت اةير  /يعرب عثمان القضاة -.
عمان :اة الثقافر065 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3254 : .
ة مك 978-9957-642-94-5 :
الواصفات / :الت سس الت اة //ايسراة الت اةير//القا ون
الخاص/
> < 1210

346.066

حيف ،معتصم خالد
قا ون الشركات ةقم ( )00لسةر  2992وتعديالته ةقم ( )25لسةر
 0222وتعديالته ةقم  22لسةر  0228وفقا الحدث التعديالت  /معتصم خالد
حيف  -.عمان :اة الثقافر252 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر التشريعات
القا و ير؛ ) 8
ة .إ2020/10/4276 : .
ة مك 978-9923-15-075-7 :
الواصفات / :قا ون الشركات//القا ون الت اة //القا ون/
> < 1211

346.07

البطوش ،أحمد فهمي
ح ير الدفاتر الت اةير في اإلثبات :ةاسر تحليلير  /أحمد فهمي
البطوش  -.عمان :اة الثقافر212 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3552 : .
ة مك 978-9923-15-007-8 :
الواصفات / :المحاسبر//القا ون الت اة //الدليا//الدفاتر الت اةير
اإللكترو ير//استخدام الحاسوب/
> < 1212

346.07

حيف ،معتصم خالد
قا ون الت اةة ةقم ( )20لسةر  2966وفقا يحدث التعديالت /
معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر88 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
التشريعات القا و ير ؛ ) 2
ة .إ2020/10/4278 : .
ة مك 978-9923-15-073-3 :
الواصفات / :القا ون الت اة //ايعمال الت اةير//القا ون/
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> < 1213
346.07

346.07

سميسم ،جواد كاظم
الوسيط في القا ون الت اة  :الةظرير العامر لألعمال الت اةير،
التاجر ،العقو الت اةير ،البيوع البحرير ،العمليات المصرفير  /جوا كاظم
سميسم ،ابراهيم عباس ال بوة  -.عمان :اة صفاء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3309 : .
ة مك 978-9923-28-020-1 :
الواصفات / :القا ون الت اة //ايعمال الت اةير//الت اةة/
> < 1214
الفتالوي ،سهيل حسين
القا ون الت اة الدولي  /سهيا حسين الفتالو  -.عمان :اة
الثقافر212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3748 : .
ة مك 978-9923-15-046-7 :
الواصفات / :القا ون الت اة //الت اةة الدولير//القا ون الدولي/
> < 1215

346.077

البنيان ،أحمد عواد
وسائا إجباة المدين على التةفيذ العين  /أحمد عوا البةيان -.
عمان :اة اليازوة العلمير -. 0202 ،ج022( 0ص)
ة .إ2018/4/1918 : .
ة مك 978-9957-12-854-8 :
الواصفات / :الديون//القا ون الت اة /
> < 1216

346.077

الشعيبي ،يحيى محمد
الةظرير العامر لاللتزام :أحكام االلتزام  /يحيى محمد الشعيبي -.
عمان :اة أم د200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1430 : .
ة مك 978-9923-25-294-9 :
الواصفات  :االلتزامات (قا ون)//الديون//العقو //القا ون المد ي/
> < 1217

346.077

الفتالوي ،صاحب عبيد
أحكام االلتزام في القا ون المد ي :ةاسر مقاة ر بالفقه اإلسالمي /
صاحب عبيد الفتالو  -.عمان :اة الثقافر065 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3634 : .
ة مك 978-9923-15-031-3 :
الواصفات / :أحكام االلتزام//المديو ير//الحوالر على المقروض/
/القا ون المد ي/
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346.08

346.086

> < 1218
الخوالده ،مؤيد حسني
جريمر إفشاء السر المصرفي المسؤولير ال زائير وآثاةها على
عمليات غسا ايموال  /مؤيد حسةي الخوالده  -.عمان :اة الثقافر-. 0202 ،
062ص
ة .إ2018/7/3663 : .
ة مك 978-9923-15-016-0 :
الواصفات / :البةوك//ال ريمر//القا ون/
> < 1219
الحموي ،سميرة محمد
الشروي التعسفير في عقو التأمين  /سميرة محمد الحمو -.
عمان :اة كفاءة المعرفر525 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/23 : .
ة مك 978-9923-755-47-1 :
الواصفات / :التأمين//العقو //القا ون الت اة //الحماير القا و ير/
/القا ون المد ي/
> < 1220

346.44022

سلطان ،نافع بحر
قا ون العقو الفر سي ال ديد  /افع بحر سلطان  -.عمان :اة
غيداء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5807 : .
ة مك 978-9957-96-804-5 :
الواصفات / :العقو //االلتزامات (قا ون)//القا ون المد ي//فر سا/
> < 1221

346.565

الزعبي ،تيسير أحمد
القا ون المد ي مع جميع قراةات محكمر التمييز الهيئر العامر /
تيسير أحمد الزعبي  -.عمان :المؤلف0202 ،
ة .إ2020/2/620 : .
الواصفات / :المحاكم المد ير//ايشخاص (قا ون)//العقو //حقوق
الملكير//القا ون المد ي//اية ن/
> < 1222

346.565

العبيدي ،علي هادي
شرح القا ون المد ي :الحقوق العيةير  /علي ها
عمان :اة الثقافر268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2784 : .
ة مك 978-9923-15-060-3 :
الواصفات / :الحقوق القا و ير//اإلجراءات المد ير//القا ون
المد ي//اية ن/

العبيد
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-.

346.56501

> < 1223
بني سالمة ،محمد خلف
شرح قا ون ايحوال الشخصير اية ي ةقم  21لسةر :0229
الزواج والطالق  /محمد خلف بةي سالمر  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
986ص
ة .إ2020/2/717 : .
ة مك 978-9957-91-722-7 :
الواصفات / :ايحوال الشخصير//القا ون الخاص//اية ن/
/القا ون/
> < 1224

346.56501

حيف ،معتصم خالد
قا ون ايحوال الشخصير ةقم ( )21لسةر  0229وفقا يحدث
التعديالت  /معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر65 -. 0202 ،ص -.
(سلسلر التشريعات القا و ير ؛ ) 22
ة .إ2020/10/4306 : .
ة مك 978-9923-15-076-4 :
الواصفات / :قا ون ايحوال الشخصير//القا ون المد ي//اية ن/
> < 1225

346.56501

346.565022

346.56504

عبابنة ،محمد يوسف
ايحكام المرتبطر بالةمو اإل سا ي والصحر الةفسير في قا ون
ايحوال الشخصير اية ي ةقم 26لعام 0222م  /محمد يوسف عبابةر -.
إةبد :عالم الكتب الحديث085 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3121 : .
ة مك 978-9923-14-119-9 :
الواصفات / :قا ون ايحوال الشخصير//الصحر الةفسير//الةمو/
/القا ون الخاص//اية ن/
> < 1226
القضاة ،منذر عبد الكريم
العقو المسماة في القا ون المد ي اية ي  /مةذة عبد الكريم
القضاة  -.عمان :اة وائا062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5512 : .
ة مك 978-9957-91-673-2 :
الواصفات / :العقو //ايعمال القا و ير//القا ون المد ي//اية ن/
> < 1227
حيف ،معتصم خالد
قا ون الملكير العقاةير ةقم ( )22لسةر  0229متضمةا ً أحدث
قراةات المحاكم  /معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر-. 0202 ،
82ص
ة .إ2020/10/4488 : .
ة مك 978-9923-15-080-1 :
الواصفات / :قا ون الملكير//ملكير العقاةات//القا ون المد ي/
/اية ن/
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> < 1228
346.5650434

346.565048

الشماع ،محمد فائق
التزامات مستأجر العقاة في القا ون اية ي  /محمد فائق
الشماع  -.عمان :اة وائا220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6408 : .
ة مك 978-9957-91-702-9 :
الواصفات / :اإلي اة//العقو //القا ون الخاص//اية ن/
> < 1229
القضاة ،منذر عبد الكريم
حقوق الملكير الفكرير :العالمر الت اةير ،براءات االختراع،
قا ون حماير حق المؤلف اية ي  /مةذة عبد الكريم القضاة  -.عمان :اة
وائا002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3832 : .
ة مك 978-9957-91-643-5 :
الواصفات / :الملكير الفكرير//براءات االختراع//العالمات
الت اةير//الحماير القا و ير//اية ن/
> < 1230

346.565066

الزعبي ،تيسير أحمد
قا ون الشركات مع جميع قراةات محكمر التمييز الهيئر العامر /
تيسير أحمد الزعبي  -.عمان :المؤلف ( -. 0202 ،موسوعر اية ن
القا و ير ؛ ) 09
ة .إ2020/2/618 : .
الواصفات / :قا ون الشركات//القا ون الت اة //القا ون المد ي/
/اية ن/
> < 1231

346.565092

الصنابرة ،خالد علي
قا ون ايوةاق المالير :قا ون ةقم  28لسةر  / 0222خالد علي
الصةابرة؛ إعدا ميس محمد بةي يعان  -.عمان :اة جليس الزمان،
025 -.0202ص
ة .إ2019/11/5812 : .
ة مك 978-9957-81-413-7 :
الواصفات / :ايوةاق المالير//االستثماة//ايسواق المالير/
/القا ون//اية ن/
> < 1232

346.95693

النمر ،رائد محمد
شرح القا ون المد ي :مصا ة االلتزام في القا ون المد ي
البحريةي وفقا ً يحداث التعديالت التشريعير وقراةات محكمر التمييز ( ةاسر
مقاة ر)  /ةائد محمد الةمر  -.عمان :اة وائا292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2122 : .
ة مك 978-9957-91-620-6 :
الواصفات / :القا ون المد ي//البحرين//القا ون/
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> < 1233
347.014

347.06

السمحان ،إياد عايد
تعيين القضاة وتدةيبهم في المسائا المد ير والت اةير :ةاسر
مقاة ر  /إيا عايد السمحان  -.عمان :المؤلف292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3077 : .
ة مك 978-9957-67-623-0 :
الواصفات / :القضاة//المحاكم//المهةر القا و ير//ايعمال
القا و ير/
> < 1234
عبد الرحمن ،حسام الدين
اإلثبات بالقرائن في ضوء الشريعر والقا ون  /حسام الدين عبد
الرحمن  -.عمان :اة االبتكاة020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2853 : .
ة مك 978-9923-16-054-1 :
الواصفات / :اإلثبات//الدليا ال ةائي//اإلجراءات ال ةائير/
/التشريعات ال زائير/
> < 1235

347.09

347.09

حمادنة ،عبدهللا فواز
الوساير كوسيلر لتسوير الةزاعات :ةاسر مقاة ر  /عبدهللا فواز
حما ر  -.عمان :اة الثقافر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3632 : .
ة مك 978-9923-15-036-8 :
الواصفات / :تسوير الةزاعات//الوساير//القضاء//المحاكم
المد ير/
> < 1236
الكيالني ،محمود محمد
موسوعر القضاء المد ي :الوساير والتحكيم في تسوير المةازعات
المد ير والت اةير  /محمو محمد الكيال ي  -.عمان :اة الثقافر-. 0202 ،
ج282(2ص)
ة .إ2018/7/3748 : .
ة مك 978-9923-15-019-1 :
الواصفات / :تسوير الةزاعات//الوساير//القضاء//المحاكم
المد ير/
> < 1237

347.56307

هلهول ،مجيد هداب
المحاكمات العراقير في ظا االحتالل ايمريكي للعراق -0222
 / 0226م يد هداب هلهول  -.عمان :اة أم د828 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1528 : .
ة مك 978-9923-25-301-4 :
الواصفات / :المحاكمات//العراق//االحتالل ايمريكي/
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> < 1238
347.565

347.565012

القضاة ،مفلح عواد
أصول المحاكمات المد ير والتةظيم القضائي  /مفلح عوا
القضاة -.ي5؛ مزيدة ومةقحر  -.عمان :اة الثقافر126 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2919 : .
ة مك 978-9923-15-030-6 :
الواصفات / :أصول المحاكمات المد ير//إ اةة المحاكم//التةظيم
القضائي//اية ن/
> < 1239
المحاسنة ،مدين جمال
الرقابر القضائير على أعمال اإل اةة في الظروف االستثةائير في
القا ون اية ي :ةاسر مقاة ر فر سا ،مصر  /مدين جمال المحاسةر -.
عمان :اة شهرزا 120 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1577 : .
ة مك 978-9923-702-27-7 :
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//القضاء//القا ون اإل اة //اية ن/
> < 1240

347.565017

زلوم ،عمر خضر
فن إبداء المشوةة القا و ير  /عمر خضر زلوم  -.عمان :اة
اليازوة العلمير65 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5578 : .
ة مك 978-9957-12-961-3 :
الواصفات / :االستشاةة القا و ير//المساعدة القضائير//التشريع/
/اية ن/
> < 1241

347.56507

حيف ،معتصم خالد
فا ون أصول المحاكمات المد ير ةقم ( )05لسةر 2988
وتعديالته ةقم ( )5لسةر  0229وفقا يحدث التعديالت ومتضمةا ً قراةات
المحاكم وإشاةة إلى الكتب الفقهير  /معتصم خالد حيف  -.عمان :اة الثقافر،
82 -. 0202ص  ( -.سلسلر التشريعات القا و ير ؛ ) 2
ة .إ2020/10/4106 : .
ة مك 978-9923-15-070-2 :
الواصفات / :المحاكمات//اإلجراءات المد ير//إجراءات
االستئةاف//المحاكم المد ير//اية ن/
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> < 1242
347.56507

347.5694

حيف ،معتصم خالد
قا ون أصول المحاكمات ال زائير ةقم ( )9لسةر 2962
وتعديالته ةقم ( )20لسةر  0222وفقا يحدث التعديالت  /معتصم خالد
حيف -.عمان :اة الثقافر220 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر التشريعات
القا و ير ؛ ) 1
ة .إ2020/10/4109 : .
ة مك 978-9923-15-072-6 :
الواصفات / :المحاكمات//اإلجراءات ال ةائير//إجراءات
االستئةاف//المحاكم ال ةائير//القا ون ال ةائي//اية ن/
> < 1243
الطهاروة ،بالل محمود
ضما ات استقالل القضاء الكويتي :ةاسر مقاة ر  /بالل محمو
الطهاةوة  -.عمان :اة وائا020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3492 : .
ة مك 978-9957-91-634-3 :
الواصفات / :الةظام القضائي//الكويت/
> < 1244

347.664013

349.141

يوسف ،باسل مولود
الةظام القضائي لمحكمر سيراليون  /باسا مولو يوسف -.
عمان :اة أم د282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/7 : .
ة مك 978-9923-25-230-7 :
الواصفات / :الةظام القضائي//اإلجراءات ال ةائير//إ اةة //إ اةة
المحاكم//سيراليون/
> < 1245
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات العربير المعةير بال ا ب القا و ي والقضائي  /وسيم
حسام الدين ايحمد  -.عمان :اة االبتكاة016 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2748 : .
ة مك 978-9923-16-047-3 :
الواصفات / :القا ون//القضاء//ايقاليم//العالم العربي/
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351

> < 1246
المساعدة ،ماجد عبد المهدي
إ اةة التغيير وايزمات  /ماجد عبد المهد المساعدة ،فرح ماجد
مساعدة  -.عمان :اة الثقافر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4437 : .
ة مك 978-9923-15-079-5 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//الكواةث//ايزمات الدولير/
/التخطيط اإل اة //إ اةة التغيير//اإل اةة العامر/
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> < 1247
351

351.0258

مصطفى ،بكر أحمد
أساسيات إ اةة مؤسسات الدولر  /بكر أحمد مصطفى  -.عمان:
اة ال ةا ةير298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5021 : .
ة مك 978-9957-610-44-9 :
الواصفات / :التغيير التةظيمي//اإلصالحات اإل اةير//اإل اةة
العامر/
> < 1248
المبيضين ،صفوان محمد
مقدمر في الحكومر اإللكترو ير  /صفوان محمد المبيضين -.
عمان :اة اليازوة العلمير 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/233 : .
ة مك 978-9957-12-876-0 :
الواصفات / :الحكومر اإللكترو ير//ايتمتر//اإل اةة العامر/
> < 1249

351.0285

351.563

أيوب ،محمد أيوب
الحكومر اإللكترو ير :الخطط واالستراتي يات  /محمد أيوب
أيوب -.عمان :مؤسسر الوةاق091 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6405 : .
ة مك 978-9957-33-772-8 :
الواصفات / :الحكومر اإللكترو ير//اإل اةة العامر//تطبيقات
الحاسوب//فلسطين/
> < 1250
هيئة علماء المسلمين في العراق
واقع العراق مابعد االحتالل  /هيئر علماء المسلمين في العراق -.
عمان :اة الفتح208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5059 : .
ة مك 978-9957-23-502-4 :
الواصفات / :الحكومر//الفسا السياسي//ايحوال االقتصا ير/
/اإل اةة العامر//االحتالل ايمريكي//العراق/
> < 1251

351.564

أبو دية ،ماهر موسى
الوساير والمحسوبير في الوظيفر العامر في فلسطين وأثرها على
التةمير السياسير (الضفر الغربير)  /ماهر موسى أبو ير  -.عمان :اة جلر،
292 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5111 : .
ة مك 978-9923-732-83-0 :
الواصفات / :المحسوبير//الفسا اإل اة //الخدمر المد ير//التةمير
السياسير//فلسطين/
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> < 1252
352.14

الربيعي ،صالح جاسم
صالحيات المحافظ بين المركزير والالمركزير :ةاسر تاةيخير
قا و ير سياسير تحليلير  /صالح جاسم الربيعي  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
221ص
ة .إ2019/3/1420 : .
ة مك 978-9923-25-013-6 :
الواصفات / :السلطات المحلير//اإل اةة المحلير //ظام الالمركزير/
/العراق/
> < 1253

352.2

العدوان ،شاكر أحمد
السمعر التةظيمير في القطاع العام :مساهمر ظرير وت اةب
عالمير /شاكر أحمد العدوان ،ساجدة ابراهيم الشامي  -.عمان :المؤلف،
292 -.0202ص
ة .إ2020/2/944 : .
ة مك 978-9957-67-494-6 :
الواصفات / :اإل اةة التةظيمير//اإل اةة التةفيذير/اإل اةة العامر/
> < 1254

352.3

352.3

352.365

الزنبقي ،حنان سليمان
كن أ ت شطر التميز  /حةان سليمان الز بقي  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2799 : .
ة مك 978-9957-66-199-1 :
الواصفات / :القائد المتميز//االبتكاة//اإلبداع//تقةيات اإل اةة/
/المهاةات اإل اةير//السعو ير/
> < 1255
عامر  ،سامح عبد المطلب
حوكمر المؤسسات في ضوء الفكر المعاصر  /سامح عبد المطلب
عامر ،ياسمين جو ة السةطيا  -.عمان :اة الفكار522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/463 : .
ة مك 978-9957-92-234-4 :
الواصفات / :اإل اةة العامر//وضع السياسات//إ اةة المؤسسات/
/اإل اةة/
> < 1256
عساف ،عبد المعطي محمد
إ اةة المشروعات العامر  /عبد المعطي محمد عساف  -.ي0؛
مزيدة ومةقحر  -.عمان :اة المسيرة016 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6048 : .
ة مك 978-9957-97-159-5 :
الواصفات / :إ اةة المشروع//الرقابر//تمويا المشاةيع//التطوير
المهةي//اإل اةة العامر/
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352.39

> < 1257
آل سميح ،تهاني عبدهللا
تقويم اي اء المؤسسي في ضوء مدخا قياس اي اء المتوازن /
تها ي عبدهللا آل سميح  -.عمان :اة ومكتبر الحامد000 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6550 : .
ة مك 978-9957-66-193-9 :
الواصفات / :التقييم//التخطيط االستراتي ي//أساليب التقييم//اإل اةة
العامر/
> < 1258

352.39

الربابعة ،خالد أحمد
القيا ة االستراتي ير و وةها في بةاء المةظمات ايمةير الذكير /
خالد أحمد الربابعر  -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/205 : .
ة مك 978-9923-25-247-5 :
الواصفات / :القيا ة//الرقابر اإل اةير//التخطيط االستراتي ي/
/اإل اةة التةفيذير//اإل اةة العامر//قوات ايمن//اية ن/
> < 1259

352.4

ساحل ،محمد
أسس المواز ر العامر للدولر  /محمد ساحا  -.عمان :مركز الكتاب
ايكا يمي298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/403 : .
ة مك 978-9957-35-384-1 :
الواصفات / :الميزا ير العامر//الةفقات العامر//االستثماة العام/
> < 1260

352.4

عليمات ،خالد عيادة
الفسا وا عاكاساته على التةمير االقتصا ير :ةاسر حالر اية ن /
خالد عيا ة عليمات  -.عمان :اة الخليج215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6159 : .
ة مك 978-9923-23-046-6 :
الواصفات / :الفسا المالي//الرقابر المالير//التةمير االقتصا ير/
/اية ن/
> < 1261

352.809565

الكلوب ،مجد ابراهيم
أجهزة الرقابر اإل اةير والمالير ومدى فاعليتها في الحد من
الفسا  /م د ابراهيم الكلوب  -.عمان :اة المبا ةة028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1077 : .
ة مك 978-9923-26-055-5 :
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//الفسا في المؤسسات//مكافحر
الفسا //اإل اةة العامر//اية ن/
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353

> < 1262
المدو ،آالء عبد الكريم
السياسات العامر في ظا اي ظمر الالمركزير  /آالء عبد الكريم
المدو  -.عمان :اة المةاهج299 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4227 : .
ة مك 978-9957-18-774-3 :
الواصفات / :السياسات العامر//السلطر المحلير//الزةاعر/
/الصةاعر//اإلسكان//المةظمات الرياضير//الصحر//التعليم//الالمركزير/
/اإل اةة العامر/
> < 1263

353.33

353.5

عبيد ،علي عباس
ةقابر السلطر االتحا ير على أ اء م الس المحافظات المحلير /
علي عباس عبيد  -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2223 : .
ة مك 978-9923-25-102-7 :
الواصفات / :السلطات المحلير//اإل اةة//الالمركزير//السلطات
االتحا ير/
> < 1264
الشمري ،وديان ياسين
مشكالت التكيف الم تمعي للمستفيدين من وة الدولر  /و يان
ياسين الشمر  -.عمان :اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3820 : .
ة مك 978-9923-25-325-0 :
الواصفات / :الرعاير االجتماعير//التكيف الم تمعي//اييفال/
/العائالت//اإل اةة العامر//الدولر/
> < 1265

353.609565

353.809566

الملكاوي ،أديب خلف
إ اةة ال و ة الشاملر في المستشفيات وأثرها على أ اء العاملين /
أ يب خلف الملكاو  -.عمان :اة الخليج022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3392 : .
ة مك 978-9923-23-065-7 :
الواصفات / :الخدمات الصحير//الرعاير الصحير//ضبط
ال و ة//المستشفيات//اإل اةة//اية ن/
> < 1266
رويس ،فاطمة ابراهيم
واقع التميز المؤسسي بإ اةة تعليم الشرقير في ضوء الةموذج
ايوةوبي و وةه في تحقيق ةؤير السعو ير  / 0222فايمر ابراهيم ةويس -.
عمان :اة ومكتبر الحامد528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6551 : .
ة مك 978-9957-66-194-6 :
الواصفات / :المؤسسات التعليمير//اإل اةة المدةسير//التميز/
/التطوير التربو //السعو ير/
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353.96

354.3

> < 1267
القزاز ،اسماعيل ابراهيم
التطبيق العملي لةظام الصحر والسالمر المهةير بموجب متطلبات
المواصفر ( / )810 51222:0228اسماعيا ابراهيم القزاز  -.عمان :اة
جلر058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4594 : .
ة مك 978-9923-732-70-0 :
الواصفات / :تعليمات الصحر والسالمر//السالمر المهةير/
/السالمر الصةاعير/
> < 1268
حافظ ،عبد الناصر علي
إ اةة ال و ة والبيئر  /عبد الةاصر علي حافظ ،حسين وليد
عباس ،أحمد عبد ال ةابي  -.عمان :اة ومكتبر الحامد522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2184 : .
ة مك 978-9957-66-135-9 :
الواصفات / :جو ة البيئر//المراقبر البيئير//إ اةة البيئر/
> < 1269

354.3

عبدهللا ،عادل محمد
إ اةة ال و ة والبيئر  /عا ل محمد عبدهللا  -.عمان :شركر
ايكا يميون522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5232 : .
ة مك 978-9923-27-042-4 :
الواصفات / :حماير البيئر//إ اةة ال و ة//إ اةة البيئر/
> < 1270

354.33

الحفيظ ،عماد محمد
مع زة زايد في حماير بيئر اإلماةات  /عما محمد الحفيظ -.
عمان :اة صفاء209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2774 : .
ة مك 978-9923-28-007-2 :
الواصفات / :حماير البيئر//التصحر//زايد بن خليفر آل هيان
//0221-2922اإلماةات العربير المتحدة/
> < 1271

354.33

لولو ،عبد الغاني
االتصال البيئي :ةاسر في ايساليب والمماةسات  /عبد الغا ي
لولو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد165 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4065 : .
ة مك 978-9957-66-177-9 :
الواصفات / :حماير البيئر//المراقبر البيئير//القا ون البيئي//االتصال
البيئي//ال زائر/
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355

355.009565

355.019

355.031

> < 1272
النقشبندي ،محمد نجم الدين
العقيدة العسكرير بين التحد واإلست ابر  /محمد م الدين
الةقشبةد  -.عمان :اة آمةر092 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5072 : .
الواصفات / :العمليات العسكرير//السياسر العسكرير//العلوم
العسكرير/
> < 1273
الشقيرات ،مالك أحمد
العلوم العسكرير  /مالك أحمد الشقيرات  -.عمان :اة ابن
الةفيس68 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1029 : .
ة مك 978-9923-24-063-2 :
الواصفات / :العلوم العسكرير//السياسر العسكرير//التاةيخ
العسكر //اية ن/
> < 1274
أبو جاموس ،أسامة عبد الغني
علم الةفس العسكر  /أسامر عبد الغةي أبو جاموس  -.عمان:
اة المةاهج025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/776 : .
ة مك 978-9957-18-753-8 :
الواصفات / :علم الةفس العسكر //الشخصير العسكرير/
/الشخصير اإلسالمير//الصحر الةفسير/
> < 1275
عباس ،عبدهللا ناهض
تدخا حلف شمال اييلسي في ليبيا :ايهداف والتداعيات /
عبدهللا اهض عباس  -.عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2198 : .
ة مك 978-9923-25-097-6 :
الواصفات / :مةظمر حلف شمال اييلسي//ايحوال السياسير/
/التدخا العسكر //ليبيا/
> < 1276

355.409477

حداد ،أسماء
الةموذج الروسي للحرب اله يةر في أوكرا يا :الخياةات
والرها ات  /أسماء حدا  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي-. 0202 ،
225ص
ة .إ2019/6/3255 : .
ة مك 978-9957-35-389-6 :
الواصفات / :الحرب اله يةر//العمليات العسكرير//ال غرافيا
العسكرير//أوكرا يا//ةوسيا االتحا ير/
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> < 1277
355.47

مخلف ،صبحي أحمد
ال غرافيا العسكرير  /صبحي أحمد مخلف  -.عمان :اة أم د،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/1/380 : .
ة مك 978-9923-25-270-3 :
الواصفات / :العمليات العسكرير//العلوم العسكرير//ال غرافيا
العسكرير//ال غرافيا/
> < 1278

358.13

الدهان ،ناجي خليفة
الدفاع ال و العراقي :ةاسر تاةيخير وثائقير لتطوةه و وةه
الويةي والقومي  / 2992 - 2929اجي خليفر الدهان  -.عمان :شركر
ايكا يميون262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3155 : .
ة مك 978-9923-27-025-7 :
الواصفات / :سالح المدفعير//المدفعير العراقير//القوات المسلحر/
/تاةيخ العراق الحربي/
> < 1279

358.3128

358.3128

358.4

الدعامسة ،لينا جمال
إ اةة المواهب والكفاءات البشرير في مةظمات ايعمال  /ليةا
جمال الدعامسر  -.عمان :المؤلف290 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/680 : .
الواصفات / :إ اةة المواهب//حوافز العما//الكفاءة//إ اةة ايفرا /
/المةظمات/
> < 1280
العمارات ،فارس محمد
استراتي يات إ اةة المواهب البشرير في المةظمر  /فاةس محمد
العماةات  -.عمان :اة الخليج220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1246 : .
ة مك 978-9923-23-055-8 :
الواصفات / :إ اةة المواهب//المواة البشرير//إ اةة ايفرا /
/اإل اةة التةفيذير/
> < 1281
العجيلي ،صباح نوري
حروب الطائرات المسيرة بدون يياة في الشرق ايوسط /
صباح وة الع يلي  -.عمان :اة آمةر065 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/809 : .
الواصفات / :الطائرات بدون يياة//الذكاء االصطةاعي//القوات
ال وير//الشرق ايوسط/
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> < 1282
359.409563

الخفاجي ،كامل كاظم
وة القوة البحرير العراقير في الحرب العراقير اإليرا ير - 2982
 / 2988كاما كاظم الخفاجي ،ةياض عبد الم يد العبوسي ،صفوة فاهم
كاما -.عمان :شركر ايكا يميون252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5396 : .
ة مك 978-9923-27-044-8 :
الواصفات / :القوات البحرير//العمليات العسكرير//الحرب
العراقير اإليرا ير //2982- 2982العراق/

 360المشاكل والخدمات االجتماعية والجمعيات الخيرية
> < 1283
361.9563

362.1023

362.2

الجنابي ،محمد محي
سياسات إعا ة تأهيا م تمعات ما بعد الةزاع :ةاسر حالر العراق
بعد أحداث عام  / 0225محمد محي ال ةابي  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
520ص
ة .إ2019/8/4131 : .
ة مك 978-9923-732-62-5 :
الواصفات / :إعا ة التأهيا//التةمير االجتماعير واالقتصا ير/
/الم تمعات//الحروب//الخدمات االجتماعير//العراق/
> < 1284
رماح ،مخلص عبد السالم
الخدمر االجتماعير في الم ال الطبي  /مخلص عبد السالم ةماح-.
عمان :اة اليازوة العلمير262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5545 : .
ة مك 978-9957-12-947-7 :
الواصفات / :الرعاير الطبير//خدمات المرضى//ةعاير المعوقين/
/برامج الرعاير الصحير//الخدمات االجتماعير الطبير/
> < 1285
رماح ،مخلص عبد السالم
الخدمر االجتماعير في ةعاير المعاقين  /مخلص عبد السالم
ةماح -.عمان :اة اليازوة العلمير212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5548 : .
ة مك 978-9957-12-949-1 :
الواصفات / :ةعاير المعوقين//الرعاير االجتماعير//الخدمات
االجتماعير/
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362.2083

> < 1286
درويش ،سعدية عبد الكريم
المدخا إلى التربير الخاصر لأليفال ذو االحتياجات الخاصر:
الموسوعر الشاملر لذو االختياجات الخاصر  /سعدير عبد الكريم ةويش،
إيمان يو س العبا  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي122 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/277 : .
ة مك 978-9957-83-681-8 :
الواصفات / :ةعاير المعوقين//التربير الخاصر//الع ز في
القراءة//صعوبات التعلم//الخدمات االجتماعير/
> < 1287

362.3

الطائي ،مازن هادي
التوحد واي شطر الرياضير :مدخا تةمو  /مازن ها الطائي،
عبدهللا محمد غاز  ،محمد عاصم غاز  -.عمان :الداة المةه ير-. 0202 ،
551ص
ة .إ2019/4/1994 : .
ة مك 978-9923-20-013-1 :
الواصفات / :التوحد//اييفال//اي شطر الرياضير//العالج/
> < 1288

362.3

مطر ،حازم محمد
تقدير حاجات أيفال متالزمر اون  /حازم محمد مطر ،أحمد
مصطفى سالم  -.عمان :مؤسسر الوةاق052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6487 : .
ة مك 978-9957-33-790-2 :
الواصفات / :الخدمات االجتماعير//المتخلفون عقلياً//الخدمات
االجتماعير الطبير//ةعاير المعوقين/
> < 1289

362.4

362.4

أوجادر ،خالف عايد
العيش المستقا :ةاسر في التواصا واإلعاقر وأساليب اإل ماج /
خالف عايد أوجا ة  -.إةبد :عالم الكتب الحديث020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3522 : .
ة مك 978-9923-14-154-0 :
الواصفات / :اإلعاقر السمعير//اإلعاقر البصرير//المشاكا
االجتماعير//المساعدات العالجير/
> < 1290
معوض ،اسماعيل محمد
اإلعالم وذو االحتياجات الخاصه  /اسماعيا محمد معوض -.
عمان :اة غيداء228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4646 : .
ة مك 978-9957-96-758-1 :
الواصفات / :ةعاير المعوقين//الخدمات الصحير//اإلعالم/
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> < 1291
362.42

أحمد ،منى أحمد عيسى
المسا دة االجتماعير للمعاقين سمعيا ً  /مةى أحمد عيسى أحمد -.
عمان :اة صفاء052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2856 : .
ة مك 978-9923-28-008-9 :
الواصفات / :الخدمات االجتماعير//الصم//اإلعاقر/
> < 1292

362.5

بن جلول ،خالد
مكافحر الفقر من خالل التأثير على بعض المتغيرات االقتصا ير:
ةاسر قياسير تحليلير لحالر الدول العربير  /خالد بن جلول  -.عمان :اة
االبتكاة625 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2745 : .
ة مك 978-9923-16-040-4 :
الواصفات / :الفقر//المشاكا االجتماعير//مكافحر الفقر/
> < 1293

362.5

كاظم ،ميسم ياسين
است ابات الفقراء لتحديات الفقر  /ميسم ياسين كاظم  -.عمان:
اة كفاءة المعرفر091 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6098 : .
ة مك 978-9923-755-19-8 :
الواصفات / :الفقر//الحرمان االجتماعي//الحاجات ايساسير/
/محاةبر الفقر//المشاكا االجتماعير//العراق/
> < 1294

362.50964

يسني ،ياسين ياسين
حياة البراةيك :مقاة ر سوسيولوجير إلشكال التمييز والتوصيم
الم اليين بحي صفيحي بمديةر تماةا  /ياسين ياسين يسةي  -.عمان :اة
زهد 219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5605 : .
ة مك 978-9923-17-116-5 :
الواصفات / :الحرمان االجتماعي//محاةبر الفقر//ال ماعات
المحرومر//المشاكا االجتماعير//المغرب العربي/
> < 1295

362.7

أحمد ،عصام فتحي
الخدمر االجتماعير وةعاير الشباب  /عصام فتحي أحمد  -.عمان:
اة اليازوة العلمير028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5572 : .
ة مك 978-9957-12-956-9 :
الواصفات / :ةعاير الشباب//خدمات الشباب//الرعاير
االجتماعير/
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> < 1296
362.7

العبادي ،محمد حميد
المشاكا والتحديات التي تواجه الشباب في الزمن المعاصر  /محمد
حميد العبا  -.عمان :اة زمزم082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1456 : .
ة مك 978-9957-72-215-9 :
الواصفات / :الشباب//البطالر//الفقر//المخدةات//جرائم اإل تر ت/
/اييفال//االعتداءات ال ةسير//المشاكا االجتماعير/
> < 1297

362.7

المدادحه ،إسالم عبدهللا
أبةي ل إبةي  /إسالم عبدهللا المدا حه  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
229ص
ة .إ2020/10/4361 : .
ة مك 978-9957-67-691-9 :
الواصفات / :العةف المةزلي//التفكك ايسر //إساءة معاملر
اييفال//الخالفات الزوجير//المراهقون//المشاكا االجتماعير/
> < 1298

362.74

362.82

المبيضين ،بندر حماد
أستخدام التقةيات الحديثر (الفضائيات ،اإل تر ت ،الموبايا) و وةها
في ا حراف ايحداث  /بةدة حما المبيضين  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/12/5340 : .
الواصفات / :اال حراف//المشاكا االجتماعير//الشباب/
> < 1299
الفرجات ،رضوان أبوفرج
العةوسر والطالق :أةقام فلكير صائح وإةشا ات  /ةضوان أبوفرج
الفرجات  -.عمان :اة الصايا265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2451 : .
ة مك 978-9923-710-59-3 :
الواصفات / :المرأة//التحرش ال ةسي//الطالق//العةف ايسر /
/ايسرة//المشاكا االجتماعير/
> < 1300

362.829

الداهري ،صالح حسن
أساسيات العةف ايسر و ظرياته :ايسباب والعالج  /صالح
حسن الداهر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2244 : .
ة مك 978-9957-98-357-4 :
الواصفات / :العةف ايسر //العالقات ايسرير//المشاكا
االجتماعير/
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362.829

362.8292

362.8292

> < 1301
رماح ،مخلص عبد السالم
العةف االجتماعي في الحياة ايسرير  /مخلص عبد السالم ةماح-.
عمان :اة اليازوة العلمير082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5547 : .
ة مك 978-9957-12-946-0 :
الواصفات / :العةف ايسر //إساءة معاملر اييفال//العالقات
الزوجير//المشاكا االجتماعير/
> < 1302
األردن .المجلس الوطني لشؤون األسرة
ليا العاملين في وزاةة الداخلير للتعاما مع حاالت العةف المبةي
على الةوع االجتماعي والعةف ايسر وحماير الطفا  /الم لس الويةي
لشؤون ايسرة  -.عمان :المؤلف25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4791 : .
الواصفات / :العةف ايسر //العةف في المداةس//حماير
اييفال//المشاكا االجتماعير/
> < 1303
األردن .المجلس الوطني لشؤون األسرة
ليا إجراءات وزاةة التربير والتعليم للتعاما مع حاالت العةف
ايسر وحماير الطفا والعةف المدةسي  /الم لس الويةي لشؤون ايسرة -.
عمان :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4792 : .
الواصفات / :العةف ايسر //العةف في المداةس//حماير
اييفال//المشاكا االجتماعير/
> < 1304

362.87

363.11

مقدادي ،محمد أحمد
أثر الل وء السوة في ال ا ب االجتماعي والتربو في اية ن
و وة كتب التربير الويةير والمد ير في التصد لهذه المشكلر  /محمد أحمد
مقدا  -.عمان :اة وائا222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1015 : .
ة مك 978-9957-91-729-6 :
الواصفات / :الالجئون//حماير الالجئين//اله رة ال ماعير
الشاملر//ايوضاع السياسير//ايوضاع االجتماعير//المةاهج الدةاسير/
/اية ن//سوةيا/
> < 1305
أبو حسين ،ليلي عبد الرؤوف
الصحر والسالمر والبيئر المهةير  /ليلي عبد الرؤوف أبو حسين؛
إعدا ةيةا زكي حماة ر  -.عمان :مؤسسر تسةيم222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3367 : .
ة مك 978-9957-529-83-3 :
الواصفات / :السالمر المهةير//ايخطاة الصةاعير والمهةير/
/العمال/
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> < 1306
363.11

363.11

سمور ،سوسن جورج
الصحر والسالمر والبيئر المهةير  /سوسن جوةج سموة ،فا
جوةج سموة  -.عمان :اة المعتز291 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6114 : .
ة مك 978-9957-65-231-9 :
الواصفات / :السالمر المهةير//الصحر المهةير//المخاير المهةير/
/اإلسعافات ايولير//بيئر العما/
> < 1307
عويضات ،محمد يوسف
إ اةة السالمر والصحر والبيئر المهةير  /محمد يوسف عويضات -.
عمان :المؤلف022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4198 : .
الواصفات / :السالمر المهةير//الحوا ث المهةير//المخاير المهةير/
> < 1308

363.12

الجياشي ،كرار ماجد
جغرافيا الحوا ث المروةير  /كراة ماجد ال ياشي  -.عمان :اة
صفاء055 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2050 : .
ة مك 978-9957-687-95-3 :
الواصفات / :حوا ث المروة//حوا ث المروة على الطرق/
/المةاخ//هةدسر الطرق//الةقا البر /
> < 1309

363.2

الربابعة ،خالد أحمد
الشرير الم تمعير فلسفر واستراتي ير  /خالد أحمد الربابعر،
فرحان جميا العموش  -.عمان :اة زهران022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4854 : .
ة مك 978-9957-88-497-0 :
الواصفات / :الشرير الم تمعير//تةفيذ القا ون//مكافحر ال ريمر/
/حا المشاكا/
> < 1310

363.25

زوزو ،هدى
اإلثبات ال ةائي :اإلثبات بالقرائن في الموا ال زائير والمد ير /
هدى زوزو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد598 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3611 : .
ة مك 978-9957-66-165-6 :
الواصفات / :اي لر//التحليا ال ةائي//القرائن//التحقيق ال ةائي/
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> < 1311
363.325

العشري ،حسين جابر
اإلعالم وسيكولوجيا اإلةهاب  /حسين جابر العشر
اة اليازوة العلمير059 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5542 : .
ة مك 978-9957-12-944-6 :
الواصفات / :اإلةهاب اإللكترو ي//وسائا االتصال ال ماهير /
/اإلعالم/

 -.عمان:

363.325

363.61

> < 1312
العمارات ،فارس محمد
اإلةهاب العابر للحدو وتداعياته على ايمن والسلم الدولي /
فاةس محمد العماةات  -.عمان :اة الخليج221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1129 : .
ة مك 978-9923-23-053-4 :
الواصفات / :اإلةهاب الدولي//المشاكا السياسير//ال رائم
الدولير//وسائا اإلعالم//اإل تر ت/
> < 1313
الجنابي ،اسماعيل مصطفى
شحر المياه في العراق :الواقع وتحديات المستقبا  /اسماعيا
مصطفى ال ةابي  -.عمان :اة زهد 060 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3822 : .
ة مك 978-9923-17-096-0 :
الواصفات / :شح المياه//المرافق العامر//إمدا ات المياه//المشاكا
االجتماعير//العراق/
> < 1314

363.7

جمعة ،حامد ادينوي
اإل اةة البيئير  /حامد ا يةو
العربي262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3898 : .
ة مك 978-9957-83-669-6 :
الواصفات / :المشكالت البيئير//التلوث//التةمير المستدامر//إ اةة
البيئر/

جمعر  -.عمان :مكتبر الم تمع

> < 1315
363.7

الدليمي ،صبحي أحمد
البيئر والتلوث  /صبحي أحمد الدليمي ،أوس يلك مشعان  -.عمان:
اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1417 : .
ة مك 978-9923-25-012-9 :
الواصفات / :المشكالت البيئير//التلوث البيئي//الةفايات//البلدان
العربير/
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> < 1316
363.7

الشمري ،عماد مطير
مشاكا التلوث البيئي  /عما مطير الشمر  ،مكي عبد الم يد
الربيعي  -.عمان :اة أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/923 : .
ة مك 978-9923-25-280-2 :
الواصفات / :المشكالت البيئير//التلوث البيئي//مكافحر التلوث/
> < 1317

363.7

العبادي ،محمد حميد
تدهوة البيئر الطبيعير  /محمد حميد العبا
058 -. 0202ص
ة .إ2018/10/5335 : .
ة مك 978-9957-72-176-3 :
الواصفات / :التلوث البيئي//مكافحر التلوث//صحر البيئر/

 -.عمان :اة زمزم،

363.70956324

363.73

363.731

> < 1318
الزيدي ،نشوان محمود
اآلثاة البيئير للتلوث :ةاسات تطبيقير  /شوان محمو
الزيد  -.عمان :اة أم د212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/920 : .
ة مك 978-9923-25-282-6 :
الواصفات / :التلوث البيئي//المشكالت البيئير//مصا ة التلوث/
/مكافحر التلوث//الموصا (العراق)/
> < 1319
الهيتي ،محمد يوسف
التلوث البصر بين الةظرير والتطبيق  /محمد يوسف الهيتي،
سمير مهد الويس  -.عمان :اة غيداء010 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4970 : .
ة مك 978-9957-96-791-8 :
الواصفات / :التلوث البيئي//التلوث البصر //تخطيط المدن/
/المشكالت البيئير//العراق/
> < 1320
الكبيسي ،عبد المجيد حميد
التربير البيئير :ةؤير مةه ير ومةظوة شاما  /عبد الم يد حميد
الكبيسي  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي620 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4689 : .
ة مك 978-9957-98-337-6 :
الواصفات / :التلوث البيئي//مكافحر التلوث//المخاير الصحير/

288

> < 1321
363.7385691

الحفيظ ،عماد محمد
االحتباس الحراة ومدى تأثيره على مستقبا ولر اإلماةات
العربير المتحدة  /عما محمد الحفيظ  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/3/1360 : .
ة مك 978-9957-687-90-8 :
الواصفات / :االحتباس الحراة //العواما المةاخير//التغير
المةاخي//اإلماةات العربير المتحدة/
> < 1322

363.79569

الحفيظ ،عماد محمد
بيئر الخليج العربي :تلوثه ،مخايره ،حمايته  /عما محمد
الحفيظ -.عمان :اة صفاء212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1350 : .
ة مك 978-9957-687-83-0 :
الواصفات / :التلوث البيئي//حماير الييئر//مكافحر التلوث//التلوث
بالةفط //ول الخليج العربي/
> < 1323

363.795691

الحفيظ ،عماد محمد
بيئر اإلماةات العربير المتحدة :تلوثها ،مخايرها ،حمايتها  /عما
محمد الحفيظ  -.عمان :اة صفاء 282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1359 : .
ة مك 978-9957-687-91-5 :
الواصفات / :التلوث البيئي//المخلفات المةزلير//التلوث بالةفط/
/حماير البيئر//اإلماةات العربير المتحدة/
> < 1324

364

364.014

الطراونة ،هناء أحمد
علم ال ريمر :المفهوم ،العقاب ،الوقاير  /هةاء أحمد الطراو ر؛
إعدا معتصم تركي الضالعين ،والء عبد الرحمن الرواشدة  -.عمان :اة
الخليج026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3700 : .
ة مك 978-9923-23-068-8 :
الواصفات / :علم ال ريمر//الم رمون//علم الةفس ال ةائي/
/مكافحر ال ريمر//علم االجتماع ال ةائي/
> < 1325
العشري ،حسين جابر
اإلعالم ال ةائي  /حسين جابر العشر  -.عمان :اة اليازوة
العلمير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5538 : .
ة مك 978-9957-12-943-9 :
الواصفات / :علم ال ريمر//اإلجراءات ال ةائير//القا ون ال ةائي/
/اإلعالم/
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> < 1326
364.019

364.09565

364.132

364.13209565

364.137

بوخريسة ،بوبكر
إ ثروبولوجيا ال ريمر من أسطوةة قابيا إلى الم رم بالوال ة /
بوبكر بوخريسر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3487 : .
ة مك 978-9957-35-396-4 :
الواصفات / :علم ال ريمر//اإل ثروبولوجيا االجتماعير//ايسس
الةفسير//علم الةفس/
> < 1327
األردن .وزارة العدل
ال ريمر والعو ال رمي واستراتي يات المواجهر في الم تمع
اية ي  /وزاةة العدل  -.عمان :الوزاةة002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3313 : .
الواصفات / :ال ريمر//المشاكا االجتماعير//مراكز اإلصالح/
/اية ن/
> < 1328
الخصيالت ،عبدهللا أحمد
أحكام ال رائم اال تخابير :ةاسر مقاة ر  /عبدهللا أحمد
الخصيالت  -.عمان :اة الثقافر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3251 : .
ة مك 978-9957-642-91-4 :
الواصفات / :اال تخابات//التزوير//ال ريمر//الحكومر الةيابير/
> < 1329
البيايضة ،نور محمد
جريمر الفسا كمهد لألمن الم تمعي في اية ن  /وة محمد
البيايضر  -.عمان :اة ابن الةفيس225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2017 : .
ة مك 978-9923-24-070-0 :
الواصفات / :الفسا //علم ال ريمر//ايمن الم تمعي//علم
االجتماع ال ةائي//اية ن/
> < 1330
ربابعة ،خلدون عبد القادر
اله رة غير الشرعير واالت اة بالبشر  /خلدون عبد القا ة
ةبابعر -.عمان :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5139 : .
الواصفات / :اله رة غير المشروعر//االت اة بالبشر//التخطيط
االستراتي ي//ايحوال السياسير//المشاكا االجتماعير/
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> < 1331
364.137

هادي ،محمد قاسم
التحديات ايمةير في مواجهر االت اة بالبشر  /محمد قاسم ها
عمان :اة كفاءة المعرفر082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6139 : .
ة مك 978-9923-755-35-8 :
الواصفات / :جرائم ضد ايفرا //االت اة بالبشر//علم ال ريمر/
/ال رائم ال ةائير//علم االجتماع ال ةائي/

-.

> < 1332
364.138

عبد العزيز ،محمود
اإلةهاب واإلةعاب من خصائص اإلمثريالير ايمريكير في
العراق  /محمو عبد العزيز  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4720 : .
ة مك 978-9957-96-775-8 :
الواصفات / :ا تهاك حقوق اإل سان//جرائم الحرب//االستعماة
ايمريكي//العراق/
> < 1333

364.151

حسن ،جنار نامق
اإلبا ة ال ماعير وأساليب التضليا اإلعالمي :ماذج مختاةة /
جةاة امق حسن  -.عمان :اة غيداء211 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6273 : .
ة مك 978-9957-96-649-2 :
الواصفات / :ال رائم ضد ايفرا //حقوق اإل سان//الحرب
الةفسير//ال رائم الدولير/
> < 1334

364.152

سويدان ،مالك شكري
من قتا وصفي التا  /مالك شكر سويدان  -.عمان :اة ال ةان،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1906 : .
ة مك 978-9923-35-012-6 :
الواصفات / :ال رائم السياسير//االغتيال//السياسيون اية يون/
/وصفي "مصطفى وهبي" التا /2922-2929
> < 1335

364.152

عامر ،محمود علي
ظاهرة القتا السياسي  /محمو علي عامر  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي222 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/4/1895 : .
ة مك 978-9957-98-168-6 :
الواصفات / :ال ريمر//السياسر/
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364.16

> < 1336
عبد الحميد ،زهراء عادل
جريمر االبتزاز اإللكترو ي :ةاسر مقاة ر  /زهراء عا ل عبد
الحميد  -.عمان :شركر ايكا يميون226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4326 : .
ة مك 978-9923-27-029-5 :
الواصفات / :االبتزاز//ال رائم اإللكترو ير//علم ال ريمر/
> < 1337

364.16

عجبان ،فاطمة صابر
التكييف الشرعي والقا و ي ل ريمر غسيا ايموال  /فايمر صابر
ع بان  -.عمان :اة ال ةان056 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/6/2754 : .
ة مك 978-9957-649-44-9 :
الواصفات / :جرائم ايموال//القا ون//ال ريمر/
> < 1338

364.16

العماوي ،أحمد علي
الضرة في جريمر التزوير  /أحمد علي العماو
الثقافر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3332 : .
ة مك 978-9957-642-95-2 :
الواصفات / :التزوير//تحريف الحقائق المالير//ال ريمر//القا ون/

 -.عمان :اة

364.16

364.2

> < 1339
يونس ،حسين عبد الكريم
االبتزاز اإللكترو ي وال رائم اإللكترو ير :المفهوم وايسباب /
حسين عبد الكريم يو س ،خليا يوسف جةد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6006 : .
ة مك 978-9923-755-05-1 :
الواصفات / :ال رائم الحاسوبير//قرصةر البرم يات//حماير
البيا ات//االبتزاز//علم ال ريمر/
> < 1340
أبو عفيفة ،طالل عبد الجبار
ا حراف اييفال والشباب حو ال ريمر  /يالل عبد ال باة أبو
عفيفر  -.عمان :مؤسسر الوةاق290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6454 : .
ة مك 978-9957-33-779-7 :
الواصفات / :ال ريمر//اال حراف//المشاكا االجتماعير//السلوك
االجتماعي//قا ون العقوبات/
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> < 1341
364.36

منصور ،يوسف محمد
ا حراف ايحداث :ةاسر اجتماعير  /يوسف محمد مةصوة -.
عمان :اة وائا088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5126 : .
ة مك 978-9957-91-668-8 :
الواصفات / :ا حراف ايحداث//المشاكا االجتماعير//الم رمون
ايحداث/
> < 1342

364.9563

365.6

365.661

مطرود ،أحمد جاسم
ا هياة الةظام السياسي في العراق وا عكاساته على واقع ال ريمر /
أحمد جاسم مطرو  -.عمان :اة أم د002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1337 : .
ة مك 978-9923-25-290-1 :
الواصفات / :ال ريمر//مكافحر ال ريمر//الحروب//الةظام
السياسي//التغير االجتماعي//المشاكا االجتماعير//ايحوال السياسير//العراق/
> < 1343
رماح ،مخلص عبد السالم
الخدمر االجتماعير في ةعاير المس و ين  /مخلص عبد السالم
ةماح  -.عمان :اة اليازوة العلمير202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5543 : .
ة مك 978-9957-12-945-3 :
الواصفات / :الس ةاء//إصالح الس ون//التأهيا االجتماعي/
/الرعاير االجتماعير/
> < 1344
ربابعة ،خلدون عبد القادر
تذكرة الفضالء في إصالح الةزالء  /خلدون عبد القا ة ةبابعر -.
عمان :المؤلف29 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5937 : .
الواصفات / :إصالح الس ون//الس ون/
> < 1345

368.0122

حسن ،إياد منصور
إعا ة التأمين وتقييم المخاير  /إيا مةصوة حسن  -.عمان :اة
ابن الةفيس222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1649 : .
ة مك 978-9923-24-023-6 :
الواصفات / :إعا ة التأمين//إ اةة المخاير//العمليات االقتصا ير/
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> < 1346
368.3

368.38

بن طرية ،معمر
ظام التأمين لضحايا حوا ث االستهالك :أشكاالته وضروةات
مراجعته ( ةاسر مقاة ر)  /معمر بن يرير  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
005ص
ة .إ2019/10/5430 : .
ة مك 978-9957-95-776-6 :
الواصفات / :التأمين الصحي//التأمين ضد الحوا ث//ال زائر/
/القا ون/
> < 1347
عبد الرضا ،كمال هديب
التأمين في الم ال الرياضي  /كمال هديب عبد الرضا  -.عمان:
اة جلر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5734 : .
ة مك 978-9923-37-000-1 :
الواصفات / :التأمين الصحي//اإلصابات الرياضير//العقو //التأمين
ضد اإلصابات//الرياضر/

 350التربية والتعليم
> < 1348
370

370.072

370.1

الحاج ،أحمد علي
التخطيط التربو  :إياة لمدخا تةمو جديد  /أحمد علي الحاج -.
عمان :اة المةاهج052 -. 0202 ،ص
ة .إ2000/6/2012 : .
ة مك 978-9957-18-541-1 :
الواصفات / :التخلف//التخطيط التةمو //التربير والتعليم/
> < 1349
الشهراني ،محمد مبارك
المدخا إلى فلسفر ومعايير البحوث التربوير  /محمد مباةك
الشهرا ي ،ةفعر ها اليامي  -.عمان :اة اليازوة 229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2223 : .
ة مك 978-9957-12-975-0 :
الواصفات / :ايبحاث التربوير//أساليب البحث//الدةاسات
التحليلير//العلوم التربوير/
> < 1350
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
تحديات مدةسير :ةاسات للتربويين  /أكا يمير الملكر ةا يا لتدةيب
المعلمين  -.عمان :ايكا يمير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3228 : .
الواصفات / :اي ظمر التربوير//ايهداف التربوير//أساليب
التدةيس//الطلبر//المعلمون//اإل اةة التربوير/
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> < 1351
370.1

الدليمي ،طارق عبد
التربير :أسسها ،فلسفاتها ،أثرها في م االت التةمير المستدامر /
ياةق عبد الدليمي ،أحمد علي الفالحي  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/11/5831 : .
ة مك 978-9957-96-806-9 :
الواصفات / :التربير//التربير التةموير//التربير ايخالقير/
/اإلصالحات التربوير//فلسفر التربير/
> < 1352

370.1

370.1

زاير ،سعد علي
فلسفر تربوير برؤير حديثر  /سعد علي زاير ،عهو سامي هاشم،
عالء عبد الخالق المةدالو  -.عمان :اة الرضوان222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2706 : .
ة مك 978-9957-76-758-7 :
الواصفات / :فلسفر التربير//اإلصالحات التربوير//علم الةفس
التربو /
> < 1353
الفتلي ،حسين هاشم هندول
البيداغوجيا واي دةاغوجيا والهوتاغوجيا :مستحدثات تربوير يمكن
توظيفها في التعلم والتعليم ال ديد  /حسين هاشم هةدول الفتلي  -.عمان :اة
الرضوان081 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3690 : .
ة مك 978-9957-76-771-6 :
الواصفات / :البيداغوجيا//العلوم التربوير/
> < 1354

370.11

الحريري ،رافدة عمر
مهاةات القرن الحا والعشرين = / Twenty First Century
ةافدة عمر الحرير  -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/91 : .
ة مك 978-9923-25-245-1 :
الواصفات / :مهاةات التدةيس//التخطيط التربو //تكةولوجيا
التعليم//يرق التعلم//التفكير المبدع//المهاةات الحياتير/
> < 1355

370.113

المغامسي ،مها حمود
مهاةات القرن الحا والعشرين للحياة والمهةر  /مها حمو
المغامسي  -.عمان :اة الشروق268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2453 : .
ة مك 978-9957-00-798-0 :
الواصفات / :التعليم الوظيفي//المهاةات الشخصير//مهاةات
التفكير//سوق العما//التعلم/
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> < 1356
370.114

370.115

العليمات ،أشرف قاسم
أخالقيات التعليم  /أشرف قاسم العليمات  -.عمان :اة زهد ،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3396 : .
ة مك 978-9923-17-089-2 :
الواصفات / :ايخالق//ايخالق الوظيفير//المعلمون//جو ة اي اء/
/التربير/
> < 1357
أبو عقلين ،ناريمان سمير
الموايةر اإلي ابير ومهاةات الحياة  /اةيمان سمير أبو عقلين -.
عمان :زمزم اشرون وموزعون021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5956 : .
ة مك 978-9957-72-185-5 :
الواصفات / :الموايةر//الوالء//الحياة االجتماعير//المهاةات
الحياتير//التربير والتعليم/
> < 1358

370.115

حمالوي ،حميد
واقع التةشئر االجتماعير في المدةسر  /حميد حمالو
اة ومكتبر الحامد 521 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3942 : .
ة مك 978-9957-66-205-9 :
الواصفات / :التةشئر االجتماعير//المةاهج التربوير//سلوك الطفا/
/تةمير السلوك//اإلصالحات التربوير//اإل اةة التربوير/

 -.عمان:

> < 1359
370.118

370.118

زاير ،سعد علي
اإلبداع ال ا والكتابر اإلبداعير :م االت تةظيرير تطبيقير  /سعد
علي زاير ،إسراء فاضا أمين  -.عمان :اة الرضوان222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2582 : .
ة مك 978-9957-76-751-8 :
الواصفات / :المهاةات الكتابير//اإلبداع//تعليم القراءة//مهاةات
التدةيس/
> < 1360
الصالحي ،عاطف عبد
تكةولوجيا التدةيس اإلبداعي :الفكر والتطبيق  /عايف عبد
الصالحي  -.عمان :اة أم د080 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4797 : .
ة مك 978-9923-25-342-7 :
الواصفات / :التدةيس اإلبداعي//أساليب التدةيس//الطلبر/
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370.118

> < 1361
عبيدات ،سمر "محمد أمين"
ليا مساة ةحلر اليافعين في ةيا ة ايعمال من فكرة إلى مشروع /
سمر "محمد أمين" عبيدات  -.عمان :المؤلف25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5418 : .
ة مك 978-9957-67-768-8 :
الواصفات / :اإلبداع//التربير العملير//التةمير التربوير//مشاةيع
الطالب الدةاسير//التوجيه التربو /
> < 1362

370.118

العجرش ،حيدر حاتم
يرائق تعليم اإلبداع واإلبداع ال ا  /حيدة حاتم الع رش ،م د
ممتاز البراك ،علي موسى عباس  -.عمان :اة المةاهج221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3489 : .
ة مك 978-9957-18-766-8 :
الواصفات / :اإلبداع//التفكير//أساليب التدةيس//تطوير التعليم/
/مستويات التعليم/
> < 1363

370.14

شرادقة ،تحسين محمد
اإلعالم التربو و وةه في بةاء الثقافر الم تمعير  /تحسين محمد
شرا قر ،بهاء الدين محمد شرا قر  -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/10/5616 : .
ة مك 978-9957-33-760-5 :
الواصفات / :التربير االجتماعير//البرامج التربوير//اإلعالم
التربو /
> < 1364

370.15

370.15

التميمي ،محمود كاظم
اإلخفاق المعرفي :السيطرة اال تباهير والتشوهات اإل ةاكير :ةاسر
تطبيقير لدى يلبر المرحلر اإلعدا ير  /محمو كاظم التميمي ،ةواء وليد
الكرو  -.عمان :اة جلر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4188 : .
ة مك 978-9923-732-64-9 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //اال تباه//اإل ةاك//التوجيه
التربو /
> < 1365
الجنابي ،صاحب عبد مرزوك
علم الةفس المعرفي  /صاحب عبد مرزوك ال ةابي  -.عمان :اة
اليازوة العلمير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5364 : .
ة مك 978-9957-12-869-2 :
الواصفات / :الةمو المعرفي//اإلةشا التربو //علم الةفس
التربو /
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370.15

> < 1366
الجنابي ،صاحب عبد مرزوك
المعتقدات المعرفير وتقرير الذات والتحصيا الدةاسي  /صاحب
عبد مرزوك ال ةابي ،سالم محمد أبو خمرة  -.عمان :اة اليازوة العلمير،
229 -. 0202ص
ة .إ2020/2/885 : .
ة مك 978-9957-12-970-5 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //المعرفر//تقرير الذات//التحصيا
الدةاسي//الطلبر//التعليم/
> < 1367

370.15

الحياني ،صبري بردان
أساليب التفكير السائدة وفق ظرير غريغوةك وعالقتها بةمطي
الشخصير ( )A.Bلدى يلبر المرحلر اإلعدا يه  /صبر بر ان الحيا ي ،علي
او الفهداو  -.عمان :الداة المةه ير029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1329 : .
ة مك 978-9923-20-005-6 :
الواصفات / :تطوير الشخصير //سلوك الطالب//التعليم الثا و /
/علم االجتماع الةفسي التربو /
> < 1368

370.15

الشمري ،عماد مطير
ةاسات في التربير وعلم الةفس التربو  /عما مطير الشمر ،
سميرة حسن عطير  -.عمان :اة جلر288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5360 : .
ة مك 978-9923-732-89-2 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //التوجيه التربو //المؤسسات
التربوير/
> < 1369

370.15

370.15

الصفار ،عفاف محمد
ليلك إلى المقاييس الةفسير والتربوير  /عفاف محمد الصفاة -.
عمان :اة ومكتبر الحامد222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2901 : .
ة مك 978-9957-66-202-8 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //ال وا ب الةفسير//ال وا ب
التربوير//التعليم/
> < 1370
الطائي ،مؤيد عبد علي
التدةيب العصبي في التربير والتعليم  /مؤيد عبد علي الطائي -.
عمان :الداة المةه ير096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1835 : .
ة مك 978-9923-20-012-4 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //التدةيب العصبي//التربير
والتعليم/

298

> < 1371
370.15

370.15

العبيد ،نهاد عبدهللا
التفكير العلمي :أ مايه وأساليب تعلمه  /ها عبدهللا العبيد -.
عمان :اة حةين221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3980 : .
ة مك 978-9957-17-890-1 :
الواصفات / :التفكير المبدع//الذكاء//عمليات التعلم//العمليات
العقلير//التةمير التربوير//علم الةفس التربو /
> < 1372
العبيدي ،عفراء ابراهيم
متغيرات متخصصر في التربير وعلم الةفس  /عفراء ابراهيم
العبيد  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي -. 0202 ،ج022( 2ص)
ة .إ2020/2/500 : .
ة مك 978-9957-83-683-2 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //يالب ال امعات/
/اإل ثروبولوجيا التربوير//علم الةفس/
> < 1373

370.15

كماش ،يوسف الزم
علم الةفس التربو وتطبيقاته في الم ال الرياضي  /يوسف الزم
كماش ،عبد الكاظم جليا حسان ،عامر عباس عيسى  -.عمان :اة جلر،
195 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5357 : .
ة مك 978-9923-732-86-1 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //سيكولوجير الةمو//التدةيب
الرياضي//أساليب التدةيس/
> < 1374

370.15

كماش ،يوسف الزم
مبا ئ القياس واالختباة والتقويم في التعلم والتعليم  /يوسف الزم
كماش ،ةائد محمد مشتت  -.عمان :اة جلر592 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5418 : .
ة مك 978-9923-732-91-5 :
الواصفات / :علم الةفس التربو //علم االجتماع الةفسي التربو /
/التوجيه التربو /
> < 1375

370.15

المساد ،محمود أحمد
االحترام :قيمر أساسير لفعالير التطوير التربو
المسا  -.عمان :المؤلف221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1464 : .
ة مك 978-9957-67-540-0 :
الواصفات / :التطوير التربو //السلوك//تطوير الشخصير//علم
الةفس التربو /

 /محمو أحمد
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370.15

> < 1376
الياصجين ،فرحان محمد
موضوعات في علم الةفس التربو  /فرحان محمد الياص ين -.
عمان :اة آمةر011 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/812 : .
الواصفات / :علم الةفس التربو //سيكولوجير التربير//علم
االجتماع الةفسي التربو /
> < 1377

370.152

370.152

آل ربيع ،سعيد محمد
المةهج وتةمير التفكير :ماذج وتطبيقات  /سعيد محمد آل ةبيع -.
عمان :اة حةين268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1727 : .
ة مك 978-9957-17-876-5 :
الواصفات / :التفكير اإلبداعي//التفكير الةاقد//التفكير العلمي/
/االبتكاة//التأما//العمليات العقلير//الطلبر/
> < 1378
مصطفى ،تحرير عبد الرحمن
المةشطات العقلير و وةها في تةمير التفكير  /تحرير عبد الرحمن
مصطفى  -.عمان :اة المةاهج296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4589 : .
ة مك 978-9957-18-777-4 :
الواصفات / :التفكير//عمليات التعلم//العمليات العقلير//علم الةفس
التربو /
> < 1379

370.1522

370.1522

شواهين ،خير سليمان
الذاكرة والتعلم :استراتي يات في الحفظ واالسترجاع السريع /
خير سليمان شواهين  -.إةبد :عالم الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3050 : .
ة مك 978-9923-14-112-0 :
الواصفات / :الذاكرة//استراتي ير التعلم//صعوبات التعلم//التربير/
> < 1380
عبد الحسين ،أماني عبد الخالق
الذاكرة والتدةيب المعرفي  /أما ي عبد الخالق عبد الحسين -.
عمان :اة المةاهج228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4051 : .
ة مك 978-9957-18-772-9 :
الواصفات / :الذاكرة//العمليات العقلير//البرامج التدةيبير//أساليب
التدةيس//الطلبر//التعليم الثا و /
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> < 1381
370.1524

الموسوي ،نجم عبدهللا
التفكير التربو واستراتي يات تدةيسه :ومضات علمير أكا يمير
معاصرة  /م عبدهللا الموسو  ،علي عبد العزيز الشاو  -.عمان :اة
الرضوان080 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2579 : .
ة مك 978-9957-76-753-2 :
الواصفات / :التفكير المبدع//استراتي ير التعلم/
> < 1382

370.1529

حمدان ،أحمد محمد
مقياس ستا فوة بيةيه للذكاء :الصوةة اية ير المعدلر  /أحمد
محمد حمدان ،سامير محمد خير جبر  -.عمان :المؤلف2 -. 0202 ،ج
()529ص
ة .إ2020/7/2437 : .
الواصفات / :الذكاء//العمليات العقلير//علم الةفس المعرفي/
> < 1383

370.157

الزعبوط ،سمية عيد
تةمير اإلبداع  /سمير عيد الزعبوي  -.عمان :اة أسامر-. 0202 ،
028ص
ة .إ2019/11/6168 : .
ة مك 978-9957-22-827-9 :
الواصفات / :اإلبداع//التفكير المبدع//الذكاء//عمليات التعلم//علم
الةفس التربو /
> < 1384

370.157

العباجي ،ندى فتاح
التخيا العلمي الموجه  /دى فتاح العباجي ،عيمر يو س الزبيد -.
عمان :اة صفاء292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1854 : .
ة مك 978-9923-28-058-4 :
الواصفات / :اإل ةاك//التخيا//التفكير//اإلبداعير//الخيال العلمي/
/البرامج التدةيبير//أساليب التدةيس//الطلبر/
> < 1385

370.157

العطوي ،ركدة عتيق
إ اةة المواهب بالمداةس الثا وير الحكومير :مديةر تبوك موذجا /
ةكدة عتيق العطو  -.عمان :اة ال ةان052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3038 : .
ة مك 978-9923-35-021-8 :
الواصفات / :إ اةة المواهب//االبتكاة//تةمير المهاةات//الطلبر/
/التعليم/
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> < 1386
370.157

370.157

370.28

ناجي ،سهى صالح
التخيا وجا بي الدماغ في تدةيس العلوم  /سهى صالح اجي -.
عمان :اة المةاهج250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1239 : .
ة مك 978-9957-18-757-6 :
الواصفات / :التخيا//تركيب الدماغ//العلوم التربوير//استراتي ير
التعلم//الخطط الدةاسير//يرق التعلم/
> < 1387
الياصجين ،فرحان محمد
الموهبر واإلبداع والكشف والرعاير والتةمير  /فرحان محمد
الياص ين  -.عمان :اة يافا العلمير92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5182 : .
ة مك 978-9923-32-109-6 :
الواصفات / :اإلبداع//الطالب الموهوبون//ايكا يميات//علم الةفس
التربو /
> < 1388
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة التخطيط والبحث التربوي
ليا العو ة للمداةس للعام الدةاسي  / 0202/ 0202وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة التخطيط والبحث التربو  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
16ص
ة .إ2020/9/3717 : .
ة مك 978-9957-84-972-6 :
الواصفات / :اي لر اإلةشا ير//المؤسسات التعليمير//اإلجراءات
الصحير//الوقاير//المدةسون //الطلبر/
> < 1389

370.3

يوسف ،حذام عثمان
مع م المصطلحات التربوير :عربي  -إ ليز  /حذام عثمان
يوسف ،عا ل صا ق ال بوة  -.عمان :اة المةاهج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4784 : .
ة مك 978-9957-18-744-6 :
الواصفات / :العباةات االصطالحير//علم الةفس التربو //التربير
والتعليم/
> < 1390

370.952

الدعدي ،كامليا
الت ربر اليابا ير في التعليم  /كامليا الدعد  ،سمير سلمان
ال ريو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4378 : .
ة مك 978-9957-66-206-6 :
الواصفات / :المؤسسات التعليمير//أساليب التدةيس//المراحا
التعليمير//ايهداف التربوير//اليابان/
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> < 1391
370.956

حماد ،لواء أمين
التعليم العربي والتةمير اإل سا ير وتحديات التطبيق  /لواء أمين
حما  -.عمان :اة المةاهج258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3718 : .
ة مك 978-9957-18-768-2 :
الواصفات / :اي ظمر التربوير//المؤسسات التربوير//التةمير
التربوير//اإلصالحات التربوير//اإلصالحات التربوير//البلدان العربير/
> < 1392

370.956

370.956401

370.9566

371.03

القيسي ،ماجد أيوب
ظامةا التعليمي :تاةيخه ،حاضره ،عةاصره ،يموحةا لمستقبله /
ماجد أيوب القيسي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1897 : .
ة مك 978-9923-755-86-0 :
الواصفات / :اي ظمر التربوير//التعليم//يرق التعلم//الضعف
اللغو //التاةيخ اإلسالمي//البلدان العربير/
> < 1393
موسى ،إيمان محمود
الةظام التعليمي في فلسطين أثةاء اال تداب البريطا ي 2900م-
2958م  /إيمان محمو موسى  -.عمان :اة غيداء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4404 : .
ة مك 978-9957-96-733-8 :
الواصفات / :التعليم//المةاهج//اال تداب البريطا ي على فلسطين
// 2958- 2928فلسطين/
> < 1394
الزنبقي ،حنان سليمان
تطوير أ اء إ اةات التعليم في المملكر العربير السعو ير وفق
معايير جائزة التعليم للتميز المؤسسي :تصوة مقترح  /حةان سليمان
الز بقي -.عمان :اة ومكتبر الحامد226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/15 : .
ة مك 978-9957-66-179-3 :
الواصفات / :التعليم//تطوير التعليم//المؤسسات التربوير/
/السعو ير/
> < 1395
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المدةسر الم تمعير  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف
والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة20 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4118 : .
ة مك 978-9923-701-28-7 :
الواصفات / :المداةس الم تمعير//المشاةكر الم تمعير/
/المداةس/
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371.03

371.1

371.1

371.1

371.1

> < 1396
الدباس ،سحر موسى
المدةسر الم تمعير  /سحر موسى الدباس  -.عمان :اة زهد ،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/2/536 : .
ة مك 978-9923-17-136-3 :
الواصفات / :المداةس الم تمعير//المؤسسات التربوير/
/الم تمعات/
> < 1397
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
مدو ر قواعد السلوك وأخالقيات المهةر للمعلمين  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة20 -.0202 ،ص
ة .إ2020/10/4129 : .
ة مك 978-9923-701-34-8 :
الواصفات / :المدةسون//تدةيب المدةسين//أساليب التدةيس/
/العالقات بين المدةسين والطالب//المؤهالت المهةير/
> < 1398
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم التربير اإلسالمير والدةاسات
االجتماعير /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو -.
عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج220( 2ص)
ة .إ2020/10/4135 : .
ة مك 978-9923-701-33-1 :
الواصفات / :المدةسون//تدةيب المدةسين//أساليب التدةيس/
/العالقات بين المدةسين والطالب//المؤهالت المهةير/
> < 1399
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم الثقافر المالير  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج65( 2ص)
ة .إ2020/10/4132 : .
ة مك 978-9923-701-36-2 :
الواصفات / :المدةسون//تدةيب المدةسين//أساليب التدةيس/
/العالقات بين المدةسين والطالب//المؤهالت المهةير/
> < 1400
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم الرياضيات  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة16 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4133 : .
ة مك 978-9923-701-37-9 :
الواصفات / :المدةسون//تدةيب المدةسين//أساليب التدةيس/
/العالقات بين المدةسين والطالب//المؤهالت المهةير/
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371.1

> < 1401
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم اللغر العربير  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج12( 2ص)
ة .إ2020/10/4134 : .
الواصفات / :المدةسون//تدةيب المدةسين//أساليب التدةيس/
/العالقات بين المدةسين والطالب//المؤهالت المهةير/
> < 1402

371.1

بني خالد ،حسن ظاهر
تربير المعلمين  /حسن ظاهر بةي خالد ،الل يوسف أبو يعمه -.
عمان :اة أسامر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3705 : .
ة مك 978-9957-22-815-6 :
الواصفات / :تدةيب المدةسين//المواصالت المهةير//الصفات
الشخصير//اإل اةة التربوير/
> < 1403

371.1

السبهان ،حنان علي
أثر التربير المدةسير الحديثر على إ اةة المدةسر وياقم التدةيس
والطالب وأولياء ايموة والوزاةة والم تمع  /حةان علي السبهان  -.عمان:
اة المأمون005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2459 : .
ة مك 978-9957-77-509-4 :
الواصفات / :التربير المدةسير//اإل اةة التربوير//العالقر بين
المدةسر والم تمع//علم االجتماع التربو /
> < 1404

371.1

الطائي ،مازن هادي
المعلم ومةظومر التعليم الرقمي  /مازن ها
غاز  -.عمان :الداة المةه ير288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1995 : .
ة مك 978-9923-20-014-8 :
الواصفات / :المدةسون//أساليب التدةيس//التعليم الرقمي//التربير/

الطائي ،محمد عاصم

371.1

> < 1405
المستريحي ،حسين حكمت
ليا الطالب المعلم في التربير العملير :ظرة إلى الواقع
واالسترشا حو المستقبا  /حسين حكمت المستريحي ،غاز مرسال
ياشمان ،عةو الشايش الخريشر  -.عمان :المؤلف025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5402 : .
ة مك 978-9957-67-766-4 :
الواصفات / :المدةسون الطالب//التدةيب العملي//العالقات بين
المدةسين والطالب//مهاةات التدةيس//التوجيه التربو /
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> < 1406
371.102

التميمي ،رائد رمثان
التدةيس الةاجح  /ةائد ةمثان التميمي ،حازم حسن الطائي -.
عمان :اة الرضوان286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3697 : .
ة مك 978-9957-76-773-0 :
الواصفات / :التدةيس//أساليب التدةيس//تخطيط التدةيس/
/البرامج التدةيسير/
> < 1407

371.102

النبهان ،مسلم محمد
التدةيس واإل اةة الصفير  /مسلم محمد الةبهان ،أحمد حمزة
ال بوة  -.عمان :اة الرضوان252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2062 : .
ة مك 978-9957-76-748-8 :
الواصفات / :التدةيس التخطيطي//الةشاي الصفي//أساليب
التدةيس//مهاةات التدةيس/
> < 1408

371.1023

371.12

371.12

الحلو ،مصطفى أحمد
قيم إلى القمم :ليا عملي لغرس القيم التربوير في التالميذ /
مصطفى أحمد الحلو  -.عمان :اة ابن الةفيس260 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5159 : .
ة مك 978-9923-24-044-1 :
الواصفات / :العالقات بين المدةسين والطالب//القيم ايخالقير/
/أساليب التدةيس//التوجيه التربو //علم الةفس التربو /
> < 1409
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
تدةيب المدةبين  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب
التربو  -.عمان :الوزاةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4120 : .
ة مك 978-9923-701-29-4 :
الواصفات / :المدةسون//المؤهالت المهةير//تدةيب المدةسين/
/البرامج التدةيبير//مهاةات التدةيس/
> < 1410
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
الدليا التدةيبي بمةحى  STEAMالتكاملي  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة68 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4125 : .
ة مك 978-9923-701-32-4 :
الواصفات / :إعدا المدةسين//تدةيب المدةسين//العلوم
والتكةولوجيا//الرياضيات//الهةدسر//الفن//اي شطر العلمير والعملير/
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371.12

371.12

371.12

371.12

371.12

> < 1411
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم الحاسوب  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج16( 2ص)
ة .إ2020/10/4137 : .
ة مك 978-9923-701-39-3 :
الواصفات / :المدةسون//المؤهالت المهةير//تدةيب المدةسين/
/البرامج التدةيبير//مهاةات التدةيس/
> < 1412
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلم العلوم  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج62( 2ص)
ة .إ2020/10/4136 : .
ة مك 978-9923-701-38-6 :
الواصفات / :المدةسون//المؤهالت المهةير//تدةيب المدةسين/
/البرامج التدةيبير//مهاةات التدةيس/
> < 1413
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير التخصصير لمعلمر ةياض اييفال (/ )KG1, KG2
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج68( 2ص)
ة .إ2020/10/4138 : .
ة مك 978-9923-701-40-9 :
الواصفات / :المدةسون//المؤهالت المهةير//تدةيب المدةسين/
/البرامج التدةيبير//مهاةات التدةيس/
> < 1414
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
المعايير الويةير لتةمير المعلمين مهةيا ً  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج96( 0ص)
ة .إ2020/10/4139 : .
ة مك 978-9923-701-41-6 :
الواصفات / :المدةسون//المؤهالت المهةير//تدةيب المدةسين/
/البرامج التدةيبير//مهاةات التدةيس/
> < 1415
الشويعر ،عبير صالح
التدةيب اإللكترو ي لمعلمي التعليم العام ت اةب عالمير :ةاسر
مقاة ر  /عبير صالح الشويعر  -.عمان :اة ومكتبر الحامد-. 0202 ،
260ص
ة .إ2020/9/3941 : .
ة مك 978-9957-66-204-2 :
الواصفات / :التدةيب اإللكترو ي//التدةيب المهةي//تةمير
المهاةات//التطوير التربو //المعلمون/
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> < 1416
371.144

371.19

371.19

371.19

371.19

الحريري ،رافدة عمر
تقييم اي اء في المؤسسات التعليمير باستخدام ظام التقييم / 262
ةافدة عمر الحرير  -.عمان :اة المةاهج 226 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5314 : .
ة مك 978-9957-18-652-4 :
الواصفات / :المدةسون//تقييم اي اء//المؤسسات التربوير/
> < 1417
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير (الصف الثامن)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج209( 0ص)
ة .إ2016/3/1184 : .
ة مك 978-9957-84-673-2 :
الواصفات / :التربير والتعليم//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1418
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير االجتماعير والويةير( :الصف الخامس)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج21(0ص)
ة .إ2015/5/1987 : .
ة مك 978-9957-84-584-1 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//المةاهج/التربير والتعليم/
> < 1419
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير االجتماعير والويةير( :الصف الرابع)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج22(0ص)
ة .إ2015/5/1967 : .
ة مك 978-9957-84-568-1 :
الواصفات / :المةاهج//التعليم االبتدائي//التربير والتعليم/
> < 1420
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير ( الصف الرابع)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 0ص)
ة .إ2015/5/1973 : .
ة مك 978-9957-84-574-2 :
الواصفات / :التربير والتعليم//التربير المهةير//المةاهج/
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371.19

371.19

> < 1421
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم الحياتير ( الصف التاسع )  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج91( 0ص)
ة .إ2015/5/2086 : .
ة مك 978-9957-84-631-2 :
الواصفات / :المةاهج//التعليم الثا و //التربير والتعليم/
> < 1422
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير (كراسر الطالب)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج19( 0ص)
ة .إ2018/9/4620 : .
ة مك 978-9957-84-821-7 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//التعليم االبتدائي/
> < 1423

371.2

أبو عزام ،محمد خالد
اإل اةة التعليمير واإلشراف التربو
عمان :اة زهد 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5531 : .
ة مك 978-9923-17-113-4 :
الواصفات / :اإلشراف التربو //القيا ة//اإل اةة المدةسير/
/المؤسسات التعليمير/

 /محمد خالد أبو عزام -.

> < 1424
371.2

التميمي ،رائد رمثان
اإل اةة واإلشراف التربو في التعليم الثا و  /ةائد ةمثان
التميمي ،فايمر عبيد الزيد  -.عمان :الداة المةه ير086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3289 : .
ة مك 978-9923-20-035-3 :
الواصفات / :اإل اةة التعليمير//اإلشراف التربو //اإل اةة/
> < 1425

371.2

الحريري ،رافدة عمر
قيا ة التغيير :التةمير المهةير في المؤسسات التربوير  /ةافدة عمر
الحرير  ،فاتن عبد الحميد  -.عمان :اة المةاهج525 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1311 : .
ة مك 978-9957-18-463-6 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//المداةس/
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> < 1426
371.2

الحريري ،رافدة عمر
القيا ة المدةسير عن بعد من مةظوة معاصر  /ةافدة عمر
الحرير  ،سةاء سعيد الحدا  -.عمان :اة إبصاة268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5379 : .
ة مك 978-9923-29-042-2 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//اإلصالحات التربوير//التخطيط
االستراتي ي//القيا ة//المؤسسات التربوير/
> < 1427

371.2

ربيع ،أحمد محمد
التربير العملير :أهميتها في برامج إعدا المعلمين  /أحمد محمد
ةبيع ،محمد محمو الفاضا  -.عمان :اة ومكتبر الحامد260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/886 : .
ة مك 978-9957-66-197-7 :
الواصفات / :التدةيب العملي//تدةيب المدةسين//اإلصالح
التربو //اإل اةة التربوير/
> < 1428

371.2

رضوان ،ختام نظمي
بحوث محكمر في اإل اةة التربوير  /ختام ظمي ةضوان  -.عمان:
اة جرير052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6396 : .
ة مك 978-9957-38-419-7 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//اإلصالحات التربوير//التةمير
التربوير//اية ن/
> < 1429

371.2

371.2

الشافعي ،صادق عبيس
اإل اةة واإلشراف في التعليم الثا و  /صا ق عبيس الشافعي ،علي
تركي الفتالو  -.عمان :اة الرضوان220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3164 : .
ة مك 978-9957-76-770-9 :
الواصفات / :اإل اةة التعليمير//اإلشراف التربو //التعليم/
> < 1430
الشهري ،عبدهللا عوض
الشفافير اإل اةير في المؤسسات التعليمير  /عبدهللا عوض الشهر -.
عمان :اة اليازوة العلمير262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3524 : .
ة مك 978-9957-12-986-6 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//الشفافير//االتصال اإل اة //صةع
القراة//المؤسسات التعليمير/

310

> < 1431
371.2

العامري ،محمد عمر
القيا ة التربوير :مفاهيم و ظريات  /محمد عمر العامر  -.عمان:
اة المعتز225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5112 : .
ة مك 978-9957-65-227-2 :
الواصفات / :القيا ة//التخطيط االستراتي ي//مهاةات االتصال/
/اإل اةة التربوير//المؤسسات التربوير/
> < 1432

371.2

العدوان ،ديانا مخلد
اإل اةة التربوير  /يا ا مخلد العدوان  -.عمان :اة زهد ،
211 -.0202ص
ة .إ2020/2/540 : .
ة مك 978-9923-17-132-5 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//المؤسسات التربوير//اإل اةة/
> < 1433

371.2

371.2

371.2

العنزي ،محمد عودة
اإل اةة التربوير واإلبداع اإل اة  /محمد عو ة العةز  -.عمان:
اة زهد 220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4268 : .
ة مك 978-9923-17-176-9 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//البرامج التربوير//اإلصالحات
التربوير//اإل اةة المدةسير/
> < 1434
العيسى ،إيناس عبد الرحمن
مدخا إلى إ اةة التغيير وإ اةة ال و ة الشاملر واإل اةة اإللكترو ير/
إيةاس عبد الرحمن العيسى  -.عمان :اة الشروق252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3379 : .
ة مك 978-9957-00-804-8 :
الواصفات / :إ اةة التغيير//إ اةة ال و ة//التعليم اإللكترو ي/
/اإل اةة التعليمير//اإل اةة التربوير/
> < 1435
محاسنة ،مأمون سليمان
اإل اةة التعليمير  /مأمون سليمان محاسةر  -.عمان :اة زهد ،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/2/539 : .
ة مك 978-9923-17-133-2 :
الواصفات / :اإل اةة التعليمير//المؤسسات التربوير//اإل اةة/

311

> < 1436
371.2

مسلم ،محمد حسن
اإل اةة التربوير والتخطيط  /محمد حسن مسلم  -.عمان :اة
المعتز022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4928 : .
ة مك 978-9957-65-273-9 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//التخطيط التربو //التعليم/
> < 1437

371.2

مصطفى ،أميرة يوسف
قيا ة الهةدةة التربوير  /أميرة يوسف مصطفى  -.عمان :المؤلف،
229 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4880 : .
ة مك 978-9923-9807-1-2 :
الواصفات / :البرامج التربوير//الهةدةة//القيا ة//اإل اةة التربوير/
> < 1438

371.2

مصطفى ،أميرة يوسف
الهةدةة سيةاةيو للتغيير  /أميرة يوسف مصطفى  -.عمان :المؤلف،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4879 : .
ة مك 978-9923-9807-0-5 :
الواصفات / :المؤسسات التربوير//العمليات اإل اةير//الهيكا
التةظيمي//التطوير التربو //اإل اةة التربوير/
> < 1439

371.2

الموسوي ،نجم عبدهللا
أسباب ضعف التعليم والتدةيس :وقفات تربوير ها ف  /م عبدهللا
الموسو  ،سوسن هاشم ال ابر  -.عمان :الداة المةه ير502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2714 : .
ة مك 978-9923-20-029-2 :
الواصفات / :التدةيس//أساليب التدةيس//التحصيا الدةاسي//اللغر
العربير//اإل اةة التربوير/
> < 1440

371.2

النقيب ،رشا بدر
أسس القيا ة التربوير والمدةسير المعاصرة  /ةشا بدة الةقيب -.
عمان :اة جرير025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5276 : .
ة مك 978-9957-38-414-2 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//القيا ة//اإل اةة//اإل اةة المدةسير/

312

> < 1441
371.201

371.203

371.203

371.203

خريسات ،أيمن محمد
إ اةة المواة البشرير في المؤسسات التربوير المعاصرة  /أيمن
محمد خريسات ،أةيج حمزة السيسي  -.عمان :اة جلر562 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1525 : .
ة مك 978-9923-37-013-1 :
الواصفات / :إ اةة المواة البشرير//تدةيب الموظفين//التخطيط
التربو //المؤسسات التربوير/
> < 1442
مصطفى ،أميرة يوسف
اإلسةا اإلشرافي التربو  /أميرة يوسف مصطفى  -.عمان:
المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4910 : .
ة مك 978-9923-9807-2-9 :
الواصفات / :اإلشراف التربو //العملير التعليمير//المؤسسات
التربوير/
> < 1443
مصطفى ،أميرة يوسف
ليا اإلسةا التربو  :المسا د المقيم  /أميرة يوسف مصطفى -.
عمان :المؤلف90 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4909 : .
ة مك 978-9923-9807-3-6 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//العملير التعليمير//التطوير التربو /
/المؤسسات التربوير/
> < 1444
مصطفى ،أميرة يوسف
مدير المدةسر :مشرف تربو مقيم  /أميرة يوسف مصطفى -.
عمان :المؤلف88 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4908 : .
ة مك 978-9923-9807-4-3 :
الواصفات / :اإل اةة التربوير//اإلشراف التربو //العملير
التعليمير//المؤسسات التربوير/
> < 1445

371.203

النافعي ،تركي خالد
الكفايات التدةيبير لدى مشرفي اإل اةة المدةسير بسلطةر عمان /
تركي خالد الةافعي  -.عمان :اة كةوز المعرفر255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5453 : .
ة مك 978-9957-74-853-1 :
الواصفات / :اإلشراف التربو //أساليب التدةيب//اإل اةة
المدةسير//سلطةر عمان/

313

> < 1446
371.207

أبو سبعة ،نجاح يحيى
إ اةة ال و ة واالعتما المدةسي /
اة زهد 208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4263 : .
ة مك 978-9923-17-170-7 :
الواصفات / :إ اةة ال و ة//التطوير التربو //اإل اةة التربوير/
/المؤسسات التربوير/

اح يحيى أبو سبعر  -.عمان:

> < 1447
371.207

بطاح ،أحمد محمد
سياسات الةظم التعليمير :مةظوة تكاملي  /أحمد محمد بطاح -.
عمان :اة وائا222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/314 : .
ة مك 978-9957-91-716-6 :
الواصفات / :البرامج التدةيسير//اإل اةة التربوير//أساليب
التدةيس//اي ظمر التربوير/
> < 1448

371.207

التميمي ،رائد رمثان
التةمير التعليمير المستدامر :أفكاة و ةاسات  /ةائد ةمثان التميمي،
حسن حيال الساعد  -.عمان :اة صفاء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3311 : .
ة مك 978-9923-28-021-8 :
الواصفات / :التطوير التربو //الت ديدات التربوير//التخطيط
التربو //تطوير المةاهج/
> < 1449

371.207

الخطيب ،روان ماجد
التمكين التكةولوجي و عالقته بتعزيز التعلم الذاتي  /ةوان ماجد
الخطيب  -.عمان :اة وائا229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2430 : .
ة مك 978-9957-91-737-1 :
الواصفات / :اإل اةة المدةسير//المعلمون//تكةولوجيا التعليم/
/التطوير التربو //المؤسسات التعليمير/
> < 1450

371.207

الدباس ،سحر موسى
التربير والمستقبا  /سحر موسى الدباس  -.عمان :اة زهد ،
211 -. 0202ص
ة .إ2020/2/535 : .
ة مك 978-9923-17-135-6 :
الواصفات / :التطوير التربو //التربير االجتماعير//البرامج
التربوير/

314

371.207

> < 1451
الشنفرية ،شيماء عبد العزيز
التخطيط االستراتي ي والتكةولوجيا اإل اةير في المؤسسات
التربوير  /شيماء عبد العزيز الشةفرير ،وجيهر ثابت العا ي ،محمد عبد الحميد
الشين  -.عمان :اة الثقافر062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/42 : .
ة مك 978-9923-15-052-8 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//التخطيط التربو //اإل اةة
التربوير//اإلصالحات التربوير//التخطيط العلمي والتكةولوجي//يرق التعلم/
> < 1452

371.207

371.3

371.3

371.3

الهنداوي ،عادل صالح
الرشاقر االستراتي ير وإ اةة ايزمات  /عا ل صالح الهةداو -.
عمان :اة إبصاة008 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/5041 : .
ة مك 978-9923-29-038-5 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//إ اةة ايزمات//التعليم/
/التربير//البرامج الدةاسير//اتخاذ القراةات//ليبيا/
> < 1453
دليل المعلم للدراما في التربية والتعليم وتقنيات الفنون المسرحية  /محمد
هالل الشرع]...وآخرون[  -.عمان :المركز الويةي للثقافر والفةون/
مؤسسر الملك الحسين022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1551 : .
الواصفات / :الدةاما//المسرح//مهاةات االتصال//أساليب
التدةيس/ /مستويات التعليم المدةسي/
> < 1454
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الدليا اإلثرائي ي شطر مهاةات القرن الحا والعشرين :للصفوف
الثالثر ايولى  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير-.
عمان :الوزاةة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6338 : .
ة مك 978-9957-84-878-1 :
الواصفات / :مهاةات التدةيس//اي شطر التعليمير//أساليب
التدةيس//اي لر التعليمير/
> < 1455
امبوسعيدي ،عبدهللا خميس
التقويم الصفي الفعال 222 :أ اة واستراتي ير مع االمثلر التطبيقير /
عبدهللا خميس امبوسعيد  ،مةى محمد العفيفير  -.عمان :اة المسيرة-. 0202 ،
102ص
ة .إ2019/11/5993 : .
ة مك 978-9957-97-156-4 :
الواصفات / :استراتي ير التعلم//أساليب التدةيس//التفاعا الصفي/
/الطلبر//التعليم/

315

> < 1456
371.3

جاسم ،سلوان خلف
ات اهات وتطبيقات حديثر في البرامج التعليمير  /سلوان خلف
جاسم ،صالح حميد عو ة  -.عمان :اة الشروق290 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1017 : .
ة مك 978-9957-00-794-2 :
الواصفات / :البرامج التعليمير//يرق التعلم//المةاهج//أساليب
التدةيس/
> < 1457

371.3

الحديدي ،صدام محمد
التعليم التوليد في إكساب المفاهيم اإلسالمير وتةمير التفكير
التأملي  /صدام محمد الحديد  ،س ى أحمد البدةا ي  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي201 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1005 : .
ة مك 978-9957-98-351-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التربير اإلسالمير/
> < 1458

371.3

حسانين ،بدرية محمد
المخططات البيا ير وتعليم العلوم وتعلمها  /بدةير محمد حسا ين -.
عمان :مؤسسر الوةاق212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6459 : .
ة مك 978-9957-33-774-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//العلوم//يرق التعلم//التعليم/
> < 1459

371.3

الخفاجي ،جنان محمد
سائرون حو التدةيس الحديث  /جةان محمد الخفاجي ،محمد حميد
المسعو  -.عمان :الداة المةه ير005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2538 : .
ة مك 978-9923-20-025-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التربير والتعليم/
> < 1460

371.3

دعج ،وضاح طالب
استراتي يات التدةيس الحديثر وتطبيقاتها في التربير الفةير  /وضاح
يالب عج  -.عمان :اة غيداء058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3068 : .
ة مك 978-9957-96-694-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//التربير الفةير//يرق التعلم/

316

> < 1461
371.3

371.3

زاير ،سعد علي
تصميم التعليم وتطبيقاته في العلوم اإل سا ير  /سعد علي زاير،
خضير عباس جر  -.عمان :الداة المةه ير081 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2712 : .
ة مك 978-9923-20-027-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//أ ظمر التدةيس//التةمير التربوير/
/التربير والتعليم/
> < 1462
الزويني ،ابتسام صاحب
تةويع التدةيس و ظرياته  /ابتسام صاحب الزويةي ،ةائدة حسين
الموسو  -.عمان :اة صفاء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4501 : .
ة مك 978-9923-28-034-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التربير/
> < 1463

371.3

371.3

الساطوري ،عالء خلف
استراتي يات التدةيس والتقويم المستةدة إلى مةحى االقتصا
المعرفي  /عالء خلف السايوة  -.عمان :اة أم د002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2142 : .
ة مك 978-9923-25-085-3 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//االقتصا المعرفي//السو ان/
> < 1464
سالمة ،عبد الحافظ ياسر
أساسيات في تصميم التدةيس  /عبد الحافظ ياسر سالمر  -.عمان:
اة اليازوة العلمير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/459 : .
ة مك 978-9957-12-908-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم/
> < 1465

371.3

السلطاني ،حمزة هاشم
استراتي يات حديثر في التدةيس :الةظرير والتطبيق  /حمزة هاشم
السلطا ي ،وفير جباة محمد  -.عمان :الداة المةه ير290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/225 : .
ة مك 978-9923-20-003-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التعلم/

317

> < 1466
371.3

الشمري ،داود ماهر
أساسيات ومست دات في يرائق التدةيس  /او ماهر الشمر -.
عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3824 : .
ة مك 978-9923-25-331-1 :
الواصفات / :يرق التعلم//العملير التربوير//التخطيط التربو /
/أساليب التدةيس/
> < 1467

371.3

صبار ،أحمد طلب
خرائط المفاهيم بواسطر عاةض البيا ات وعالقتها باكتساب المفاهيم
الفيزيائير  /أحمد يلب صباة  -.عمان :اة زهد 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4266 : .
ة مك 978-9923-17-178-3 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//الفيزياء//الطلبر//التقةيات الحديثر/
/يرق التعلم
> < 1468

371.3

غازي ،محمد عاصم
تقةيات المةاهج :يرق التدةيس بين التخطيط والتطبيق العملي /
محمد عاصم غاز  -.عمان :الداة المةه ير011 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3163 : .
ة مك 978-9923-20-032-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//التخطيط العملي/
> < 1469

371.3

الفتالوي ،سهيلة محسن
ات اهات حديثر في التدةيس  /سهيلر محسن الفتالو  ،بليغ حميد
الشوك  -.عمان :اة الرضوان588 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4571 : .
ة مك 978-9957-76-778-5 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//وسائا التدةيس//تكةولوجيا التعليم/
/يرق التعلم/
> < 1470

371.3

قرعان ،محمد عيد
التدةيس ولغر ال سد :المدةس والمحاضر والمدةب  /محمد عيد
قرعان ،غا ة عبد الفتاح الصبحر  -.عمان :المؤلفان250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/1 : .
ة مك 978-9957-67-464-9 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//لغر ال سد//االتصال غير اللفظي/
/مهاةات االتصال//يرق التعلم/
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> < 1471
371.3

كالب ،سهيل كامل
ايساليب الحديثر في تدةيس الرياضيات  /سهيا كاما كالب ،آمال
عبدهللا البوسيفي ،إيمان صالح أبو خشيم  -.عمان :اة أسامر-. 0202 ،
058ص
ة .إ2019/7/3669 : .
ة مك 978-9957-22-813-2 :
الواصفات / :يرق التعلم//أساليب التدةيس//الرياضيات//التعليم
االبتدائي/
> < 1472

371.3

محمد ،محمد عاصم
تقةيات المةاهج :يرق التدةيس بين التخطيط والتطبيق العملي /
محمد عاصم محمد  -.عمان :اة جلر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5128 : .
ة مك 978-9923-732-85-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//التخطيط//التربير البد ير/
> < 1473

371.3

المسعودي ،محمد حميد
معال ات تطبيقير للتدةيس الحديث :ةؤير جديدة  /محمد حميد
المسعو  ،حاكم موسى الحسةاو  -.عمان :الداة المةه ير-. 0202 ،
028ص
ة .إ2018/9/4943 : .
ة مك 978-9923-20-001-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التربير والتعليم/
> < 1474

371.3

الموسوي ،نجم عبدهللا
التعلم الةشط :أفكاةه ،ظرياته ،واستراتي ياته  /م عبدهللا
الموسو  ،ة ا جباة شرهان  -.عمان :الداة المةه ير528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3297 : .
ة مك 978-9923-20-039-1 :
الواصفات / :التعلم//أساليب التدةيس/
> < 1475

371.3

الموسوي ،نجم عبدهللا
مؤشرات تربوير في يرائق تدةيس اللغر العربير  /م عبدهللا
الموسو  ،ةائد ةمثان التميمي  -.عمان :اة صفاء225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2534 : .
ة مك 978-9923-28-001-0 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//اللغر العربير/
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> < 1476
371.3

371.3

الموسوي ،نجم عبدهللا
مفهوم استراتي يات التعلم الةشط بين الةظرير البةائير والمعرفير /
م عبدهللا الموسو  ،علي عبد العزيز الشاو  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
225ص
ة .إ2019/4/2121 : .
ة مك 978-9957-687-98-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//ايلعاب التعليمير//التعليم بالةشاي/
/يرق التعلم/
> < 1477
الموسوي ،نجم عبدهللا
ظريات التعليم بين ال ذوة التاةيخير ايصيلير والمةطلقات العلمير
الحديثر  /م عبدهللا الموسو  -.عمان :الداة المةه ير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3292 : .
ة مك 978-9923-20-037-7 :
الواصفات  / :ظريات التعليم//يرق التدةيس/
> < 1478

371.3

الياسري ،نداء محمد
الشاما في المةاهج واالت اهات الحديثر في التدةيس  /داء محمد
الياسر  -.عمان :اة صفاء168 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2857 : .
ة مك 978-9923-28-009-6 :
الواصفات / :يرق التدةيس//المةاهج//التدةيس/
> < 1479

371.3028

زاير ،سعد علي
توظيف استراتي يات التفكير في تدةيس اللغر العربير  /سعد علي
زاير ،صبا حامد حسين ،وسن عباس جاسم  -.عمان :اة الرضوان-.0202 ،
290ص
ة .إ2019/6/2705 : .
ة مك 978-9957-76-757-0 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//استراتي ير التعلم//التفكير //اللغر
العربير/
> < 1480

371.3028

كاظم ،أثير لطيف
التفكير واستخدام الخرائط الذهةير لتةمير عا ات العقا  /أثير لطيف
كاظم  -.عمان :اة أم د288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1709 : .
ة مك 978-9923-25-047-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//الخرائط الذهةير//التفكير//يرق
التعلم/
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> < 1481
371.3028

371.3028

371.3028

كاظم ،أثير لطيف
الدماغ وتةمير الذكاءات المتعد ة باستخدام الخرائط الذهةير  /أثير
لطيف كاظم  -.عمان :اة أم د286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1714 : .
ة مك 978-9923-25-049-5 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//العمليات العقلير//الخرائط الذهةير/
/يرق التعلم/
> < 1482
مرتضى ،حسنين عدنان
الخرائط الذهةير والمفاهيمير في تةمير التفكير الةاقد  /حسةين
عد ان مرتضى  -.عمان :اة المةاهج022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1572 : .
ة مك 978-9957-18-708-8 :
الواصفات / :يرق التعلم//التعلم التدةجي//أساليب التدةيس/
/التعليم/
> < 1483
الموسوي ،نجم عبدهللا
صعوبات التعليم والتدةيس :ةؤير وأفكاة تربوير معاصرة  /م
عبدهللا الموسو  -.عمان :اة الرضوان299 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2577 : .
ة مك 978-9957-76-755-6 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//مهاةات التدةيس/
/اإل اةة التربوير/
> < 1484

371.33

371.33

عبوي ،زيد سليمان
ايساسيات الحديثر في الوسائا و البرامج التعليمير عةد اييفال /
زيد سليمان عبو  -.عمان :اة الراير025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3593 : .
ة مك 978-9923-30-011-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//الوسائا التعليمير//التعليم قبا
المدةسر//يرق التعلم/
> < 1485
المسعودي ،محمد حميد
تكةولوجيا التعليم المعاصر :أفكاة وتطبيقات  /محمد حميد
المسعو  ،صباح عبد الصمد الب اة  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
ج290(2ص)
ة .إ2018/9/4734 : .
ة مك 978-9957-687-73-1 :
الواصفات / :تكةولوجيا التعليم//التدةيس/
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371.33

> < 1486
المسعودي ،محمد حميد
تكةولوجيا التعليم المعاصر :أفكاة وتطبيقات  /محمد حميد
المسعو  ،صباح عبد الصمد الب اة  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
ج268(0ص)
ة .إ2018/9/4735 : .
ة مك 978-9957-687-74-8 :
الواصفات / :تكةولوجيا التعليم//التدةيس/
> < 1487

371.334

371.334

أحمد ،إدريس سلطان
يرق تدةيس الحاسب  /إ ةيس سلطان أحمد ،محمد سعيد
العمو  -.عمان :اة أم د068 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2950 : .
ة مك 978-9923-25-175-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//التعليم بمساعدة
الحاسوب/
> < 1488
عبوي ،زيد منير سلمان
التدةيب والتعليم اإللكترو ي في المؤسسات اإل اةير والتعليمير /
زيد مةير سلمان عبو  -.عمان :اة المعتز282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6110 : .
ة مك 978-9957-65-235-7 :
الواصفات / :التعليم اإللكترو ي//الوسائا التعليمير//أساليب
التدةيس/ /المؤسسات التعليمير/
> < 1489

371.334

371.334

العجرش ،حيدر حاتم
يرائق التعليم والتعلم اإللكترو ي  /حيدة حاتم الع رش  -.عمان:
اة المةاهج221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3487 : .
ة مك 978-9957-18-764-4 :
الواصفات / :التعليم اإللكترو ي//أساليب التدةيس//تطوير التعليم/
/المؤسسات التعليمير/
> < 1490
محاسنة ،مأمون سليمان
فايروس كوةو ا ( )Covid-19وتكةولوجيا التعليم في اية ن /
مأمون سليمان محاسةر  -.عمان :اة زهد 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4618 : .
ة مك 978-9923-17-181-3 :
الواصفات // :ايوبئر//التعليم عن بعد//التعليم اإللكترو ي//اية ن/
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371.334

> < 1491
المعروف ،ميسون خزعل عباس
أ ظمر التعليم اإللكترو ي /ميسون خزعا عباس المعروف ،جها
كاظم عبد علي  -.عمان :الداة المةه ير250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3285 : .
ة مك 978-9923-20-033-9 :
الواصفات / :التعليم اإللكترو ي//أساليب التدةيس//تطبيقات
الحاسوب/
> < 1492

371.337

الخفاجي ،سعد قدوري
ايلعاب التعليمير :مدخا لتدةيس الفيزياء  /سعد قدوة الخفاجي-.
عمان :اة الرضوان261 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2063 : .
ة مك 978-9957-76-747-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//ايلعاب التعليمير//يرق التعلم/
/الفيزياء/
> < 1493

371.337

371.35

371.37

العدوان ،أسماء تيسير
التعلم باللعب  /أسماء تيسير العدوان  -.عمان :اة زهد ،
225 -.0202ص
ة .إ2020/2/546 : .
ة مك 978-9923-17-138-7 :
الواصفات / :التعلم باللعب//أساليب التدةيس//مهاةات التدةيس/
/ايلعاب//الطفولر/
> < 1494
جودة التعليم وتحديات العولمة  /عبد السالم جو ت الزبيد ]...وآخرون[ -.
عمان :اة الرضوان002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3176 : .
ة مك 978-9957-76-768-6 :
الواصفات / :التعليم عن بعد//العولمر//التعليم/
> < 1495
الدهلكي ،زينة عبد األمير
ايسئلر الصفير االستهاللير والسابرة و وةها في تحصيا الطلبر /
زيةر عبد ايمير الدهلكي  -.عمان :اة المةاهج282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4785 : .
ة مك 978-9957-18-745-3 :
الواصفات / :ايسئلر وايجوبر//الطريقر االست وابير//المةاقشات
(تدةيس)//أساليب التدةيس/
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> < 1496
371.39

كاظم ،عدي علي
اكتساب مهاةات التعلم الذاتي  /عد
كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/223 : .
ة مك 978-9923-755-49-5 :
الواصفات / :التعلم الذاتي//يرق التعلم//المهاةات الحياتير/

علي كاظم  -.عمان :اة

> < 1497
371.395

شالح ،جنان أحمد
استراتي ير التدةيس بايقران وعالقتها باكتساب المفاهيم الرياضير
لدى يالبات المراحا اإلعدا ير وتةمير االت اه لديهن  /جةان أحمد شالح -.
عمان :اة أم د281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1285 : .
ة مك 978-9957-99-998-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//الرياضيات/
> < 1498

371.395

371.399

الشيخ ،سعيد جميل
أثر استراتي ير التعلم التعاو ي بالم موعات الصغيرة في تحسين
عمليات االستماع ومهاةة التحدث  /سعيد جميا الشيخ  -.عمان :اة زهد ،
251 -. 0202ص
ة .إ2020/2/545 : .
ة مك 978-9923-17-139-4 :
الواصفات / :التعلم بالم موعات//يرق التعلم//مهاةات التدةيس/
/التعليم//اية ن/
> < 1499
شما ،عبد اللطيف يوسف
فحر عدل  /عبد اللطيف يوسف شما  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
82ص
ة .إ2019/12/6501 : .
ة مك 978-9957-67-411-3 :
الواصفات  :المسرح التعليمي//يرق التعلم//الطلبر//أساليب
التدةيس//المسرحيات/
> < 1500

371.422

الجنابي ،فرمان قحط
اإلشراف التربو االختصاصي اإل اة بين الواقع والمأمول /
فرمان قحط ال ةابي ،ةعد خلف ال ةابي  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
251ص
ة .إ2019/7/3685 : .
ة مك 978-9923-28-024-9 :
الواصفات / :اإلشراف التربو //البرامج التربوير//اإل اةة
التربوير/
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> < 1501
371.89

الطائي ،أنيس حمود
المسرح المدةسي :فاعلير ،تربو  ،تعليمي  /أ يس حمو الطائي،
هبه عمران م  -.عمان :اة جلر211 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4115 : .
ة مك 978-9923-732-57-1 :
الواصفات / :المسرح الطالبي//اي شطر الطالبير//يرق التعلم/
> < 1502

371.89

371.9

العبيدات ،أحمد سليمان
إ اةة الةشاي والعما التطوعي  /أحمد سليمان العبيدات  -.عمان:
اة المسيرة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5994 : .
ة مك 978-9957-97-155-7 :
الواصفات / :اي شطر المدةسير//العما التطوعي//التربير
المدةسير//اإل اةة التربوير/
> < 1503
أبو الفتوح ،محمد كمال
الدمج التربو لذو االحتياجات الخاصر :استراتي يات مج
التالميذ ذو االحتياجات الخاصر في مداةس التعليم العام ( ليا لمعلمي
ومعلمات التربير الخاصر والتعليم العام للمماةسر التطبيقير العملير المدا ير
ال ا ة)  /محمد كمال أبو الفتوح  -.عمان :اة شهرزا 280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6443 : .
ة مك 978-9923-702-35-2 :
الواصفات / :التربير الخاصر//الدمج التربو //اي ظمر التربوير/
> < 1504

371.9

أحمد ،لمى صبحي
االحتراق الةفسي لدى أمهات أيفال ذو
صبحي أحمد  -.عمان :اة زهد 225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2637 : .
ة مك 978-9923-17-158-5 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//ايمهات//التربير الخاصر//التربير/
/علم الةفس/

صعوبات التعلم  /لمى

> < 1505
371.9

الخضر ،روان محمد
التعليم الدامج في ةياض اييفال  /ةوان محمد الخضر  -.عمان:
اة المةاهج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/276 : .
ة مك 978-9957-18-747-7 :
الواصفات / :التعليم الدامج//تدةيب المدةسين//مهاةات التدةيس/
/التعليم قبا المدةسر//الطالب المعوقون//التربير الخاصر/
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> < 1506
371.9

دقاق ،سمير جبرا
مدخا إلى التربير الخاصر :بين الةظرير والتطبيق  /سمير جبرا
قاق ،مرا علي سعد  -.عمان :اة حةين268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1493 : .
ة مك 978-9957-17-873-4 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//الطالب المعوقون//الطالب
الموهوبون//التربير الخاصر/
> < 1507

371.9

العبيدي ،نايف زاعل
مد فاعلير بر امج تدةيبي معدل لمعلمي ومعلمات معاهد الصم
وضعاف السمع  /ايف زاعا العبيد  ،حةان عو ة المحمد  -.عمان :اة
صفاء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1377 : .
ة مك 978-9957-687-85-4 :
الواصفات / :التربير الخاصر//تدةيب المدةسين//الطالب
المعوقون//ايشخاص ضعاف السمع/
> < 1508

371.9

العطار ،حيدر ابراهيم
صعوبات التعلم بين الةظرير والتطبيق  /حيدة ابراهيم العطاة -.
عمان :اة كفاءة المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6004 : .
ة مك 978-9923-755-06-8 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//االضطرابات//الطالب المعوقون/
/التربير الخاصر/
> < 1509

371.9

عودة ،بالل أحمد
اضطراب ييف التوحد  /بالل أحمد عو ة  -.عمان :اة أسامر،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4894 : .
ة مك 978-9957-22-821-7 :
الواصفات / :الطالب المعوقون//اضطراب التوحد//الوسائا
التعليمير//أساليب التدةيس//التربير الخاصر/
> < 1510

371.9

المشاقبة ،رامي علي
التربير الخاصر وصعوبات التعلم :بين الةظرير والتطبيق  /ةامي
علي المشاقبر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3025 : .
ة مك 978-9923-14-090-1 :
الواصفات / :التربير الخاصر//القدةات القرائير//صعوبات التعلم/
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371.9

371.9043

371.9043

> < 1511
المفرجي ،حسين ربيع
صعوبات التعلم ايكا يمير  /حسين ةبيع المفرجي ،وةس كريم
الزبيد  -.عمان :الداة المةه ير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2052 : .
ة مك 978-9923-20-015-5 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//الطلبر//التعليم/
> < 1512
أبو شباب ،إيمان ساجع
التعليم المتمايز لذو صعوبات التعلم في مداةس الدمج الشاما /
إيمان ساجع أبو شباب  -.عمان :اة المةاهج009 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1606 : .
ة مك 978-9957-18-763-7 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//أساليب التدةيس//التربير الخاصر/
> < 1513
الغرايبة ،سماهر محمد
العالج بالرسم :تةمير المهاةات اال فعالير واالجتماعير لدى
اييفال ذو اضطرابات التوحد  /سماهر محمد الغرايبر  -.عمان :اة
المةاهج268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3721 : .
ة مك 978-9957-18-769-9 :
الواصفات / :التربير الخاصر//اييفال المتخلفون//صعوبات
التعلم//تةمير المهاةات//العالج بالرسم//أساليب التدةيس/
> < 1514

371.912

العبدالت ،هناء جميل
مهاةات التعلم باللعب والتفكير البصر لذو اإلعاقر السمعير /
هةاء جميا العبدالت ،سعا عبد الكريم الوائلي  -.عمان :اة الر يم-. 0202 ،
288ص
ة .إ2019/9/4610 : .
ة مك 978-9957-691-54-7 :
الواصفات / :الطالب المعوقون//الصم//أساليب التعلم//التربير
الخاصر/
> < 1515

371.914

عينو ،عبدهللا أحمد
صعوبات القراءة :التشخيص والعالج  /عبدهللا أحمد عيةو -.
عمان :اة أسامر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/5/2423 : .
ة مك 978-9957-22-766-1 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//أساليب التدةيس//اضطرابات
الةطق//مهاةات القراءة//التربير الخاصر/
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> < 1516
371.93

371.94

371.95

372

372

السعيد ،هال نعيم
اال طواء حول الذات  /هال عيم السعيد  -.عمان :اة وائا،
8 -.0202ج (2692ص)
ة .إ2020/7/2583 : .
ة مك 978-9957-91-744-9 :
الواصفات / :التربير الخاصر//التوحد//التشخيص/ /العالج
السلوكي//االضطرابات اال فعالير/
> < 1517
اضطراب الطيف التوحدي :التشخيص ،األسباب وسبل التكفل  /عمر
بوصبيعات]...وآخرون[  -.عمان :اة اييام566 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3623 : .
ة مك 978-9957-95-826-8 :
الواصفات / :اال طواء على الذات//سلوك الطفا//التوحد//التربير
الخاصر/
> < 1518
العيساوي ،سيف طارق
سايكولوجير المتفوقين عقليا ً وبرامج تةميتهم وتدةيب معلميهم /
سيف ياةق العيساو  ،حيدة ياةق البزون  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/6/2776 : .
ة مك 978-9923-28-005-8 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//الطالب غير العا يين//الطالب
الموهوبون//الذكاء/
> < 1519
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
االستراتي ير الويةير إل ماج الةوع االجتماعي في وزاةة التربير
والتعليم  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان:
الوزاةة20 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4122 : .
ة مك 978-9923-701-30-0 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//التعليم//اإلشراف التربو /
> < 1520
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
ليا مديرة المدةسر لدعم ةياض االيفال  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة اإلشراف والتدةيب التربو  -.عمان :الوزاةة26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4124 : .
ة مك 978-9923-701-31-7 :
الواصفات / :التربير والتعليم//ةياض اييفال//الطفولر المبكرة/
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> < 1521
372

شحادة ،عائشة محمد
المؤ س لكا تربو مخلص  /عائشر محمد شحا ة  -.عمان :اة
وائا220 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3125 : .
ة مك 978-9957-91-669-5 :
الواصفات / :يرق التعلم//التعلم//التعليم االبتدائي/
> < 1522

372.0118

372.13

372.13

لموزة ،أشواق سامي
الكفاير المدةكر وعالقتها بموقع الضبط لدى تالمذة الصف
السا س االبتدائي  /أشواق سامي لموزة ،ميعا لطيف ال بوة  -.عمان:
مكتبر الم تمع العربي252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/507 : .
ة مك 978-9957-83-684-9 :
الواصفات / :الكفاير المدةكر//علم الةفس البيئي//التحصيا
الدةاسي//التعليم االبتدائي//سيكولوجير اييفال//علم االجتماع الةفسي
التربو /
> < 1523
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
بطاقات الصوة والحروف والكلمات والمقايع وايعدا  :مةهاج
ةياض اييفال التطوة  ،الوحدة الثالثر (اسرتي)  /المركز الويةي لتطوير
المةاهج  -.عمان :المركز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3281 : .
ة مك 978-9923-41-074-5 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1524
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
بطاقات صوة الوحدة وحروفها وكلماتها وأعدا ها :مةهاج ةياض
اييفال التطوة  ،الوحدة ايولى (أهال بالروضر)  /المركز الويةي لتطوير
المةاهج  -.عمان :المركز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3272 : .
ة مك 978-9923-41-068-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
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372.13

372.13

372.13

372.13

> < 1525
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
بطاقات صوة الوحدة وحروفها وكلماتها وأعدا ها :مةهاج ةياض
اييفال التطوة  ،الوحدة الثا ير (من أ ا)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج -.
عمان :المركز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3277 : .
ة مك 978-9923-41-071-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1526
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
ليا الةشايات العملير للمعلمر :مةهاج ةياض اييفال التطوة ،
الوحدة الثالثر (أسرتي)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز،
020 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3280 : .
ة مك 978-9923-41-073-8 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1527
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
ليا الةشايات العملير للمعلمر :مةهاج ةياض اييفال التطوة ،
الوحدة الثا ير (من أ ا)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز،
025 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3276 : .
ة مك 978-9923-41-070-7 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1528
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
كراسر شايات الطفا :مةهاج ةياض اييفال التطوة  ،الوحدة
الثا ير (من أ ا)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-. 0202 ،
11ص
ة .إ2020/8/3274 : .
ة مك 978-9923-41-069-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//المقرةات الدةاسير/
/التعليم قبا المدةسر/
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> < 1529
372.21

داود ،أسماء جميل
عالمي بايبيض وايسو  :الكتاب ايول لعمر يوم  6 -شهوة /
أسماء جميا او  -.المؤلف0202 ،
ة .إ2020/12/5160 : .
ة مك 978-9957-67-753-4 :
الواصفات / :مرحلر ما قبا المدةسر//الطفولر المبكرة/
> < 1530

372.21

عبوي ،زيد سليمان
إ اةة ةياض اييفال  /زيد سليمان عبو  -.عمان :اة الراير،
085 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2475 : .
ة مك 978-9957-622-87-9 :
الواصفات / :ةياض اييفال//الطفولر المبكرة//اإل اةة التعليمير/
> < 1531

372.218

الخفاف ،إيمان عباس
االختباةات والمقاييس في ةياض اييفال  /إيمان عباس الخفاف،
مازن حسن الحسةي  -.عمان :اة االبتكاة -. 0202 ،ج225( 2ص) -.
(موسوعر االختباةات والقياس والتقويم واإلحصاء )
ة .إ2019/9/4804 : .
ة مك 978-9923-16-066-4 :
الواصفات / :التعليم قبا المدةسر//السلوك ايخالقي//االختباةات
الةفسير//العالقات بين المدةسين والطالب//ةعاير الطفولر/
> < 1532

372.218

الخفاف ،إيمان عباس
التعايف لدى أيفال الروضر :بر امج تعليمي مستةد على اللعب
التمثيلي  /إيمان عباس الخفاف ،بتول كريم الموزا ي  -.عمان :اة اليازوة
العلمير052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4922 : .
ة مك 978-9957-12-936-1 :
الواصفات / :اللعب التربوير//التعايف//سيكولوجير اييفال/
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1533

372.218

الخفاف ،إيمان عباس
سلوك المساعدة لدى أيفال الروضر  /إيمان عباس الخفاف ،ةجاء
خضير الربيعي  -.عمان :اة اليازوة العلمير255 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5365 : .
ة مك 978-9957-12-870-8 :
الواصفات / :ةعاير الطفولر//التعليم قبا المدةسر/
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> < 1534
372.218

372.34

372.357

372.357

372.357

غازي ،محمد عاصم
التربير الحركير والرياضير والصحير لرياض اييفال بين
التخطيط العلمي والتطبيق العملي  /محمد عاصم غاز  -.عمان :اة صفاء،
020 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1822 : .
ة مك 978-9923-28-052-2 :
الواصفات / :التربير العلمير//التربير الحركير//التخطيط اإل اة /
/التعليم قبا المدةسر/
> < 1535
مطاوع ،عزمي واصف
أسس تعليم الحاسوب لأليفال  /عزمي واصف مطاوع  -.عمان:
اة ال ةا ةير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4924 : .
ة مك 978-9957-610-38-8 :
الواصفات / :علم الحاسوب//أساليب التدةيس//التعليم االبتدائي/
> < 1536
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الخامس ،الصف
الدةاسي ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-.0202 ،
ج56(2ص)
ة .إ2020/8/2956 : .
ة مك 978-9923-41-031-8 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1537
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الرابع ،الفصا الدةاسي
ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-. 0202 ،
ج52(2ص)
ة .إ2020/8/2947 : .
ة مك 978-9923-41-020-2 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1538
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الثا ي ،الفصا الدةاسي
ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-. 0202 ،
ج09(2ص)
ة .إ2020/8/2939 : .
ة مك 978-9923-41-003-5 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
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372.357

372.357

372.357

372.357

372.357

> < 1539
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب الطالب (الصف االول ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج25( 2ص)
ة .إ2020/8/2929 : .
ة مك 978-9923-41-013-4 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1540
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب الطالب (الصف الثا ي ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج66( 2ص)
ة .إ2020/8/2937 : .
ة مك 978-9923-41-005-9 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1541
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب الطالب (الصف الخامس ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج222( 2ص)
ة .إ2020/8/2954 : .
ة مك 978-9923-41-032-5 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1542
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب الطالب (الصف الرابع ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج222( 2ص)
ة .إ2020/8/2945 : .
ة مك 978-9923-41-022-6 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1543
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم :الصف الثالث  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا أحالم وجيه حمدون ،عبداإلله أحمد جرا ات ،سحر
عبد الكريم فياض ،فايمر عبد الةبي بةي عيسى  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج82(2ص)
ة .إ2014/5/2149 : .
ة مك 978-9957-84-536-0 :
الواصفات / :العلوم//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
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372.357

372.357

372.357

372.357

372.37

> < 1544
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم :الصف السا س  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا أحالم وجيه حمدون ،عيسى محمد السمول ،مريم عبد
الرحيم الحةاقطر ،مها ها ي البظ ،ايف محمد الشرفات  -.عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج221( 2ص)
ة .إ2015/5/2031 : .
ة مك 978-9957-84-607-7 :
الواصفات / :العلوم//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1545
سالمة ،عبد الحافظ ياسر
أساليب تدةيس العلوم والرياضيات  /عبد الحافظ ياسر سالمر -.
عمان :اة اليازوة العلمير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/567 : .
ة مك 978-9957-12-921-7 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//تعليم العلوم//تدةيس الرياضيات/
/التعليم االبتدائي/
> < 1546
شبانة ،مؤمنة عبد العزيز
وم العلوم :المستوى ايول (بستان)  /مؤمةر عبد العزيز شبا ر،
مرام مصطفى عمرو  -.عمان :شركر تعليم للوسائا التعليمير-. 0202 ،
65ص
ة .إ2020/6/1875 : .
ة مك 978-9923-717-22-6 :
الواصفات / :تعليم العلوم//أساليب التدةيس//التعليم قبا المدةسر/
> < 1547
شبانة ،مؤمنة عبد العزيز
وم العلوم :المستوى الثا ي (تمهيد )  /مؤمةر عبد العزيز شبا ر،
مرام مصطفى عمرو  -.عمان :شركر تعليم للوسائا التعليمير-. 0202 ،
82ص
ة .إ2020/6/1876 : .
ة مك 978-9923-717-23-3 :
الواصفات / :تعليم العلوم//أساليب التدةيس//التعليم قبا المدةسر/
> < 1548
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف الخامس (ال زء ايول)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير ،مةى محمد القرعان؛ إعدا محمد
حمزة الذ يبات ،مةاة بخيت الةعيمات  -.عمان :الوزاةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/5/1996 : .
ة مك 978-9957-84-589-6 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
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372.37

372.37

372.37

372.37

> < 1549
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف الرابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا صالح حمدان بةي اسماعيا ،شافع عاهد
المساعدة ،عائشر أحمد ال هالين ،فا ير بسام الرواشدة  -.عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج220(2ص)
ة .إ2015/5/1972 : .
ة مك 978-9957-84-573-5 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1550
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف السا س (ال زء ايول)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا أسماء محمو البدوة ،محمد
سروة أبو زيةر ،ة ا يوسف القطيشات ،محمد صالح القضاة  -.عمان:
الوزاةة -. 0202 ،ج220(2ص)
ة .إ2015/5/2033 : .
ة مك 978-9957-84-609-1 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1551
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :ليا المعلم (الصف الخامس)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ة ا خليا عطاة  ،محمد
حمزة الذ يبات ،مةى محمد القرعان ،مةاة بخيت الةعيمات  -.عمان :الوزاةة،
262 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3859 : .
ة مك 978-9957-84-873-6 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1552
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :ليا المعلم (الصف الرابع)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا سوسن زيا أبو محفوظ،
سليمان محمد أبو شاةب ،لبةى مصباح الزيدات  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
218ص
ة .إ2019/7/3858 : .
ة مك 978-9957-84-872-9 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
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372.37

> < 1553
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :ليا المعلم (الصف السا س)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا محمد سروة أبو زيةر ،ة ا
يوسف قطيشات ،محمد صالح القضاة ،سحر محمد الزعبي  -.عمان :الوزاةة،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3860 : .
ة مك 978-9957-84-874-3 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1554

372.37

الحارس ،ميرفت سعيد
التربير الفكرير ايخالقير :كتاب المعلم (الصف ايول)  /ميرفت
سعيد الحاةس  -.عمان :مؤسسر المها العربي92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4757 : .
ة مك 978-9923-748-11-4 :
الواصفات / :التربير ايخالقير//المهاةات الحياتير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1555

372.37

الحارس ،ميرفت سعيد
التربير الفكرير ايخالقير :كتاب المعلم (الصف الثا ي)  /ميرفت
سعيد الحاةس  -.عمان :مؤسسر المها العربي92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4750 : .
ة مك 978-9923-748-09-1 :
الواصفات / :التربير ايخالقير//المهاةات الحياتير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1556

372.37

عبوي ،زيد سليمان
تةمير المهاةات الحياتير  /زيد سليمان عبو  -.عمان :اة الراير،
92 -. 0202ص  ( -.سلسلر المهاةات الشخصير )
ة .إ2019/7/3452 : .
ة مك 978-9923-30-002-2 :
الواصفات / :المهاةات الحياتير//المهاةات االجتماعير//السلوك
االجتماعي/
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372.4

372.4

372.4

372.4

> < 1557
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اللغر العربير :الصف الخامس (ال زء ايول)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا صالح فليح المذهان ،هيام عبد
المعطي العبيسات ،أمامر محمد مريزيق  -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
222ص
ة .إ2015/5/1981 : .
ة مك 978-9957-84-579-7 :
الواصفات / :القراءة//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1558
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اللغر العربير :الصف السا س (ال زء ايول)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا فايمر حسين أبو حصوة،
فدوى مخلد الرشايدة ،خليا ابراهيم القعيسي  -.عمان :الوزاةة-.0202 ،
82ص
ة .إ2015/5/2019 : .
ة مك 978-9957-84-595-7 :
الواصفات / :اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1559
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير :الصف ايول (ال زء ايول)  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا فوذ حسن حميدة ،يما محمد أبو
عيسى ،ماجدة محمد ال ما ،ضال أحمد الزعبي ،سمير سليمان المعايطر ،ميس
فاةوق كمرك ي  -.ي -. 0عمان :الوزاةة91 -. 0202 ،ص
ة .إ2014/5/2231 : .
ة مك 978-9957-84-544-5 :
الواصفات / :القراءة//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1560
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير :الصف الثالث (ال زء ايول)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا سهام ابراهيم سالم الطراو ر،
عفاف سعيد صالح عراة ،هبر كاما محمو الغزاو  ،غا ة أحمد عبدهللا
الصما  ،أسماء ابراهيم حسن جا  -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
88ص
ة .إ2014/5/2235 : .
ة مك 978-9957-84-547-6 :
الواصفات / :القراءة//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
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372.4

372.4

> < 1561
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير :الصف الثا ي  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا مةتهى جمال الترتير ،أحالم عبدهللا الصما  ،سمر
ائا العقرباو  ،سماح سعيد عويضر  -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج88(2ص)
ة .إ2014/5/2233 : .
ة مك 978-9957-84-546-9 :
الواصفات / :القراءة//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1562
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير :الصف الرابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا محمد صالح شةيوة ،غا ة أحمد عبدهللا الصما ،
سليمان أحمد الفضول  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج92( 2ص)
ة .إ2015/5/1962 : .
ة مك 978-9957-84-563-6 :
الواصفات / :القراءة//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1563

372.4

372.4

372.4

الرويلي ،مرزوق هطيل
تيسير الوهاب لتعليم الطالب في اللغر العربير وأصول اإلسالم
واآل اب  /مرزوق هطيا الرويلي  -.عمان :اة المأمون280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5208 : .
ة مك 978-9957-77-523-0 :
الواصفات / :تعليم القراءة//اللغر العربير//التعليم االبتدائي/
> < 1564
الكرمي ،زينات عبد الهادي
أصدقاء العربير :كتاب الةشاي (التمهيد )  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.ي -. 0عمان :اة المةها12 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3891 : .
ة مك 978-9957-93-550-4 :
الواصفات / :اللغر العربير//التعليم االبتدائي/
> < 1565
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى ايول)  /زيةات
عبد الها الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات-. 0202 ،
226ص
ة .إ2018/9/4837 : .
ة مك 978-9923-700-70-9 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//اللغر العربير/
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372.4

372.4

372.4

372.4

> < 1566
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الثالث)  /زيةات
عبد الها الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات-. 0202 ،
202ص
ة .إ2018/9/4839 : .
ة مك 978-9923-700-72-3 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//اللغر العربير/
> < 1567
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الخامس) /
زيةات عبد الها الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات-. 0202 ،
255ص
ة .إ2018/9/4841 : .
ة مك 978-9923-700-74-7 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//اللغر العربير/
> < 1568
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الرابع)  /زيةات
عبد الها الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات-. 0202 ،
226ص
ة .إ2018/9/4840 : .
ة مك 978-9923-700-73-0 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//اللغر العربير/
> < 1569
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى السا س) /
زيةات عبد الها الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات-.0202 ،
255ص
ة .إ2018/9/4842 : .
ة مك 978-9923-700-75-4 :
الواصفات / :التعليم االبتدائي//اللغر العربير/
> < 1570

372.416

عبوي ،زيد سليمان
تةمير مهاةات القراءة والكتابر  /زيد سليمان عبو  -.عمان :اة
الراير222 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر المهاةات الشخصير )
ة .إ2019/7/3594 : .
ة مك 978-9923-30-012-1 :
الواصفات / :مهاةات القراءة//المهاةات الكتابير//أساليب
التدةيس//التعليم االبتدائي/
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> < 1571
372.45

شواهين ،خير سليمان
تعليم مهاةات المطالعر من أجا المعرفر وماوةاء المعرفر :القراءة
السليمر ،المعرفر والفهم ،التفكير الةاقد ،ماوةاء المعرفر  /خير سليمان
شواهين -.إةبد :عالم الكتب الحديث220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3039 : .
ة مك 978-9923-14-100-7 :
الواصفات / :المطالعر//تش يع القراءة//استراتي ير التعلم//تعليم
القراءة/
> < 1572

372.465

372.465

372.465

372.465

شواهين ،خير سليمان
علم اللسا يات وعلم الصوتيات الكالمير وتوظيفها في تعليم القراءة
لأليفال  /خير سليمان شواهين  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
260ص
ة .إ2019/6/2831 : .
ة مك 978-9923-14-076-5 :
الواصفات / :تعليم القراءة//المشاكا القرائير//اللسا يات الصوتير/
/يرق التعلم/
> < 1573
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى ايول  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات58 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6083 : .
ة مك 978-9923-700-84-6 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
> < 1574
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الثالث  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات58 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6085 : .
ة مك 978-9923-700-88-4 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
> < 1575
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الثا ي  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات58 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6084 : .
ة مك 978-9923-700-89-1 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
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372.465

372.465

372.465

> < 1576
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الخامس  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات52 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6087 : .
ة مك 978-9923-700-87-7 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
> < 1577
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الرابع  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات52 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6086 : .
ة مك 978-9923-700-85-3 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
> < 1578
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سةابا المهاةات الكتابير :المستوى السا س  /زيةات عبد الها
الكرمي ،ةاشد علي عيسى  -.عمان :اة الزيةات52 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6088 : .
ة مك 978-9923-700-86-0 :
الواصفات / :الحروف//المهاةات الكتابير//التعليم االبتدائي/
> < 1579

372.47

372.474

بوجالل ،سهيلة
استراتي ير حا المشكالت وتةمير مهاةات القراءة اإلبداعير /
سهيلر بوجالل  -.عمان :اة اييام002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4912 : .
ة مك 978-9957-95-767-4 :
الواصفات / :مهاةات القراءة//اإلبداع//حا المشاكا//استراتي ير
التعلم/
> < 1580
العوضي ،ابراهيم علي سالم
التفكير الةاقد :مفهومه ومهاةاته وتدةيسه ( ليا عملي مختصر
للمعلمين مع أسئلر مختصرة على مهاةات التفكير الةاقد من االختباةات
الدولير)  /ابراهيم علي سالم العوضي  -.عمان :اة وائا282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4303 : .
ة مك 978-9957-91-653-4 :
الواصفات / :التفكير الةاقد//علم الةفس التربو //التعليم/
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372.6

> < 1581
طرائق وأساليب حديثة في تدريس اللغة العربية :نماذج وتطبيقات  /ثائر
سمير الشمر ]...وآخرون[  -.عمان :اة الرضوان-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/6/3200 : .
ة مك 978-9957-76-769-3 :
الواصفات / :اللغر العربير//تعليم اللغات//يرق التعلم/
> < 1582

372.6

372.61

372.63

372.63

الجبوري ،فالح صالح
لمسات تربوير في تدةيس اللغر العربير  /فالح صالح ال بوة -.
الداة المةه ير125 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2767 : .
ة مك 978-9923-20-031-5 :
الواصفات / :تدةيس اللغر//اللغر العربير//المهاةات اللغوير//يرق
التدةيس/
> < 1583
العرنوسي ،ضياء عويد
المساعد في تعليم وتعلم اللغر العربير :تعليم قواعد اللغر العربير
للمرحلر االبتدائير موذجا ً  /ضياء عويد العر وسي ،مريم عبد الحسين
العكاشي -.عمان :اة صفاء202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/226 : .
ة مك 978-9957-687-77-9 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير//التعلم//التعليم االبتدائي/
> < 1584
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الخط العربي :خط الرقعر (الصف السا س)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ تخطيط أ يب أحمد عطوان  -.ي-. 0
عمان :الوزاةة02 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/5/2022 : .
ة مك 978-9957-84-598-8 :
الواصفات / :الخط العربي//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1585
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الخط العربي :خط الةسخ (الصف الرابع)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ تخطيط أ يب أحمد عطوان  -.ي-. 0
عمان :الوزاةة02 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/5/1965 : .
ة مك 978-9957-84-566-7 :
الواصفات / :الخط العربي//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم االبتدائي/
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372.63

372.63

372.63

> < 1586
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الخط والةسخ :الصف الثالث  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.ي -. 0عمان :الوزاةة22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3863 : .
ة مك 978-9957-84-877-4 :
الواصفات / :الخط العربي//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1587
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الخط والةسخ :الصف الثا ي  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.ي -. 0عمان :الوزاةة22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3862 : .
ة مك 978-9957-84-876-7 :
الواصفات / :الخط العربي//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1588
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الكتابر :الصف ايول  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.ي -. 0عمان :الوزاةة29 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5548 : .
ة مك 978-9957-84-862-0 :
الواصفات / :الخط العربي//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1589

372.7

372.7

أبو حمدة ،عائشة أحمد
لؤلؤة الرياضيات ( / )2عائشر أحمد أبو حمدة  -.عمان :كتابي
الصغير للةشر62 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2530 : .
ة مك 978-9957-683-48-1 :
الواصفات / :الرياضيات//المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1590
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب التماةين (الصف ايول)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج52(2ص)
ة .إ2020/8/2927 : .
ة مك 978-9923-41-015-8 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
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372.7

372.7

372.7

372.7

372.7

> < 1591
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الثا ي)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز الويةي لتطوير المةاهج-. 0202 ،
ج29(2ص)
ة .إ2020/8/2935 : .
ة مك 978-9923-41-007-3 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1592
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الخامس)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج28(2ص)
ة .إ2020/8/2951 : .
ة مك 978-9923-41-039-4 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1593
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الرابع)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج29(2ص)
ة .إ2020/8/2943 : .
ة مك 978-9923-41-024-0 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1594
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب الطالب (الصف االول)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج222(2ص)
ة .إ2020/8/2925 : .
ة مك 978-9923-41-017-2 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1595
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الثا ي)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج92(2ص)
ة .إ2020/8/2933 : .
ة مك 978-9923-41-009-7 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
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372.7

372.7

372.7

372.7

> < 1596
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الخامس)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج229( 2ص)
ة .إ2020/8/2949 : .
ة مك 978-9923-41-034-9 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1597
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الرابع)  /المركز الويةي
لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج209( 2ص)
ة .إ2020/8/2941 : .
ة مك 978-9923-41-001-1 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتدائي//المةاهج/
> < 1598
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف الثالث (ال زءايول)  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا إيمان ةسمي عبد ،هاير هشام البرقاو ،
زايد ةشيد الةعيمي ،ابراهيم أحمد العمايرة ،محمد أحمد العكوة  -.عمان:
الوزاةة -. 0202 ،ج222( 2ص)
ة .إ2014/5/2229 : .
ة مك 978-9957-84-542-1 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1599
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف السا س  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا أسامر شوكت الزغا ،يوسف محمد صبح ،إيمان
ةسمي عبد ،تغريد عبدهللا أحمد ،ةا ير عمان شرفا  -.عمان :الوزاةة-.0202 ،
ج222(2ص)
ة .إ2015/5/2029 : .
ة مك 978-9957-84-605-3 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1600

372.7

التالوي ،هالة عزو
أجيال الرياضيات :الكتاب الثا ي (أةقام ا ليز )  /هالر عزو
التالو  ،خميس حسن الموسى  -.عمان :اة غد ايجيال82 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4251 : .
ة مك 978-9923-713-94-5 :
الواصفات / :تعليم الرياضيات//ايةقام//التعليم االبتدائي/
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> < 1601
372.7

التالوي ،هالة عزو
أجيال الرياضيات :كراسر الكتاب ايول (أةقام ا ليز )  /هالر
عزو التالو  ،خميس حسن الموسى  -.عمان :اة غد ايجيال-. 0202 ،
58ص
ة .إ2019/8/4253 : .
ة مك 978-9923-713-92-1 :
الواصفات / :تعليم الرياضيات//ايةقام//التعليم االبتدائي/
> < 1602

372.7

372.72

التالوي ،هالة عزو
أجيال الرياضيات :كراسر تدةيبات الثا ي (أةقام ا ليز )  /هالر
عزو التالو  ،خميس حسن الموسى  -.عمان :اة غد ايجيال-. 0202 ،
65ص
ة .إ2019/8/4255 : .
ة مك 978-9923-713-93-8 :
الواصفات / :تعليم الرياضيات//ايةقام//التعليم االبتدائي/
> < 1603
جواد ،تغريد عبد الكاظم
الرياضيات لذو االحتياجات الخاصر بطيئي التعلم :المستوى
ايول  /تغريد عبد الكاظم جوا  ،هدى ها عباس  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4690 : .
ة مك 978-9957-98-336-9 :
الواصفات / :الرياضيات//أساليب التدةيس//اييفال المتخلفون/
> < 1604

372.72

372.83

شواهين ،خير سليمان
المةهاج المدةسي في الحساب الذهةي من تطبيقات بر امج
 / STEAMخير سليمان شواهين  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/6/2688 : .
ة مك 978-9923-14-059-8 :
الواصفات / :الحساب الذهةي//أساليب التدةيس//الرياضيات/
> < 1605
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير االجتماعير والويةير :الصف الخامس  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا أحمد يحيى كوكش ،أسماء عبد
ال ابر سالمر ،أحمد عبد الكريم الشرعر  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج62(2ص)
ة .إ2015/5/1986 : .
ة مك 978-9957-84-583-4 :
الواصفات / :التربير االجتماعير//التربير الويةير//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم االبتدائي/
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372.83

372.84

372.84

372.84

> < 1606
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير االجتماعير والويةير :الصف الرابع  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ةا يا عبد اللطيف أبو عيون،
زكريا حسين ال واة ر ،مها شاهين ،إ صاف لطفي الزعبي ،ماجد أحمد
الرضاو ر  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج19( 2ص)
ة .إ2015/5/1966 : .
ة مك 978-9957-84-567-4 :
الواصفات / :التربير االجتماعير//التربير الويةير//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم االبتدائي/
> < 1607
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير ( :الصف السا س )  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج225( 0ص)
ة .إ2015/5/2001 : .
ة مك 978-9957-84-594-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//التعليم االبتدائي//التربير والتعليم/
> < 1608
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الخامس  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير ،حمزة ماجد عياصرة ،ثائر فريد يعقوب ،تقوى
عفيف عتيلي ،يه ايف يه ،ائلر حامد أبو سمك  -.ي -. 0عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج222( 2ص)
ة .إ2015/5/1979 : .
ة مك 978-9957-84-577-3 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1609
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الرابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير ،صالح عبدهللا حبوة ،إيمان محمد فؤا جبر ،زيا
عا ل الزعبي ،محمد صالح الكساسبر ،محمد أحمد بةي مصطفى  -.ي-. 0
عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 2ص)
ة .إ2015/5/1960 : .
ة مك 978-9957-84-561-2 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
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372.84

372.84

372.84

372.84

> < 1610
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف السا س  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا علي محمد القيسي ،محمد سميح عاشوة،
ضيف هللا حسن السعو  ،خولر حسين أبو لبدة ،ةبى مصطفى زايد  -.ي-. 0
عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج209( 2ص)
ة .إ2015/5/2000 : .
ة مك 978-9957-84-593-3 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1611
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف ايول  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا خالد محمد يقايقر ،فواز أحمد عةاجرة،
ةهام حسن توفيق وشاح ،ةائد أحمد المعايطر ،مةيرة زيد مقابلر  -.ي-. 0
عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج59( 2ص)
ة .إ2014/5/2132 : .
ة مك 978-9957-84-519-3 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1612
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الثالث  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا محمد صالح الكساسبر ،ضيف هللا حسن
السعو  ،حمزة ماجد عياصرة ،فايزة ابراهيم السكر  -.ي -. 0عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج62( 2ص)
ة .إ2014/5/2136 : .
ة مك 978-9957-84-523-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
> < 1613
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الثا ي  /وزاةة التربير والتعليم.إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا إيمان محمد فؤا جبر ،ةبى مصطفى زايد،
أسماء عبد المهد المصر  ،عزيزة صالح عليوة  -.ي -. 0عمان :الوزاةة،
 -.0202ج62( 2ص)
ة .إ2014/5/2134 : .
ة مك 978-9957-84-521-6 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم االبتدائي/
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372.84

372.84

372.89

372.89

372.9566

> < 1614
شبانة ،مؤمنة عبد العزيز
وم اإلسالم :المستوى الثا ي  /مؤمةر عبد العزيز شبا ر ،مرام
مصطفى عمرو  -.عمان :شركر تعليم للوسائا التعليمير82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1878 : .
ة مك 978-9923-717-24-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//أساليب التدةيس//التعليم قبا
المدةسر/
> < 1615
العزيزي" ،محمد رامز" عبد الفتاح
يرق التدةيس العامر لمختلف الموا الدةاسير مع ايساليب
الخاصر لتدةيس ما ة التربير اإلسالمير " /محمد ةامز" عبد الفتاح العزيز -.
عمان :المؤلف292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/351 : .
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المةاهج//أساليب التدةيس//التعليم/
> < 1616
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ :الصف السا س  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا إ صاف لطفي الزعبي ،أحالم محمد مهاوش
 -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
العطيو  ،خليفر ةضا مقدا
ج91(2ص)
ة .إ2015/5/2025 : .
ة مك 978-9957-84-601-5 :
الواصفات / :التاةيخ//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1617
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا :الصف السا س  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا مةتهى عبد الحميد الرواشدة ،محمد أحمد شةب،
يوسف أحمد العايد  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج61( 2ص)
ة .إ2015/5/2027 : .
ة مك 978-9957-84-604-6 :
الواصفات / :ال غرافيا//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
االبتدائي/
> < 1618
القحطاني ،أمل طفاح
في المداةس
اإل اةة المفتوحر :مدخا لتطوير اي اء القيا
ايهلير وايجةبير بالمملكر العربير السعو ير  /أما يفاح القحطا ي  -.عمان:
اة ومكتبر الحامد222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5092 : .
ة مك 978-9957-66-217-2 :
الواصفات / :اإل اةة المدةسير//التطوير التربو //التعليم
ايساسي//السعو ير/
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373

> < 1619
الحياني ،صبري بردان
أثر بر امج التعبئر الةفسير في مواجهر أحداث الحياة الضاغطر
عةد يلبر المرحلر اإلعدا ير الةازحين  /صبر بر ان الحيا ي ،أحمد باسا
ال بوة  -.عمان :اة صفاء261 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1858 : .
ة مك 978-9923-28-060-7 :
الواصفات / :الضغوي الةفسير//ايوضاع السياسير//المه رون/
/علم الةفس التربو //التعليم اإلعدا /
> < 1620

373.0116

الخزاعلة ،أحمد محمد
مفاهيم تربير السالم في المةاهج اية ير :كتب التربير الويةير
والمد ير أ موذج  /أحمد محمد الخزاعلر  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
220ص
ة .إ2019/12/6342 : .
ة مك 978-9957-91-700-5 :
الواصفات / :السالم//التربير الويةير//التعليم اإلعدا //المقرةات
الدةاسير//التربير المد ير//اية ن/
> < 1621

373.0118

373.19

373.19

الجبوري ،عارف حاتم
توظيف استراتي ير حصا ايفكاة والتفكير اإلي ابي في الفيزياء /
عاةف حاتم ال بوة  ،م د ممتاز ال بوة  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
006ص
ة .إ2020/9/3486 : .
ة مك 978-9957-18-767-5 :
الواصفات / :التفكير المبدع//أساليب التدةيس//الفيزياء//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1622
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب التماةين (الصف السابع ،الفصا الدةاسي
ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2961 : .
ة مك 978-9923-41-027-1 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1623
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الرياضيات :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي
ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-. 0202 ،
255ص
ة .إ2020/8/2970 : .
ة مك 978-9923-41-045-5 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم اإلعدا //المةاهج/
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> < 1624
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
علوم االةض والبيئر :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا
الدةاسي ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-.0202 ،
ج66(2ص)
ة .إ2020/8/2989 : .
ة مك 978-9923-41-058-5 :
الواصفات / :علوم ايةض//البيئر//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1625
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف السابع ،الفصا الدةاسي
ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز16 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2965 : .
ة مك 978-9923-41-036-3 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1626
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم :كتاب الطالب (الصف السابع ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج215(2ص)
ة .إ2020/8/2963 : .
ة مك 978-9923-41-038-7 :
الواصفات / :العلوم الطبيعير//البيئر//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1627
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الفيزياء :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2974 : .
ة مك 978-9923-41-046-2 :
الواصفات / :الفيزياء//العلوم الطبيعير//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1628
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الكيمياء :كتاب اي شطر والت اةب العملير (الصف العاشر ،الفصا
الدةاسي ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز-.0202 ،
02ص
ة .إ2020/8/2982 : .
ة مك 978-9923-41-049-3 :
الواصفات / :الكيمياء//العلوم الطبيعير//التعليم اإلعدا //المةاهج/

351

373.19

373.19

373.19

373.19

373.19

> < 1629
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
الكيمياء :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول) /
المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز -. 0202 ،ج89( 2ص)
ة .إ2020/8/2979 : .
ة مك 978-9923-41-051-6 :
الواصفات / :الكيمياء//العلوم الطبيعير//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1630
األردن .المركز الوطني لتطوير المناهج
العلوم الحياتير :كتاب اي شطر والت اةب العملير (الصف العاشر،
الفصا الدةاسي ايول)  /المركز الويةي لتطوير المةاهج  -.عمان :المركز،
22 -. 0202ص
ة .إ2020/8/2987 : .
ة مك 978-9923-41-054-7 :
الواصفات / :العلوم الحياتير//التعليم اإلعدا //المةاهج/
> < 1631
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اإل اةة والسالمه المهةير  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة252 -. 0202 ،ص
ة .إ2011/3/1189 : .
ة مك 978-9957-84-240-6 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//االقتصا المةزلي/
> < 1632
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
البالغر العربير والةقد اي بي :الصف الثا ي عشر (الفرع اي بي) /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير ،أم د ضيف هللا
الصا ع ،آمال سليمان سالمر ،محمد سلمان كةا ر ،سالمر جمعر الع الين -.
عمان :الوزاةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1576 : .
ة مك 978-9957-84-778-4 :
الواصفات / :البالغر//الةقد اي بي//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1633
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ( :الصف السا س)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج95( 0ص)
ة .إ2015/5/2026 : .
ة مك 978-9957-84-602-2 :
الواصفات / :التاةيخ//المةاهج//التربير والتعليم/
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> < 1634
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ:الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج66( 0ص)
ة .إ2016/3/1170 : .
ة مك 978-9957-84-659-6 :
الواصفات / :التعليم الثا و //التربير والتعليم//المةاهج/
> < 1635
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير( :الصف ايول)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج12( 0ص)
ة .إ2014/5/2133 : .
ة مك 978-9957-84-520-9 :
الواصفات / :التربير والتعليم//المةاهج//التربير اإلسالمير/
> < 1636
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير( :الصف الخامس)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج202( 0ص)
ة .إ2015/5/1980 : .
ة مك 978-9957-84-578-0 :
الواصفات / :المةاهج//التربير اإلسالمير//التربير والتعليم/
> < 1637
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير( :الصف الخامس)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج221( 0ص)
ة .إ2015/5/1997 : .
ة مك 978-9957-84-590-2 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//التربير المهةير/
> < 1638
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الثقافر المالير :الفصا الدةاسي الثا ي (الصف الثا ي عشر) /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة،
020 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2380 : .
ة مك 978-9957-84-967-2 :
الواصفات / :الثقافر المالير//التعليم الثا و //المةاهج/
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> < 1639
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا ( :الصف التاسع )  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج66( 0ص)
ة .إ2015/5/2078 : .
ة مك 978-9957-84-623-7 :
الواصفات / :المةاهج//ال غرافيا//التربير والتعليم/
> < 1640
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا( :الصف السا س)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج62( 0ص)
ة .إ2015/5/2028 : .
ة مك 978-9957-84-603-9 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//ال غرافيا/
> < 1641
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات( :الصف السا س)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة225 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/5/2030 : .
ة مك 978-9957-84-606-0 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم //الرياضيات/
> < 1642
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم ( :الصف السا س )  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج202( 0ص)
ة .إ2015/5/2032 : .
ة مك 978-9957-84-608-4 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//العلوم/
> < 1643
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم( :الصف الثامن)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج211( 0ص)
ة .إ2016/3/1202 : .
ة مك 978-9957-84-688-6 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//العلوم/
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> < 1644
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قواعد اللغر العربير( :الصف الثامن)  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج52( 0ص)
ة .إ2016/3/1191 : .
ة مك 978-9957-84-677-0 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//اللغر العربير/
> < 1645
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير ( :الصف الرابع)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج29( 0ص)
ة .إ2015/5/1963 : .
ة مك 978-9957-84-564-3 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//اللغر العربير/
> < 1646
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير( :الصف ايول)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 0ص)
ة .إ2013/6/1884 : .
ة مك 978-9957-84-457-8 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//اللغر العربير/
> < 1647
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير( :كراسر الطالب)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج58( 0ص)
ة .إ2018/9/4624 : .
ة مك 978-9957-84-825-5 :
الواصفات / :المةاهج//اللغر العربير//التربير والتعليم/
> < 1648
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
لغتةا العربير( :كراسر الطالب)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج58( 0ص)
ة .إ2018/9/4622 : .
ة مك 978-9957-84-823-1 :
الواصفات / :المةاهج//التربير والتعليم//اللغر العربير/
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> < 1649
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
البالغر العربير والةقد اي بي :الصف الحا عشر (الفرع اي بي)/
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا سالمر جمعر
الع الين ،ابراهيم علي عبد العزيز ،محمد سلمان كةا ر  -.ي -. 0عمان:
الوزاةة62 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1268 : .
ة مك 978-9957-84-742-5 :
الواصفات / :البالغر//الةقد اي بي//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1650
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
تاةيخ العرب والعالم :الصف الثا ي عشر (الفرع اي بي)  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا يايا صليبي
المساعيد ،زهوة ةضيان سحيمان الزبن ،فيصا خليا الغوايين ،أما ي عا ل
السليحات ،ائا عبد الحميد الرقب  -.عمان :الوزاةة289 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1579 : .
ة مك 978-9957-84-781-4 :
الواصفات / :تاةيخ العرب//ايحداث العالمير//التاةيخ//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1651
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
تاةيخ العرب والعالم :الصف الحا عشر (الفرع اي بي)  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا يايا صليبي
المساعيد ،حسن أبو محسن الرقب ،خدي ر عبد الكريم الةعيمات ،أةوى سليم
السعيدات ،سعد سالم الرويضان ،خالد حسن القعايدة  -.عمان :الوزاةة،
229 -.0202ص
ة .إ2016/3/1271 : .
ة مك 978-9957-84-745-6 :
الواصفات / :تاةيخ العرب//ايحداث العالمير//التاةيخ//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1652
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا سعد سالم الرويضان ،هاير عبد الرحمن ،أةوى سليم
السعيدات ،فوزير محمد العليمات  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج29( 2ص)
ة .إ2015/5/2075 : .
ة مك 978-9957-84-620-6 :
الواصفات / :ال غرافيا//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
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> < 1653
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا هاير عبد الرحمن ،ائا عبد الحميد الرقب ،خالد
محمد العمايرة ،مزهر شاهر الرحامةر  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج82(2ص)
ة .إ2016/3/1195 : .
ة مك 978-9957-84-681-7 :
الواصفات / :التاةيخ//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1654
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ :الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا زهوة ةضيان سحيمان الزبن ،محسن هالل
العظامات ،محمد عبدهللا العمايرة ،أما ي عا ل السليحات  -.عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج21( 2ص)
ة .إ2016/3/1168 : .
ة مك 978-9957-84-658-9 :
الواصفات / :التاةيخ//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1655
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التاةيخ :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا صر محمو الشقيرات ،محمد معتصم الشياب،
إ صاف لطفي الزعبي  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 2ص)
ة .إ2016/3/1226 : .
ة مك 978-9957-84-709-8 :
الواصفات / :التاةيخ//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1656
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عرفات ةشا ياسين ،كفاح عبد القا ة
الصوةى ،محمد صدقي مغاةبر ،لطيفر محمو الشطي ،اصر ياهر أبو
عمير -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج256( 2ص)
ة .إ2016/3/1216 : .
ة مك 978-9957-84-700-5 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
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> < 1657
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا فايزة ابراهيم السكر ،محمد صدقي مغاةبر،
كفاح عبد القا ة الصوة  ،لطيفر محمو الشطي  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج225(2ص)
ة .إ2015/5/2040 : .
ة مك 978-9957-84-613-8 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1658
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا يه ايف يه يه ،مثقال أحمد عربيات،
صالح عبدهللا حبوة ،محمو عبد الغفاة بةي حمدان ،أسمهان أحمد عبد العزيز
ايقطش  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج226( 2ص)
ة .إ2016/3/1183 : .
ة مك 978-9957-84-672-5 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1659
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الثا ي عشر (الفروع كافر)  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا حسام الدين محمد بةي
سالمر ،غالب كاما الالال ،عبد الةاصر حسن حشمر ،عرفات ةشا ياسين،
عزيزة صالح عليوة ،كفاح عبد القا ة الصوة  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
009ص
ة .إ2017/3/1564 : .
ة مك 978-9957-84-766-1 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1660
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير اإلسالمير :الصف الحا عشر  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا حسام الدين محمد بةي سالمر ،ياةق
أحمد عمرو ،غالب كاما الالال ،أما محمد عضايلر ،خالد محمد يقايقر -.
ي -.0عمان :الوزاةة028 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1260 : .
ة مك 978-9957-84-734-0 :
الواصفات / :التربير اإلسالمير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
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> < 1661
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الفةير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا ةائد محمد قوقزة ،ة دة أحمد عبد العزيز ،ساة خالد
الحسبان ،فيصا صبحي أبو عاشوة ،معتصم اصر صوالحر  -.عمان:
الوزاةة -. 0202 ،ج82(2ص)
ة .إ2015/5/2091 : .
ة مك 978-9957-84-636-7 :
الواصفات / :التربير الفةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1662
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الفةير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا ا ير حسان المةسي ،إ عام خلف الزواهرة ،حازم
محمو العيدة ،عمر أحمد مرزوق  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج225(2ص)
ة .إ2016/3/1206 : .
ة مك 978-9957-84-691-6 :
الواصفات / :التربير الفةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1663
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الفةير :ليا المعلم (الصف التاسع)  /اية ن .وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا مؤمن عزام أبو حمدان ،لمى
كاما الربيعي  -.عمان :الوزاةة91 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5543 : .
ة مك 978-9957-84-859-0 :
الواصفات / :التربير الفةير//اي لر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1664
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الفةير :ليا المعلم (الصف الثامن)  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عمر أحمد مرزوق ،إ عام خلف
الزواهرة ،أةيج عبدهللا العمر  -.عمان :الوزاةة255 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5541 : .
ة مك 978-9957-84-858-3 :
الواصفات / :التربير الفةير//اي لر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /

359

373.19

373.19

373.19

373.19

> < 1665
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الفةير :ليا المعلم (الصف العاشر)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا شرحبيا خلف الزعبي ،فيصا
صبحي أبو عاشوة ،تماةا عد ان الصما  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
209ص
ة .إ2018/10/5546 : .
ة مك 978-9957-84-860-6 :
الواصفات / :التربير الفةير//اي لر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1666
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا غسان اسعيد يحيى ،محمد خير عطا هللا
الةعسان ،محمد صايا الخرفان ،محمو ابراهيم المال  -.عمان :الوزاةة،
 -. 0202ج255( 2ص)
ة .إ2016/3/1208 : .
ة مك 978-9957-84-693-0 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1667
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا هيا محمد الوحشات ،سمر مر مبسلط،
شريف عبد الرحمن السعو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج252( 2ص)
ة .إ2016/3/1179 : .
ة مك 978-9957-84-668-8 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1668
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عرين عيسى مزاهرة ،ةامي سعد سمحان،
بسمر يوسف الذ يبات  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج208( 2ص)
ة .إ2016/3/1252 : .
ة مك 978-9957-84-727-2 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
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> < 1669
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير المهةير :ليا المعلم (الصف التاسع)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا محمد عبد الرحمن أبو الحاج،
مفلح حسين عيال سلمان ،داء اصر مطر ،عاء علي المومةي  -.عمان:
الوزاةة282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3861 : .
ة مك 978-9957-84-875-0 :
الواصفات / :التعليم المهةي//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1670
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الويةير والمد ير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عالير حابس بريزات ،يسرى أحمد
الخشمان ،فيصا خليا الغوايين  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج21( 2ص)
ة .إ2015/5/2079 : .
ة مك 978-9957-84-624-4 :
الواصفات / :التربير الويةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1671
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الويةير والمد ير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا زكريا حسين ال واة ر ،خدي ر عبد
الكريم الةعيمات ،محمد عصام عبد الكريم عبابةه ،يوسف محمد البطوش -.
عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج62( 2ص)
ة .إ2016/3/1197 : .
ة مك 978-9957-84-683-1 :
الواصفات / :التربير الويةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1672
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الويةير والمد ير :الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا الل اجي أبو محسن" ،محمد سعيد"
صالح عثمامةر ،عالير حابس البريزات ،أحمد عبد الكريم الشرعر  -.عمان:
الوزاةة -. 0202 ،ج26( 2ص)
ة .إ2016/3/1171 : .
ة مك 978-9957-84-660-2 :
الواصفات / :التربير الويةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /

361

373.19

373.19

373.19

373.19

373.19

> < 1673
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
التربير الويةير والمد ير :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم.
إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا يايا صليبي المساعيد ،أحمد يحيى
كوكش ،ثريا تسلم العثمان ،خليفر ةضا مقدا  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج62(2ص)
ة .إ2016/3/1229 : .
ة مك 978-9957-84-711-1 :
الواصفات / :التربير الويةير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1674
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الثقافر المالير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج92( 2ص)
ة .إ2017/3/1582 : .
ة مك 978-9957-84-784-5 :
الواصفات / :المالير//الثقافر//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1675
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الثقافر المالير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج85( 2ص)
ة .إ2016/3/1211 : .
ة مك 978-9957-84-696-1 :
الواصفات / :المالير//الثقافر//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1676
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الثقافر المالير :الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج222( 2ص)
ة .إ2015/7/3459 : .
ة مك 978-9957-84-647-3 :
الواصفات / :المالير//الثقافر//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1677
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا أيمن محمد الزيو  ،هشام شعبان ال ةد  ،هى موسى
العتوم ،أحمد محمد سعيد حرب  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج22( 2ص)
ة .إ2016/3/1193 : .
ة مك 978-9957-84-679-4 :
الواصفات / :ال غرافيا//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
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> < 1678
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا :الصف الحا عشر (الفرع اي بي)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عبد الرزاق محمد أبو ليا،
حسن محمد ايخرس ،ثريا تسلم العثمان ،أحمد محمد سعيد حرب ،جميلر محمد
بةي يو س  -.عمان :الوزاةة299 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1270 : .
ة مك 978-9957-84-744-9 :
الواصفات / :ال غرافيا//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1679
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ال غرافيا :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا سمير جميا أبو حمد ،ما د محسن الطراو ر ،حسن
محمد ايخرس ،ماجد أحمد الرضاو ر  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج22(2ص)
ة .إ2016/3/1224 : .
ة مك 978-9957-84-707-4 :
الواصفات / :ال غرافيا//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1680
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الحاسوب :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا هبر عبد الكريم برهوش ،ليلى محمد العطو  ،فدوى
عيسى تليالن ،اسماعيا محمد أبو شخيدم  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج229(2ص)
ة .إ2015/5/2093 : .
ة مك 978-9957-84-638-1 :
الواصفات / :الحواسيب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1681
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الحاسوب :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا بسام يو س جرجيس ،سالم يوسف العطي ،تماةا زيا
أبو ةمان  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج99( 2ص)
ة .إ2016/3/1203 : .
ة مك 978-9957-84-689-3 :
الواصفات / :الحواسيب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
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> < 1682
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الحاسوب :الصف السابع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا معن عبد الكريم الحوةا ي ،غا ة محمد الةسوة ،عبد
السالم عبد الرحمن عبيد  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 2ص)
ة .إ2016/3/1177 : .
ة مك 978-9957-84-666-4 :
الواصفات / :الحواسيب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1683
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الحاسوب :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا هداير حسين الحساسةر ،ليلى محمد العطو  ،محمو
محمد اوو  ،حةان حسةي أبو ةاشد ،أةوى يوسف أبو أسعد  -.عمان:
الوزاةة -. 0202 ،ج252( 2ص)
ة .إ2016/3/1248 : .
ة مك 978-9957-84-723-4 :
الواصفات / :الحاسوب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1684
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات / :وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب
المدةسير؛ إعدا عمر سليمان العلي ،فين أحمد جوهر ،ةؤى سعو اخالو ،
واة وة الدين افتيحر  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج259( 2ص)
ة .إ2016/3/1199 : .
ة مك 978-9957-84-685-5 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1685
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا فدوى خليا القطايشر ،حسين عسكر الشرفات ،ة ا
حسن بغدا  ،اسماعيا علي صالح  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
ج212(2ص)
ة .إ2015/5/2081 : .
ة مك 978-9957-84-626-8 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
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> < 1686
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والصةاعي
(الفصا ايول)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛
إعدا يوسف محمد صبح ،حسين عسكر الشرفات ،فين أحمد جوهر ،أما
حسةي الخطيب ،ال ا كمال عرفر ،ابراهيم أحمد عمايرة  -.عمان :الوزاةة،
022 -. 0202ص
ة .إ2017/3/1569 : .
ة مك 978-9957-84-771-5 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1687
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف الثا ي عشر للفرعين اي بي ،والفةدقي
والسياحي  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا
جها حسين أبو الركب ،أحمد جميا المساعفر ،اسماعيا علي صالح ،ةوان
يوسف علي ،ةبى غسان المد ي  -.عمان :الوزاةة029 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1580 : .
ة مك 978-9957-84-782-1 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1688
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
عشر للفرعين اي بي ،والفةدقي
الرياضيات :الصف الحا
والسياحي  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا
أحمد جميا المساعفر ،ةوان يوسف علي ،علير محمد أبو شتير ،جها حسين
أبو الركب  -.عمان :الوزاةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1272 : .
ة مك 978-9957-84-746-3 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1689
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الرياضيات :الصف الحا عشر للفرعين العلمي والصةاعي /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ابراهيم أحمد
عمايرة ،محاسن أحمد محيسن ،حسان عبده ةبابعر ،ها أحمد الشوحر -.
عمان :الوزاةة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1273 : .
ة مك 978-9957-84-747-0 :
الواصفات / :الرياضيات//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
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> < 1690
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
علوم ايةض والبيئر :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا خولر يوسف اييرم ،عكاش عبد الكريم
القبالن ،ا يا فتحي البيطاة  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج18( 2ص)
ة .إ2015/5/2087 : .
ة مك 978-9957-84-632-9 :
الواصفات / :علوم ايةض//البيئر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1691
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
علوم ايةض والبيئر :الصف الثا ي عشر (الفرع العلمي)  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ا يا فتحي بيطاة،
وجدان ةشيد ملحم ،جمال يوسف عبدهللا ،خولر يوسف اييرم ،معن هشام
الرشدان  -.عمان :الوزاةة291 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1570 : .
ة مك 978-9957-84-772-2 :
الواصفات / :علوم ايةض//البيئر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1692
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
علوم ايةض والبيئر :الصف الحا عشر (الفرع العلمي) /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا مةى محمد
الحلو ،خولر يوسف اييرم ،عبدهللا حسن العالوين ،زيا أ يب السيد أحمد،
عزيزة عبد الرحمن البدو  -.عمان :الوزاةة029 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1277 : .
ة مك 978-9957-84-751-7 :
الواصفات / :علوم ايةض//البيئر//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم الثا و /
> < 1693
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم اإلسالمير  -التربير ايخالقير :الصف الثا ي عشر (الفرع
اي بي)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ةهام
حسن توفيق وشاح ،يه ايف يه يه ،محمد صدقي مغاةبر ،خالد محمد
يقايقر ،أيمن صبحي اصر خاير ،أسمهان أحمد عبد العزيز ايقطش -.
عمان :الوزاةة029 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1574 : .
ة مك 978-9957-84-776-0 :
الواصفات / :العلوم اإلسالمير//التربير ايخالقير//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
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> < 1694
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم اإلسالمير  -التربير ايخالقير :الصف الحا عشر (الفرع
اي بي)  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا خالد
محمد يقايقر ،صالح عبدهللا حبوة ،حسام الدين محمد بةي سالمر ،حمزة
ماجد عياصرة ،خولر حسين أبو لبدة  -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
229ص
ة .إ2016/3/1266 : .
ة مك 978-9957-84-740-1 :
الواصفات / :العلوم اإلسالمير//التربير ايخالقير//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1695
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
علوم الحاسوب :الصف الثا ي عشر للفروع ايكا يمير والمهةير /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا هداير حسين
الحساسةر ،ليلى محمد العطو  ،حةان حسةي أبو ةاشد ،تماةا زيا أبو ةمان،
محمو محمد اوو  ،أةوى يوسف أبو أسعد  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
262ص
ة .إ2017/3/1567 : .
ة مك 978-9957-84-769-2 :
الواصفات / :علم الحاسوب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1696
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
علوم الحاسوب :الصف الحا عشر للفروع ايكا يمير والمهةير /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا اسماعيا محمد
أبو شخيدم ،أحمد مةصوة الخصاو ر ،قاسم أحمد الر ايدة ،تماةا زيا أبو
ةمان ،هبر عبد الكريم برهوش  -.عمان :الوزاةة082 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1264 : .
ة مك 978-9957-84-738-8 :
الواصفات / :علم الحاسوب//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1697
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم الحياتير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ها عبد الفتاح صالح ،عطاف عايش
الهباهبر ،وفاء محمد لصو  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج92( 2ص)
ة .إ2015/5/2085 : .
ة مك 978-9957-84-630-5 :
الواصفات / :العلوم//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /

367

373.19

373.19

373.19

373.19

> < 1698
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
العلوم الحياتير :الصف الثا ي عشر للفروع العلمي و الزةاعي
واالقتصا المةزلي  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛
إعدا عطاف جمعر المالكي ،عطاف عايش الهباهبر ،محمد أحمد أبو صيام،
بيا عاةف حدا  ،ها عبد الفتاح صالح  -.عمان :الوزاةة-. 0202 ،
225ص
ة .إ2017/3/1573 : .
ة مك 978-9957-84-775-3 :
الواصفات / :العلوم//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1699
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الفيزياء :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا ميمي محمد التكروة  ،اح أحمد أبو شملر ،حةان
شوكت عبد اللطيف  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج221( 2ص)
ة .إ2015/5/2083 : .
ة مك 978-9957-84-628-2 :
الواصفات / :الفيزياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1700
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الفيزياء :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والصةاعي  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا أما محمد الحوامدة،
أحمد محمد عوض هللا ،ابتهال اسماعيا العالم ،ةبحي سعيد حميد  ،حسين
محمو الخطيب ،ميمي محمد التكروة  -.عمان :الوزاةة028 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1572 : .
ة مك 978-9957-84-774-6 :
الواصفات / :الفيزياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1701
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الفيزياء :الصف الحا عشر للفرعين العلمي والصةاعي  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا وة واف العوا ،
عيمر صالح يليب ،حسين محمو الخطيب ،عمر ابراهيم البالو ر ،أما محمد
الحوامدة  -.عمان :الوزاةة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1274 : .
ة مك 978-9957-84-748-7 :
الواصفات / :الفيزياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
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> < 1702
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قضايا أ بير :الصف الثا ي عشر للفرع اي بي  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا عايد عيد أبو سرحان ،ها ي
لطفي العواملر ،فايمر حسين أبو حصوة ،إيةاس أحمد أبو عوض  -.عمان:
الوزاةة229 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1577 : .
ة مك 978-9957-84-779-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1703
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قضايا أ بير :الصف الحا عشر للفرع اي بي  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا ها ي لطفي العواملر ،عايد عيد
أبو سرحان ،يحيى حمدان القضاة ،أةوى عقلر الهزايمر  -.ي -. 0عمان:
الوزاةة82 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1269 : .
ة مك 978-9957-84-743-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//المقرةات
الدةاسير//المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1704
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قواعد اللغر العربير :الصف التاسع ال زء ايول  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا أميةر مسلم أبو العدوس ،محمد
عقلر عبد الغةي ،ميسون علي ةويش  -.ي -. 0عمان :الوزاةة-. 0202 ،
56ص
ة .إ2015/5/2056 : .
ة مك 978-9957-84-615-2 :
الواصفات / :القواعد//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1705
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قواعد اللغر العربير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا محمد عقلر عبد الغةي ،إحسان عد ان يا س،
لبةى عيم الدةيةي  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج19( 2ص)
ة .إ2016/3/1190 : .
ة مك 978-9957-84-676-3 :
الواصفات / :القواعد//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
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> < 1706
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
قواعد اللغر العربير :الصف العاشر  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا صالح فليح المذهان ،أميةه مسلم أبو العدوس،
عبد الرحيم عبدهللا بشاةات  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج52( 2ص)
ة .إ2016/3/1221 : .
ة مك 978-9957-84-704-3 :
الواصفات / :القواعد//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج/
/التعليم اإلعدا /
> < 1707
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كراسر الخط العربي :خطوي الةسخ والرقعر والفاةسي والديوا ي
(الصف الثامن)  /اية ن .وزاةة التربير والتعليم /إ اةة المةاهج والكتب
المدةسير  -.ي -. 0عمان :الوزاةة02 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/6/2905 : .
ة مك 978-9957-84-757-9 :
الواصفات / :الخطوي العربير//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم اإلعدا /
> < 1708
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الكيمياء :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا بالل فاةس حمدان ،تيسير أحمد عبد المالك
الصبيحات ،خليا سليمان صالح  -.عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج29( 2ص)
ة .إ2015/5/2089 : .
ة مك 978-9957-84-634-3 :
الواصفات / :الكيمياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1709
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الكيمياء :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والزةاعي  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا وال سهيا شموي،
أما ي خليا القرامصر ،تغريد علي صوافطر ،تيسير أحمد عبد المالك
الصبيحات ،فدوى عبد الرحمن عويس  -.عمان :الوزاةة029 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1571 : .
ة مك 978-9957-84-773-9 :
الواصفات / :الكيمياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
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> < 1710
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الكيمياء :الصف الحا عشر للفرعين العلمي والزةاعي  /وزاةة
التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا سمير سالم عيد ،فايمر
محمد ةويش ،فدوى عبد الرحمن عويس ،أما ي خليا القرامصر ،سامرة سعيد
يحايةر  -.عمان :الوزاةة011 -. 0202 ،ص
ة .إ2016/3/1275 : .
ة مك 978-9957-84-749-4 :
الواصفات / :الكيمياء//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /
> < 1711
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اللغر العربير :الصف التاسع  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا محمو سليمان الهواوشر ،عامر علي الصما  ،ليلى
علي ة س  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج22( 2ص)
ة .إ2015/5/2058 : .
ة مك 978-9957-84-617-6 :
الواصفات / :اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1712
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اللغر العربير :الصف الثامن  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير؛ إعدا هيام عبد المعطي العبيسات ،ليلى علي ة س ،أحمد
محمد أمين هزايمر  -.ي -. 0عمان :الوزاةة -. 0202 ،ج82( 2ص)
ة .إ2016/3/1185 : .
ة مك 978-9957-84-674-9 :
الواصفات / :اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
اإلعدا /
> < 1713
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
اللغر العربير :الصف الثا ي عشر للفروع ايكا يمير والمهةير /
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا يما خليا
الربضي ،أسماء عبد الكريم الخالد  ،ميسون خليا الحواجرة ،عامر علي
الصما  -.عمان :الوزاةة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1565 : .
ة مك 978-9957-84-767-8 :
الواصفات / :اللغر العربير//المقرةات الدةاسير//المةاهج//التعليم
الثا و /

371

373.19

373.27

375

375

> < 1714
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
الةحو والصرف :الصف الثا ي عشر للفرع اي بي  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير؛ إعدا فوز فهيم حسن ،عبد الرحيم
عبدهللا البشاةات ،أميةر مسلم أبو العدوس ،محمد قاسم الساليطر  -.عمان:
الوزاةة202 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/3/1575 : .
ة مك 978-9957-84-777-7 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير//المقرةات الدةاسير/
/المةاهج//التعليم الثا و /
> < 1715
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
ليا المعلم :الثقافر المالير (الثا ي عشر .أ بي)  /وزاةة التربير
والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2381 : .
ة مك 978-9957-84-964-1 :
الواصفات / :الثقافر المالير//التعليم الثا و //المةاهج/
> < 1716
مقدمة في المناهج التربوية الحديثة مفاهيهما وعناصرها وأسسها وعملياتها /
بسام محمد القضاة [وأخرون]  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
080ص
ة .إ2013/9/3093 : .
ة مك 978-9957-91-126-3 :
الواصفات / :المةاهج//اإل اةة التربوير/
> < 1717
العمري ،عمر حسين محمد
المةاهج بين الةظرير والتطبيق  /عمر حسين محمد العمر  -.عمان:
اة زمزم012 -. 0202 ،ص
ة .إ2011/6/2249 : .
ة مك 978-9957-72-184-8 :
الواصفات  / :المةاهج//المقرةات الدةاسير/
> < 1718

375

الموسوي ،نجم عبدهللا
المةاهج الدةاسير من التخطيط الى التةفيذ /
عمان :اة صفاء 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4731 : .
ة مك 978-9957-687-71-7 :
الواصفات / :المةاهج//تخطيط المةاهج//التدةيس/

م عبدهللا الموسو -.

372

> < 1719
375.001

375.006

بوكبشة ،جمعية
تحديث المةاهج التربوير وتأثيرها على التحصيا الدةاسي  /جمعير
بوكبشر  -.عمان :اة اييام282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4052 : .
ة مك 978-9957-95-827-5 :
الواصفات / :تطوير المةاهج//اإلصالحات التربوير//التحصيا
الدةاسي/
> < 1720
المسعودي ،أسماء كاظم
تقويم جو ة كتب القراءة لعد من البلدان العربير  /أسماء كاظم
المسعو  ،بثيةر محمو المهداو  -.عمان :اة صفاء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1855 : .
ة مك 978-9923-28-059-1 :
الواصفات / :تطوير المةاهج//الكتب المدةسير//المةاهج التعليمير/
> < 1721

378.018

378.1

العطار ،حيدر ابراهيم
فاعلير بر امج محوسب بما ة اإلحصاء التربو في تةمير مهاةات
التفكير المةطقي  /حيدة ابراهيم العطاة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-.0202 ،
006ص
ة .إ2019/11/6141 : .
ة مك 978-9923-755-37-2 :
الواصفات / :مهاةات التفكير//اإلحصاء التربو //تطبيقات
الحاسوب//تةمير المهاةات//التعليم العالي/
> < 1722
الخضيري ،زينب ابراهيم
تسويق البرامج ايكا يمير في مؤسسات التعليم العالي  /زيةب
ابراهيم الخضير  -.عمان :اة ومكتبر الحامد225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5090 : .
ة مك 978-9957-66-219-6 :
الواصفات / :البرامج ايكا يمير//التسويق//التعليم العالي/
/السعو ير/
> < 1723

378.1

السحيمات ،ياسين خلف
جامعر مؤتر :وحدة الخدمات العامر واقع ويموح للفترة -2985
0226م  /ياسين خلف السحيمات  -.الكرك :المؤلف26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1835 : .
الواصفات / :جامعر مؤتر//الهيكا التةظيمي//الخدمات//ال امعات
الحكومير//الكرك (اية ن)/

373

> < 1724
378.1

عبيد ،حنان صبحي
التخطيط االستراتي ي :ليا إ اة تربو
صبحي عبيد  -.عمان :اة وائا022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3464 : .
ة مك 978-9957-91-761-6 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//التعليم العالي//اإل اةة
ال امعير/

للتعليم العالي  /حةان

> < 1725
378.1

العنيزات ،محمد سعد
إ اةة ال و ة الشاملر في التعليم العالي  /محمد سعد العةيزات -.
عمان :اة زهد 262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2629 : .
ة مك 978-9923-17-157-8 :
الواصفات / :إ اةة ال و ة الشاملر//التعليم العالي//اإل اةة//التعليم
ال امعي//اية ن/
> < 1726

378.1

378.1

مطرود ،أحمد جاسم
معايير ال و ة الشاملر والعما ايكا يمي :ةاسر اجتماعير ميدا ير
مقاة ر  /أحمد جاسم مطرو  -.عمان :اة أم د500 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/209 : .
ة مك 978-9923-25-260-4 :
الواصفات / :ال و ة الشاملر//التخطيط االستراتي ي//اإل اةة
ال امعير//مؤسسات التعليم العالي/
> < 1727
المقبل ،مشاعل عبد العزيز
قيم الموايةر و وة اإل اةة ال امعير في تعزيزها لدى الطلبر:
استراتي ير مقترحر  /مشاعا عبد العزيز المقبا  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد269 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5091 : .
ة مك 978-9957-66-218-9 :
الواصفات / :الموايةر//التخطيط االستراتي ي//التعليم العالي/
> < 1728

378.101

معتوق ،حسن علي
الثقافر التةظيمير وأثرها على إ اةة ال و ة الشاملر في ال امعات/
حسن علي معتوق  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/504 : .
ة مك 978-9957-83-685-6 :
الواصفات / :اإل اةة ال امعير//مؤسسات التعليم العالي//إ اةة
ال و ة الشاملر//اإل اةة/

374

378.1010285

> < 1729
البشر ،فاطمة عبدهللا
الذكاء االصطةاعي في العما اإل اة في ال امعات السعو ير:
المتطلبات والتحديات  /فايمر عبدهللا البشر  -.عمان :اة ومكتبر الحامد،
251 -. 0202ص
ة .إ2020/8/2801 : .
ة مك 978-9957-66-200-4 :
الواصفات / :التعليم العالي//اإل اةة التربوير//اإلصالحات
التربوير//الذكاء االصطةاعي//السعو ير/
> < 1730

378.125

الدليمي ،طارق عبد
استراتي يات التدةيس ال امعي ومهاةات إ اةة الصف  /ياةق
عبد الدليمي ،أحمد علي الفالحي  -.عمان :اة غيداء252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5810 : .
ة مك 978-9957-96-802-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//وسائا التدةيس//إ اةة الصف/
/التعليم العالي/
> < 1731

378.17

الجبوري ،فالح صالح
اكتساب المفهوم الةحو بأسلوب التخلص :أسسه وبرام ه  /فالح
صالح ال بوة  -.عمان :الداة المةه ير262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3507 : .
ة مك 978-9923-20-041-4 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//المةاهج//الةحو//اللغر العربير/
/التعليم العالي/
> < 1732

378.17

الربيعي ،محمود داود
أسس التقويم في التعليم العالي  /محمو
الداة المةه ير516 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4937 : .
ة مك 978-9957-608-98-9 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//ال امعات//التعليم العالي/

او الربيعي  -.عمان:

> < 1733
378.17

الموسوي ،نجم عبدهللا
تدةيس اللغر العربير في التعليم ال امعي الواقع والطموح /
عبدهللا الموسو  -.عمان :اة صفاء210 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4730 : .
ة مك 978-9957-687-70-0 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//يرق التعلم//اللغر العربير//التعليم
ال امعي/

375

م

> < 1734
378.175

378.19

378.19

غازي ،محمد عاصم
الكيو آة وعلوم التربير الرياضير  /محمد عاصم غاز  -.عمان:
اة صفاء282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1820 : .
ة مك 978-9923-28-050-8 :
الواصفات / :التعليم عن بعد//التعليم اإللكترو ي//تكةولوجيا
المعلومات//التربير الرياضير//التعليم العالي/
> < 1735
الحياني ،صبري بردان
استراتي يات مواجهر الضغوي الةفسير وعالقتها بالدافع المعرفي
عةد الطلبر ال امعيين  /صبر بر ان الحيا ي ،أيوب جمال الحيا ي  -.عمان:
اة الرضوان280 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1828 : .
ة مك 978-9957-76-786-0 :
الواصفات / :الضغوي الةفسير//علم الةفس االجتماعي//الطلبر/
/التعليم العالي/
> < 1736
الحياني ،صبري بردان
قلق التصوة المعرفي وعالقته باالتزان اال فعالي عةد يلبر
ال امعر  /صبر بر ان الحيا ي ،جمعر ساجت عو ة  -.عمان :الداة
المةه ير286 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1833 : .
ة مك 978-9923-20-047-6 :
الواصفات / :التوجيه التربو //اإلةشا الةفسي//الطلبر//التعليم
العالي//علم الةفس التربو /
> < 1737

378.194

378.19782

الدليمي ،طارق عبد
اإلةشا الةفسي والتوجيه التربو في ال امعر  /ياةق عبد
الدليمي ،أحمد علي الفالحي  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5804 : .
ة مك 978-9957-96-805-2 :
الواصفات / :اإلةشا الةفسي//التوجيه التربو //التعليم ال امعي/
/المؤسسات التربوير/
> < 1738
فيسة ،نورة سليمان
الصحافر المكتوبر وتةامي العةف ال امعي  /وةة سليمان فيسر -.
عمان :اة اييام525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4810 : .
ة مك 978-9957-95-760-5 :
الواصفات / :العةف ال امعي//ظاهرة العةف//يالب ال امعات/
/التحقيق الصحفي//الصحافر//اإلعالم/

376

378.565

378.61

> < 1739
البحر ،ابراهيم علي
المةاخ التةظيمي الصحي في مؤسسات التعليم العالي  /ابراهيم
علي البحر  -.عمان :اة وائا215 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/839 : .
ة مك 978-9957-91-725-8 :
الواصفات / :التعليم العالي//البرامج التربوير//التطوير
التربو //اإل اةة//اية ن/
> < 1740
كاهي ،مبروك رمضان
مساةات بةاء سياسات التعليم العالي في ول المغرب العربي:
تحد البةاء ومواكبر العصر ر  /مبروك ةمضان كاهي  -.عمان :اة
جلر525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5011 : .
ة مك 978-9923-732-79-3 :
الواصفات / :التعليم العالي//مؤسسات التعليم العالي//المغرب
العربي/

 380التجارة ،االتصاالت ،المواصالت
381.413520962

> < 1741
هداية ،محمود محمد
المحاصيا الةقدير في مصر اإلسالمير" :الكتان أ موذجا" /
محمو محمد هداير  -.عمان :اة شهرزا 220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6429 : .
ة مك 978-9923-702-34-5 :
الواصفات / :الت اةة الزةاعير//المةت ات الزةاعر//الكتان/
/المحاصيا الةقدير//مصر/
> < 1742

382

البدري ،باسم حازم
اقتصا يات الت اةة الخاةجير  /باسم حازم البدة
مؤسسر الوةاق209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6523 : .
ة مك 978-9957-33-792-6 :
الواصفات / :الت اةة الخاةجير//العالقات الت اةير//التعرفر
ال مركير//سياسر الت اةة الخاةجير//االقتصا /
> < 1743
ذنون ،مروان عبد المالك
اقتصا يات الت اةة الخاةجير  /مروان عبد المالك ذ ون -.
عمان :شركر ايكا يميون252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/255 : .
ة مك 978-9923-27-055-4 :
الواصفات / :الت اةة الخاةجير//سياسر الت اةة الخاةجير/
/االقتصا /
 -.عمان:

382

377

> < 1744
382.0951056

382.709563

387.709563

مساعده ،محمود
أثر يريق الحرير الصيةي ال ديد على تةمير الشرق ايوسط
من ال وا ب االقتصا ير وايمةير والسياسير  /محمو مساعده  -.عمان :اة
شهرزا 066 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6442 : .
ة مك 978-9923-702-36-9 :
الواصفات / :الت اةة الدولير//الطرق الت اةير//التةمير الت اةير/
/الصين//البلدان العربير/
> < 1745
الراوي ،أيمن علي
تاةيخ الكماةك العراقير  /أيمن علي الراو  -.عمان :اة
جرير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/803 : .
ة مك 978-9957-38-420-3 :
الواصفات / :التعرفر ال مركير//اإلصالح ال مركي//المكوس/
/إ اةة الضرائب//الت اةة الخاةجير//االقتصا //العراق/
> < 1746
خماس ،عالء الدين حسين
لمحات وخواير عن أ شطر الطيران في العراق مع ظرة خاصر
إلى شأة الخطوي ال وير العراقير  /عالء الدين حسين خماس  -.عمان:
شركر ايكا يميون258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5095 : .
ة مك 978-9923-27-036-3 :
الواصفات / :الةقا ال و //الخطوي ال وير//الطيران المد ي/
/العراق/

 340العادات والتقاليد وآداب السلوك والتراث الشعبي
> < 1747
390.0956

391,43

مجيد ،علي نايف
الحياة االجتماعير في كتاب محاضرات اي باء ومحاوةات
الشعراء والبلغاء للراغب ايصفها ي ت 120ها2228-م :ةاسر تاةيخير /
علي ايف م يد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2026 : .
ة مك 978-9923-755-95-2 :
الواصفات / :الحياة االجتماعير//البيئر االجتماعير//الهيكا
االجتماعي//الحضاةة العربير اإلسالمير/
> < 1748
مهيار ،سجى ابراهيم
الهدب اية ي  /س ى ابراهيم مهياة  -.عمان :المؤلف،
16 -.0202ص
ة .إ2020/11/4621 : .
ة مك 978-9957-67-836-4 :
الواصفات / :غطاء الرأس//الشماغ//الرجال//اللباس الشعبي/

378

398.09564

> < 1749
حشيمة ،سامر محي الدين
ةوائع من التراث والفلكلوة الفلسطيةي  /سامر محي الدين
حشيمر  -.عمان :المؤلف262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/691 : .
ة مك 978-9957-8796-7-9 :
الواصفات / :الفلكلوة//الفةون الشعبير//التراث الشعبي//فلسطين/
> < 1750

398.09565

398.2

جابر ،سحر محمد
ةواقةا :خزا ر ذاكرتةا ال ميلر من الترتث اية ي  /سحر محمد
جابر  -.عمان :جمعير ايسرة البيضاء225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3485 : .
الواصفات / :ايزياء الشعبير//العا ات والتقاليد//التراث الشعبي/
/المحافظات//اية ن/
> < 1751
حشيمة ،سامر محي الدين
يقال أن :من ةوائع القصص والحكايات الشعبير  /سامر محي
الدين حشيمر  -.عمان :المؤلف255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4813 : .
ة مك 978-9957-8796-3-1 :
الواصفات / :الحكايات الشعبير//القصص الخرافير//اي ب
الشعبي/
> < 1752

398.209567

398.20964

الهمداني ،أحمد علي
اي ب الشعبي اليمةي :بعض الحقائق والمالحظات  /أحمد علي
الهمدا ي  -.عمان :اة أم د595 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1760 : .
ة مك 978-9923-25-065-5 :
الواصفات / :اي ب الشعبي//الحكايات الشعبير//اليمن/
> < 1753
بلحسن ،الحسين ريوش
التراث الشعبي وأهميته التاةيخير من خالل ماذج من ايمثال
والعا ات والطقوس والمر ات الشعبير  /الحسين ةيوش بلحسن  -.عمان:
شركر ايكا يميون529 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5083 : .
ة مك 978-9923-27-034-9 :
الواصفات / :الفلكلوة//ايمثال//ايلعاب الشعبير//الثقافر التقليدير/
/المغرب/

379

> < 1754
398.7

الرداد ،عمر عواد
تحوالت الةكتر المعاصرة في اية ن من مؤسسر لإلضحاك إلى
تفكيك للخطابات القلعوير  /عمر عوا الر ا  -.عمان :اة وة اية ير،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3409 : .
ة مك 978-9957-632-82-3 :
الواصفات / :الةكات//الةقد الساخر//ايجةاس اي بير//اآلثاة
االجتماعير//اي ب الشعبي/
> < 1755

398.8565

398.9

صويص ،مها يعقوب
أ ا عةد حةين :ألعاب وأغان شعبير مضمخر برحيق الذكريات /
مها يعقوب صويص  -.عمان :اآلن اشرون228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6597 : .
ة مك 978-9923-13-189-3 :
الواصفات / :ايغا ي الشعبير//ايلعاب الشعبير//التراث الثقافي/
/اييفال//الفحيص (اية ن)/
> < 1756
النوايسة ،نايف عبدهللا
حكاير مثا شعبي  /ايف عبدهللا الةوايسر  -.عمان :اة يافا
العلمير062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5852 : .
ة مك 978-9923-32-102-7 :
الواصفات / :ايمثال//التراث الثقافي//اي ب الشعبي/
> < 1757

398.956

اليزيدي ،أمين عبدهللا
شعرير ايمثال العربير :قراءة في كتاب الميدا ي  /أمين عبدهللا
اليزيد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2839 : .
ة مك 978-9923-14-084-0 :
الواصفات / :ايمثال الشعبير//التراث الشعبي//البلدان العربير/
> < 1758

398.9564

جرار ،بشير محمود
عالم الحيوان في الذاكرة الفلسطيةير  /بشير جراة محمو -.
عمان :اة زهد 002 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5461 : .
ة مك 978-9923-17-022-9 :
الواصفات / :ايمثال//الحيوا ات//فلسطين/

380

اللغات
 900اللغات
> < 1759
400.1

محمد ،أنفال جاسم
اإل سان في الفلسفر اللسا ير :قراءة في إبستيمولوجيا اللسا يات /
أ فال جاسم محمد  -.عمان :اة كةوز المعرفر526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5520 : .
ة مك 978-9957-74-856-2 :
الواصفات / :اللسا يات//فقه اللغر//التحليا اللغو //فلسفر اللغر/
> < 1760

400.1

المالخ ،محمد سعيد
ةاسات قدير في اللسا يات المعرفير والتحليا الةقد للخطاب :
ةاسات مترجمر  /محمد سعيد المالخ  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-.0202 ،
020ص
ة .إ2019/10/5365 : .
ة مك 978-9923-14-196-0 :
الواصفات / :اللسا يات//التحليا الخطابي//البالغر//المعرفر/
/التحليا الةقد /
> < 1761

400.14

مرتاض ،عبد الجليل
الظاهر والمختفي في الةقد اللسا ي بين اإلبداع والتلقي  /عبد ال ليا
مرتاض  -.عمان :اة اييام226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/48 : .
ة مك 978-9957-95-782-7 :
الواصفات / :المهاةات الكتابير//اإلبداع//التحليا الخطابي/
/اللسا يات//علم اللغر/
> < 1762

400.141

400.19

مرتاض ،عبد الجليل
التحليا اللسا ي البةيو للخطاب  /عبد ال ليا مرتاض  -.عمان:
اة اييام268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/49 : .
ة مك 978-9957-95-783-4 :
الواصفات / :التحليا الخطابي//اللسا يات//علم اللغر/
> < 1763
الحساني ،جواد كاظم
اللسا يات الةفسير في الدةاسات العربير الحديثر :ةاسر في أيرها
الةظرير ومرجعياتها الفكرير  /جوا كاظم الحسا ي ،مشتاق عباس معن -.
عمان :اة الرضوان225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/245 : .
ة مك 978-9957-76-720-4 :
الواصفات / :اللسا يات//التحليا اللغو //علم اللغر الةفسي/

381

> < 1764
401

امطوش ،محمد
التراتبير في اللغر  /محمد امطوش  -.عمان :اة ومكتبر الحامد،
062 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3664 : .
ة مك 978-9957-66-170-0 :
الواصفات / :اللسا يات//التحليا اللغو //علم اللغر/
> < 1765

403

امطوش ،محمد
مضامين التعريف المصطلحي  /محمد امطوش  -.عمان :اة
ومكتبر الحامد226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3663 : .
ة مك 978-9957-66-169-4 :
الواصفات / :علم االصطالح//التعريفات//العباةات االصطالحير/
/علم المعاجم/
> < 1766

405

407.2

ناشد ،علي كريم
فصول تقابلير في اللغتين العربير واإل ليزير  /علي كريم اشد -.
عمان :الداة المةه ير065 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3508 : .
ة مك 978-9923-20-044-5 :
الواصفات  / :ةاسر مقاة ر//قواعد اللغر//اللغر العربير//اللغر
اإل ليزير/
> < 1767
الكفاوين ،منصور عبدالكريم
من الفصيح المه وة :بحث في ة العامي في اية ن إلى الفصيح
( له ر محافظر الكرك موذجاً)  /مةصوة عبدالكريم الكفاوين  -.عمان :وزاةة
الثقافر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3967 : .
ة مك 978-9957-94-566-4 :
الواصفات / :الله ات//اللغر العربير/
> < 1768

408.02

مفتاح ،مؤنس محمد
سفر عبر واليب الترجمر  /مؤ س محمد مفتاح  -.عمان :اة
زهد 028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4272 : .
ة مك 978-9923-17-175-2 :
الواصفات / :الترجمر//تاةيخ الترجمر//الترجمر عةد العرب//علم
اللغر التطبيقي/

382
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> < 1769
410

410

410

األسعد ،عمر محمد
من كةوز العربير :فرائد وقصائد وفؤائد  /عمر محمد ايسعد -.
عمان :اة شهرزا 589 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6445 : .
ة مك 978-9923-702-38-3 :
الواصفات / :اللغر العربير//القرآن الكريم//الحديث الشريف//اي ب
العربي//البالغر//ايسلوب اي بي//التعبير/
> < 1770
اعقيالن ،عبد الكريم عبد القادر
مهاةات التواصا باللغر العربير :صوص وقواعد  /عبد الكريم عبد
القا ة اعقيالن  -.عمان :اة جليس الزمان066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3251 : .
ة مك 978-9957-81-428-1 :
الواصفات / :المهاةات اللغوير//مهاةات االتصال//قواعد اللغر/
/الةصوص اي بير//اللغر العربير/
> < 1771
الجامعة الهاشمية .مؤتمر:2018:2( .الزرقاء ،األردن)
المؤتمر الدولي الثا ي لقسم اللغر العربير وآ ابها في ال امعر
الهاشمير ،الدةاسات الداللير والثقافير :الفضاء واستراتي يات التأويا (مؤتمر
علمي متخصص محكم)  /ال امعر الهاشمير ،زهير محمو عبيدات ،عمر
الف او  ،إيمان الكيال ي  -.عمان :اة المعتز0 -. 0202 ،ج(2296ص)
ة .إ2020/2/476 : .
ة مك 978-9957-65-247-0 :
الواصفات / :علم الداللر//الدةاسات اللغوير//اللغر العربير/
> < 1772

410

الدوري ،عساف صالح
ايب دير في علوم العربير  /عساف صالح الدوة
المعتز026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3963 : .
ة مك 978-9957-65-261-6 :
الواصفات / :اللغر العربير//الله ات//علم اللغر//ايبحاث اللغوير/

 -.عمان :اة

> < 1773
410

كفافي ،رمضان
اللغر العربير حسب مةهاج كامبر ج  /ةمضان كفافي  -.عمان:
مركز الكتاب ايكا يمي251 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3672 : .
ة مك 978-9957-35-357-5 :
الواصفات / :اللغر العربير/

383

> < 1774
410

410

كفافي ،رمضان
المستوى المتقدم في اللغر العربير لطالب شها ة الثقافر البريطا ير /
ةمضان كفافي  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي222 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3671 : .
ة مك 978-9957-35-356-8 :
الواصفات / :اللغر العربير/
> < 1775
الكالبي ،حسين كريم جياد
االقتصا اللغو في م مع ايمثال للميدا ي  /حسين كريم جيا
الكالبي  -.عمان :اة الرضوان282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2574 : .
ة مك 978-9957-76-756-3 :
الواصفات / :علم الداللر//علم ايصوات//الةحو//اللغر العربير/
> < 1776

410

مقبول ،إدريس محمد
ايسس اإلبستمولوجير والتداولير للةظر الةحو عةد سيبويه  /إ ةيس
محمد مقبول  -.إةبد :عالم الكتب الحديث295 -. 0202 ،ص
ة .إ2006/7/1761 : .
ة مك 978-9923-14-191-5 :
الواصفات / :علم الكالم//اللسا يات//الةحو//اللغر العربير/
> < 1777

410

النجار ،أسعد محمد
فقه اللغر العربير ومميزاتها  /أسعد محمد الة اة  -.عمان :اة
الرضوان026 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4803 : .
ة مك 978-9957-76-689-4 :
الواصفات / :علم اللغر//اللغر العربير/
> < 1778

410.1

تريكي ،مبارك
بحوث محكمر في تعليمير اللغر العربير  /مباةك تريكي  -.عمان:
مركز الكتاب ايكا يمي015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3479 : .
ة مك 978-9957-35-399-5 :
الواصفات / :التحليا اللغو //ايسلوب اللغو //الةحو//التعليم
اللغو //اللغر العربير/

384

410.285

410.285

410.6563

> < 1779
التميمي ،أفراح عبد العزيز
ظام آلي للتقطيع والتوسيم الةحو العربي  /أفراح عبد العزيز
التميمي  -.عمان :اة كةوز المعرفر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/57 : .
ة مك 978-9957-74-868-5 :
الواصفات / :اللغر العربير//تطبيقات الحاسوب//اللسا يات
الحاسوبير//معال ر البيا ات/
> < 1780
الدخيسي ،عبد الكريم فالح
اللسا يات الحاسوبير والمعال ر اآللير للغر العربير  /عبد الكريم
فالح الدخيسي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث080 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3553 : .
ة مك 978-9923-14-159-5 :
الواصفات / :اللسا يات الحاسوبير//تطبيقات الحاسوب//التعليم عن
بعد//اللغر العربير/
> < 1781
الشجيري ،أحمد عبد الرسول
الم مع العلمي العراقي وأثره في الحركر العلمير 0222-2962م/
أحمد عبد الرسول الش ير  -.عمان :اة أم د622 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1628 : .
ة مك 978-9923-25-038-9 :
الواصفات / :الم امع اللغوير//اللغر العربير//العراق/
> < 1782

410.9

زاهد ،زهير غازي
ةاسات قرآ ير لغوير  /زهير غاز
الرضوان268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/452 : .
ة مك 978-9957-76-724-2 :
الواصفات / :اللغر العربير//التحليا التاةيخي//القرآن الكريم/

زاهد  -.عمان :اة

410.92

> < 1783
الشنقيطي ،محمد محمود بن أحمد بن محمد التركزي (1322-1297هـ)
الحماسر السةير الكاملر المزير في الرحلر العلمير الشةقيطير
التركزير  /محمد محمو بن أحمد بن محمد التركز الشةقيطي  -.عمان :اة
الرياحين298 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2251 : .
ة مك 978-9923-762-18-9 :
الواصفات / :اللغويون العرب//السيرة الذاتير//القصائد//العصر
العثما ي/

385

> < 1784
411

الشوافي ،فادية أحمد
توضيح اإلمالء :أسلوب ميسر لشرح القواعد اإلمالئير  /فا ير أحمد
الشوافي  -.عمان :اة المةها299 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1161 : .
ة مك 978-9957-93-531-3 :
الواصفات / :اإلمالء//اللغر العربير/
> < 1785

411.4

كنعان ،حسن علي
م موعر أعمال "لوحات فةير" بالخط العربي للخطاي حسن كةعان/
حسن علي كةعان 202 -.ص -. .عمان :المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2777 : .
الواصفات / :الخط العربي//تاةيخ الخط العربي//اللغر العربير/
> < 1786

412

الحسني ،عبد الكبير
الداللر المعرفير ومشروع بةاء هةدسر المعةى  /عبد الكبير الحسةي -.
عمان :اة كةوز المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3356 : .
ة مك 978-9957-74-827-2 :
الواصفات / :علم الداللر//اللسا يات//التحليا اللغو //اللغر العربير/
> < 1787

412

الريامي ،محمود سليمان
المصطلح في العربير :القضايا واآلفاق  /محمو سليمان الريامي،
يوسف حميد البا  -.عمان :اة كةوز المعرفر0 -. 0202 ،ج (2225ص)
ة .إ2019/9/5028 : .
ة مك 978-9957-74-849-4 :
الواصفات / :علم المصطلح//علم أصول الكلمات//اللغر العربير/
> < 1788

412

عيسو ،غنية أمحمد
التطوة الداللي يلفاظ الحضاةة ومظاهره خالل القر ين الثامن
والتاسع عشر الميال يين  /غةير أمحمد عيسو  -.عمان :من المحيط إلى الخليج،
208 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5306 : .
ة مك 978-9923-740-53-8 :
الواصفات / :فقه اللغر//علم الداللر//اللسا يات//اللغر العربير/

386

> < 1789
412

الغانمي ،فهد درهم
الةص القضائي القيم والمعايير الةصير  /فهد ةهم الغا مي  -.عمان:
اة غيداء 501 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3718 : .
ة مك 978-9957-96-706-2 :
الواصفات / :فقه اللغر//علم الداللر//اللسا يات//اللغر العربير/
> < 1790

412

فاضل ،علي حكمت
البحث الداللي في حاشير السيد الشريف ال رجا ي على الكشاف /
علي حكمت فاضا  -.عمان :اة المةاهج226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1476 : .
ة مك 978-9957-18-696-8 :
الواصفات / :علم الداللر//علم ايصوات//اللغر العربير/
> < 1791

412

412

412.1

الفتحي ،محمد خالد
مةاهج التحليا اللسا ي :الحدو واالمتدا ات والتكاما المعرفي /
محمد خالد الفتحي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2737 : .
ة مك 978-9923-14-067-3 :
الواصفات / :اللسا يات//علم الداللر//اللغر العربير/
> < 1792
محسب ،محيي الدين عثمان
مقاةبات لسا ير في تحليا الداللر والتداول  /محيي الدين عثمان
محسب  -.عمان :اة كةوز المعرفر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3327 : .
ة مك 978-9957-74-826-5 :
الواصفات / :علم الداللر//اللسا يات//التحليا اللغو //الفلسفر
والةظريات//اللغر العربير/
> < 1793
أبو زيد ،نواري سعودي
اللغر وبةاء اإل سان :ةاسات في اللسا يات التطبيقير (حقا
التعليمات)  /واة سعو أبو زيد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
025ص
ة .إ2018/5/2185 : .
ة مك 978-9957-686-85-7 :
الواصفات / :اللسا يات//اللغر العربير/

387

> < 1794
412.1

ابراهيم ،مهاباد هاشم
الخطاب اللسا ي في ةسائا ال احظ :مقاةبر تداولير  /مهابا هاشم
ابراهيم  -.إةبد :عالم الكتب الحديث088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2833 : .
ة مك 978-9923-14-078-9 :
الواصفات / :علم الداللر//اللسا يات//الرسائا اي بير//اللغر العربير/
> < 1795

412.1

412.1

امطوش ،محمد
التراتيبير في اللغر  /محمد امطوش  -.عمان :اة االبتكاة-.0202 ،
085ص
ة .إ2019/6/2851 : .
ة مك 978-9923-16-052-7 :
الواصفات / :علم الداللر//اللسا يات//التطوة اللغو //اللغر العربير/
> < 1796
الحشيشة ،سرور عبد المجيد
مبدأ التأليفير في معال ر اللر القول  /سروة عبد الم يد الحشيشر -.
عمان :اة كةوز المعرفر558 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/515 : .
ة مك 978-9957-74-795-4 :
الواصفات / :علم الداللر//اللغر العربير/
> < 1797

412.1

سليمان ،حليم حماد
أبحاث في ايثر اللغو والحقول الداللير :ةاسر تطبيقير لةماذج من
الشعر  /حليم حما سليمان  -.عمان :اة كفاءة المعرفر252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1327 : .
ة مك 978-9923-755-75-4 :
الواصفات / :الدةاسات اللغوير//علم الداللر//الشعر العربي/
/الشواهد الشعرير//اللغر العربير/
> < 1798

412.1

سليمان ،حليم حماد
ةاسات لغوير في القرآن الكريم والقراءات القرآ ير  /حليم حما
سليمان  -.عمان :اة كفاءة المعرفر215 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1328 : .
ة مك 978-9923-755-74-7 :
الواصفات / :الدةاسات اللغوير//علم الداللر//الداللر القرآ ير//القرآن
الكريم//الحديث الشريف//قرآءات القرآن//اللغر العربير/

388

412.1

412.1

> < 1799
طعمة ،عبد الرحمن محمد
اللغر والمعةى والتواصا :الةموذج العرفا ي وأبعا ه التداولير  /عبد
الرحمن محمد يعمر  -.عمان :اة كةوز المعرفر269 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/267 : .
ة مك 978-9957-74-792-3 :
الواصفات / :علم الداللر//التحليا اللغو //اللغر العربير/
> < 1800
العزاوي ،أحمد عبد العظيم
الح اج بين الةظرير والتطبيق  /أحمد عبد العظيم العزاو  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3041 : .
ة مك 978-9923-14-099-4 :
الواصفات / :علم الداللر//اللسا يات التطبيقير//الترجمر//التحليا
اللغو //اللغر العربير/
> < 1801

412.1

محسن ،مصطفى محمد
في سوسيولوجيا الكتابر والتلقي :خطاب المقدمات موذجا /
مصطفى محمد محسن  -.إةبد :عالم الكتب الحديث056 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4048 : .
ة مك 978-9923-14-174-8 :
الواصفات / :علم الداللر//المهاةات الكتابير//ايسلوب اي بي//الةقد
اي بي//علم اجتماع اللغر/
> < 1802

412.1

مزايط ،هيدهللا مولود
واسمات الخطاب  /هيدهللا مولو مزايط  -.عمان :اة كةوز
المعرفر095 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/8/3889 : .
ة مك 978-9957-74-764-0 :
الواصفات / :اللسا يات//اللغر العربير/
> < 1803

412.1

النايل ،سارة جبير
التطوة الداللي في مع م المصباح المةير للفيومي ت 222ها /
ساةة جبير الةايا  -.عمان :اة غيداء096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4971 : .
ة مك 978-9957-96-790-1 :
الواصفات / :علم الداللر//اللغر العربير/
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> < 1804
412.2

إبرير ،بشير حسن
اللسا يات واي ب و ةاسات أخرى  /بشير حسن إبرير  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2830 : .
ة مك 978-9923-14-075-8 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//اي ب//اللغر العربير/
> < 1805

412.2

آغا ،ياسر
في اللسا يات العربير :أسئلر و مقاةبات  /ياسر آغا  -.عمان :اة
جلر288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4696 : .
ة مك 978-9923-37-046-9 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//الدةاسات اللغوير//اللغر
العربير/
> < 1806

412.2

412.2

412.2

اغربي ،حليمة محمد
وة اللسا يات المعرفير في تعليم اللغر العربير :ةاسر تطبيقير /
حليمر محمد اغربي  -.عمان :اة كةوز المعرفر016 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2583 : .
ة مك 978-9957-74-819-7 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//اللغر العربير/
> < 1807
بوقرة ،نعمان عبد الحميد
إياللر على ات اهات البحث اللسا ي الحديث  /عمان عبد الحميد
بوقرة  -.عمان :اة كةوز المعرفر268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4797 : .
ة مك 978-9957-74-846-3 :
الواصفات / :اللسا يات//ايبحاث اللغوير//علم ايصوات//اللغر
العربير/
> < 1808
تورابي ،عبد الرزاق بوزكري
الصواتر العربير :أمثلير التأليف واالختالف  /عبد الرزاق بوزكر
توةابي  -.عمان :اة كةوز المعرفر 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2664 : .
ة مك 978-9957-74-822-7 :
الواصفات / :الةظام الصوتي//الصفات الصوتير//اللغر العربير/
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412.2

412.2

> < 1809
تورابي ،عبد الرزاق بوزكري
الصواتر العربير :أمثلير التةميط واالكتساب  /عبد الرزاق بوزكر
توةابي  -.عمان :اة كةوز المعرفر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2665 : .
ة مك 978-9957-74-821-0 :
الواصفات / :علم ايصوات//الةطق//اللغر العربير/
> < 1810
تورابي ،عبد الرزاق بوزكري
الصواتر العربير :المؤامرة واال تشاة  /عبد الرزاق بوزكر
توةابي -.عمان :اة كةوز المعرفر219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2666 : .
ة مك 978-9957-74-820-3 :
الواصفات / :الةظام الصوتي//اللسا يات الوصفير//اللغر العربير/
> < 1811

412.2

الحباشة ،صابر محمود
اي ساق الرمزير في اللغر واإل ةاك  /صابر محمو الحباشر؛ تحرير
زاة جبريا السعو  -.عمان :اة كةوز المعرفر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5103 : .
ة مك 978-9957-74-850-0 :
الواصفات / :علم ايصوات//االستعاةة//اللسا يات//الفلسفر
الةقدير//اللغويات/
> < 1812

412.2

حصار ،أحمد محمود
ةاسات لسا ير وبالغير يسلوب االستفهام في الخطاب اإلعالمي /
أحمد محمو حصاة ،ةحمر سعيد توفيق  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
212ص
ة .إ2019/6/3133 : .
ة مك 978-9923-14-132-8 :
الواصفات / :ايصوات اللغوير//الخطاب اإلعالمي//اللغر العربير/
> < 1813

412.2

السالمي ،ندى صالح
تتابع ايصوات في العربير  /دى صالح السالمي  -.عمان :اة
وائا015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6162 : .
ة مك 978-9957-91-688-6 :
الواصفات / :علم ايصوات//اللسا يات//اللغر العربير/
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> < 1814
412.2

عمايرة ،حنان اسماعيل
آفاق في اللسا يات والدةس اللغو
عمان :اة وائا526 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2902 : .
ة مك 978-9957-91-748-7 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//اللغر العربير/

 /حةان اسماعيا عمايرة -.

412.2

> < 1815
القيسي ،أحمد عبد المجيد
ظرات لسا ير في وا ة علي بن الحسن الهةائي  /أحمد عبد الم يد
القيسي  -.عمان :المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4799 : .
ة مك 978-9957-67-713-8 :
الواصفات / :اللسا يات//فقه اللغر//اللغر العربير/
> < 1816

412.2

مفتاح ،ابراهيم محمد
ةاسات ظرير في علم اللغر الةصي  /ابراهيم محمد مفتاح  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3051 : .
ة مك 978-9923-14-111-3 :
الواصفات / :اللسا يات//علم ايصوات//اللغر العربير/
> < 1817

412.3

بادي ،علي محسن
إبدال ايصوات في الله ات العربير  /علي محسن با
اة الرضوان052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2065 : .
ة مك 978-9957-76-745-7 :
الواصفات / :علم ايصوات//الةطق//الله ات العربير//اللغر
العربير/

 -.عمان:

> < 1818
412.6

رباع ،محمد علي
العربير بين العرب والمستشرقين  /محمد علي ةباع  -.عمان :اة
كةوز المعرفر0 -. 0202 ،ج (2265ص)
ة .إ2019/7/3765 : .
ة مك 978-9957-74-835-7 :
الواصفات / :اللغر العربير//االز واجير//االستشراق والمستشرقون/
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> < 1819
413

الرفيق ،محمد فيصل
المع م المدةسي :ةاسر تحليلير للوافر وجيز  /محمد فيصا
الرفيق -.إةبد :عالم الكتب الحديث220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3037 : .
ة مك 978-9923-14-102-1 :
الواصفات / :المع م المدةسي//المعاجم العربير//علم المعاجم/
> < 1820

413.1

امطوش ،محمد
مضامين التعريف المصطلحي  /محمد امطوش  -.عمان :اة
االبتكاة262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2850 : .
ة مك 978-9923-16-051-0 :
الواصفات / :التعريفات//العباةات االصطالحير//علم المعاجم/
> < 1821

413.12

حبيب ،رشيد مهدي
السيميائيات القاموس المعقلن في ظرير اللغر  /ةشيد مهد حبيب-.
عمان :اة كةوز المعرفر 255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/99 : .
ة مك 978-9957-74-874-6 :
الواصفات / :القواميس الموضوعير//معاجم ايلفاظ//السيميائير//فقه
اللغر//اللغر العربير/
> < 1822

413.125

الزاملي ،مجيد خيرهللا
مع م أوهام الحرير في ةة الغواص  /م يد خيرهللا الزاملي -.
عمان :اة كةوز المعرفر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3766 : .
ة مك 978-9957-74-836-4 :
الواصفات / :معاجم ايخطاء الشائعر//المعاجم العربير//اللغر
العربير/
> < 1823

414

ابراهيم ،مهاباد هاشم
اال زياحات الخطابير والبيا ير في كتاب الئا اإلع از لعبد القاهر
ال رجا ي في ضوء المةهج التداولي  /مهابا هاشم ابراهيم  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3049 : .
ة مك 978-9923-14-113-7 :
الواصفات / :البالغر الخطابير//البالغر البيا ير//البالغر اللغوير/
/اللغر العربير/
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> < 1824
414

ابرير ،بشير حسين
بحوث و ةاسات في علوم اللغر العربير  /بشير حسين ابرير -.
إةبد :عالم الكتب الحديث 212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2595 : .
ة مك 978-9923-14-050-5 :
الواصفات / :البالغر//البيان//اللغر العربير/
> < 1825

414

بالفقيه ،عثمان نايف
الفكر البالغي العربي المعاصر  :مقدمر في مشروع البالغر
الموسعر  /عثمان ايف بالفقيه  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
228ص
ة .إ2019/6/2829 : .
ة مك 978-9923-14-074-1 :
الواصفات / :علم البالغر//اللغر العربير/
> < 1826

414

البوجديدي ،علي جمعة
في بالغر ايشكال الوجيزة  /علي جمعر البوجديد  ،محمد مشبال -.
عمان :اة كةوز المعرفر255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3764 : .
ة مك 978-9957-74-837-1 :
الواصفات / :البالغر//المهاةات الخطابير//اللغر العربير/
> < 1827

414

التميمي ،فاضل عبود
قراءات في الخطاب البالغي الةقد عةد العرب  /فاضا عبو
التميمي  -.عمان :اة م دالو 052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5555 : .
ة مك 978-9957-02-701-8 :
الواصفات / :البالغر//ايسلوب اي بي //ايسلوب الخطابي//الةقد
اي بي//اللغر العربير/
> < 1828

414

التميمي ،فاضل عبود
قراءات في كتاب الصةاعتين :الكتابر والشعر يبي هالل العسكر /
فاضا عبو التميمي  -.عمان :اة م دالو 229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5557 : .
ة مك 978-9957-02-700-1 :
الواصفات / :البالغر//ايسلوب اي بي//التشبيه//الةقد اي بي//اللغر
العربير/
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> < 1829
414

414

توفيق ،رحمة خالد
الةفي في اللغر العربير :البةير واالشتغال ( ةاسر لسا ير بالغير) /
ةحمر خالد توفيق  -.إةبد :عالم الكتب الحديث221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3136 : .
ة مك 978-9923-14-129-8 :
الواصفات / :ايسلوب البالغي//الةفي//اللغر العربير/
> < 1830
جامعة حمة لخضر الوادي .مؤتمر:2018:3( .الجزائر)
أعمال الملتقى الدولي الثالث :الح اج والهرميةوييقا في الخطاب
(أ طولوجيا الهوير والرسالر)  /جامعر حمر لخضر الوا  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث666 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3190 : .
ة مك 978-9923-14-134-2 :
الواصفات / :الةظريات البالغير//ايسلوب الخطابي//ايسلوب
اي بي//التأويا القرآ ي//الح اج//اللغر العربير/
> < 1831

414

حسني ،عادل
اإلع از بالةظم واإلع از بالمبايةر واالختالف :الماء بين القران
والشعر ال اهلي امرؤ القيس وزهير والةابعر وايعشى ا موذجا  /عا ل حسةي-.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4486 : .
ة مك 978-9957-35-407-7 :
الواصفات / :البالغر العربير//اللغر العربير/
> < 1832

414

الحلفي ،جاسم خيري
الخطاب الحائد في العربير :مقاةبر لغوير تداولير  /جاسم خير
الحلفي  -.عمان :اة كةوز المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4969 : .
ة مك 978-9957-74-775-6 :
الواصفات / :البالغر//اللغر العربير/
> < 1833

414

روبول ،آن
تداولير الخطاب من تأويا الملفوظ إلى تأويا الخطاب  /آن ةوبول،
جاك موشالة؛ ترجمر لحسن محمد بوتكال  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
220 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1657 : .
ة مك 978-9957-74-807-4 :
الواصفات / :الخطاب//ايسلوب اي بي//البالغر//اللغر العربير/
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414

414

> < 1834
سلمان ،عزمي محمد عيال
لسا يات الةص وتحليا الخطاب :الةشأة والتطوة  /عزمي محمد
عيال سلمان  -.عمان :اة كةوز المعرفر268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/980 : .
ة مك 978-9957-74-854-8 :
الواصفات / :المهاةات الخطابير//اللسا يات //البالغر//اللغر العربير/
> < 1835
الشاوي ،عبد الهادي عبد الرحمن
قراءات في ةوائع الةثر العربي  /عبد الها عبد الرحمن الشاو -.
عمان :اة صفاء282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1334 : .
ة مك 978-9957-687-80-9 :
الواصفات / :البالغر العربير//ايسلوب الخطابي//قواعد اللغر//اللغر
العربير/
> < 1836

414

الصاعدي ،سعود حامد
البالغر الكو ير من اإلع از إلى اإل از  /سعو حامد الصاعد -.
عمان :اة كةوز المعرفر016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/548 : .
ة مك 978-9957-74-878-4 :
الواصفات / :اإلع از البالغي//القرآن الكريم//الشعر العربي/
/ايسلوب اي بي//علم البالغر//اللغر العربير/
> < 1837

414

عبد اللطيف ،عماد علي
البالغر العربير ال ديدة  /عما علي عبد اللطيف  -.عمان :اة كةوز
المعرفر162 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1162 : .
ة مك 978-9957-74-885-2 :
الواصفات / :التراث البالغي//الةظريات البالغير//البالغر العربير/
/اللغر العربير/
> < 1838

414

كتانة ،حسين أحمد
البالغر العربير من الةظرير إلى التطبيق  /حسين أحمد كتا ر ،عبد
العليم محمد بوفاتح  -.إةبد :عالم الكتب الحديث090 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/356 : .
ة مك 978-9923-14-208-0 :
الواصفات / :البالغر العربير//علم البيان//علم البديع//علم المعا ي/
/اللغر العربير/
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> < 1839
414

414.01

414.01

الواجيدي ،نعيمة نايف
اإليقاع اإلبداعي في شعر أبي تمام :ةاسر أسلوبير في مستويات:
الصوت ،المع م ،البديع ،التركيب  /عيمر ايف الواجيد  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3043 : .
ة مك 978-9923-14-097-0 :
الواصفات / :البالغر العربير//علم البديع//الشعر العربي//شعر أبي
تمام//اي ب العربي//اللغر العربير/
> < 1840
أبو غليون ،هاني يوسف
الح اج في الةص القرآ ي :سوة الحواميم أ موذجا ً  /ها ي يوسف
أبو غليون  -.عمان :اة زهد 092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5222 : .
ة مك 978-9923-17-109-7 :
الواصفات / :البالغر//الةصوص القرآ ير//ايسلوب الخطابي//اللغر
العربير/
> < 1841
بازي ،جالل الدين محمد
ظرير التأويا التقابلي :مقدمات لمعرفر بديلر بالةص والخطاب /
جالل الدين محمد باز  -.عمان :اة كةوز المعرفر120 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3325 : .
ة مك 978-9957-74-832-6 :
الواصفات / :البالغر//البيان//ايسلوب الخطابي//الةظريات
البالغير//اللغر العربير/
> < 1842

414.01

بلبع ،عيد علي
التداولير :البعد الثالث في سيموييقا موةيس  /عيد علي بلبع -.
عمان :اة كةوز المعرفر519 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5519 : .
ة مك 978-9957-74-857-9 :
الواصفات / :البالغر//اللسا يات//التحليا اللغو //اللغر العربير/
> < 1843

414.01

بيرلمان ،شاييم
فلسفر البالغر ال ديدة  /شاييم بيرلمان ،أ واة ياسين ياهر  -.إةبد :
عالم الكتب الحديث252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6339 : .
ة مك 978-9923-14-203-5 :
الواصفات / :البالغر//فلسفر اللغر//اللغر العربير/
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414.01

> < 1844
حجازي ،عبد الرحمن حسن
الخطاب وايسلوبير :ةاسر في الشعر الفايمي  /عبد الرحمن
حسن ح از  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4489 : .
ة مك 978-9957-35-405-3 :
الواصفات / :ايسلوب الخطابي//الشعر الفايمي//الةقد اي بي/
/ايسلوب اي بي/
> < 1845

414.01

حنون ،عايد جدوع
الح اج في القرآن الكريم :آيات ايحكام موذجا ً  /عايد جدوع
حةون ،ثائر عمران ال ةابي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3132 : .
ة مك 978-9923-14-133-5 :
الواصفات / :البالغر العربير//الشواهد القرآ ير//بالغر القرآن/
/الةحو//اللغر العربير/
> < 1846

414.01

الخالدي ،آيات حمد
أخالق الوزيرين يبي حيان التوحيد  :مقاةبر تداولير ح اجير /
آيات حمد الخالد  -.عمان :اة كةوز المعرفر622 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3868 : .
ة مك 978-9957-74-840-1 :
الواصفات / :الةقد اللغو //ايسلوب الخطابي//أبو حيان التوحيد /
/البالغر العربير/
> < 1847

414.01

414.01

الخطاب ،أسماء سعود
البالغر مفتاح فهم الخطاب القرآ ي :قراءة في عد من السوة
القرآ ير  /أسماء سعو الخطاب  -.عمان :اة جلر058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4599 : .
ة مك 978-9923-732-71-7 :
الواصفات / :علم البالغر//سوة القرآن//بالغر القرآن//اللغر
العربير/
> < 1848
رجوان ،مصطفى الجيالني
في بالغر الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويا  /مصطفى
ال يال ي ةجوان  -.عمان :اة كةوز المعرفر021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4795 : .
ة مك 978-9957-74-847-0 :
الواصفات / :البالغر//ايسلوب الخطابي//التحليا اللغو //بالغر
القرآن//اللغر العربير/
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> < 1849
414.01

زرمان ،محمد عبدهللا
اإلشكال المصطلحي في الخطاب الةقد العربي الحديث  /محمد
عبدهللا زةمان  -.عمان :اة م دالو 98 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5553 : .
ة مك 978-9957-02-699-8 :
الواصفات / :الةقد اللغو //الةظريات البالغير//البالغر//اللغر
العربير/
> < 1850

414.01

الزماني ،كمال عوض
بالغر الح اج :ماذج تطبيقير  /كمال عوض الزما ي  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2596 : .
ة مك 978-9923-14-049-9 :
الواصفات / :ايسلوب الخطابي//ايسلوب اي بي//البالغر//اللغر
العربير/
> < 1851

414.01

414.01

زيناي ،طارق
ت ليات الحضوة البيا ي في المخيال الشعر عةد ابن الفاةض /
ياةق زيةا  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6040 : .
ة مك 978-9957-35-416-9 :
الواصفات / :البالغر//البيان//الشعر العربي//اي ب الصوفي/
/التحليا اي بي//الةقد اي بي//اللغر العربير/
> < 1852
السيد ،عبد الواحد عبدهللا
الح اج في الخطابر  /عبد الواحد عبدهللا السيد  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4231 : .
ة مك 978-9923-14-178-6 :
الواصفات / :ايسلوب اي بي//المهاةات الخطابير//التحليا اللغو /
/البالغر//اللغر العربير/
> < 1853

414.01

شمس ،خالد حوير
البحث الداللي في تفسير القرآن الكريم لصدة المتألهين الشيراز
المتوفي 2212ها  /خالد حوير شمس  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
202 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1177 : .
ة مك 978-9957-35-444-2 :
الواصفات  :ايسلوب اي بي//البالغر//التأويا//تفسير القرآن/
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> < 1854
414.01

شمس ،خالد حوير
شعاةات التغيير الثائرة :ةاسر في تحليا الخطاب  /خالد حوير
شمس  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1170 : .
ة مك 978-9957-35-437-4 :
الواصفات / :التحليا الخطابي//اللسا يات//البالغر العربير//اللغر
العربير/
> < 1855

414.01

صالح ،عالية يعقوب
تمثيالت القدس :ةاسات في الرواير العربير في ضوء البالغر
الحديثر  /عالير يعقوب صالح  -.عمان :اة الصايا252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1676 : .
ة مك 978-9923-710-57-9 :
الواصفات / :الدةاسات البالغير//الةقد اي بي//القدس/
> < 1856

414.01

صديقي ،علي عيسى
الةزعر الفلسفير في الفكر الةقد والبالغي العربي القديم :ةؤير
معرفير  /علي عيسى صديقي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث206 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3042 : .
ة مك 978-9923-14-098-7 :
الواصفات / :البالغر//الفلسفر//الةقد الفلسفي/
> < 1857

414.01

العربي ،ربيعة محمد
الح اج بين ال دلير الصوةير وال دلير التداولير  /ةبيعر محمد
العربي ،أشرف الطاهر فؤا  -.عمان :اة كةوز المعرفر028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/511 : .
ة مك 978-9957-74-799-2 :
الواصفات / :البالغر//الفلسفر//اللغر العربير/
> < 1858

414.01

مشبال ،محمد خطابي
عن بدايات الخطاب البالغي العربي الحديث حو بالغر موسعر /
محمد خطابي مشبال  -.عمان :اة كةوز المعرفر290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5653 : .
ة مك 978-9957-74-861-6 :
الواصفات / :ايسلوب الخطابي//ايسلوب اي بي//البالغر//اللغر
العربير/

400

> < 1859
414.01

المالخ ،محمد سعيد
مطاةحات قدير في اللسا يات  /محمد سعيد المالخ  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5369 : .
ة مك 978-9923-14-199-1 :
الواصفات / :اللسا يات//التحليا الخطابي//المعرفر//البالغر//اللغر
العربير/
> < 1860

414.1

زحاف ،يوسف لكحل
إشكاالت التأويا  /يوسف لكحا زحاف  -.عمان :اة غيداء،
216 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2511 : .
ة مك 978-9957-96-692-8 :
الواصفات / :المعا ي//الداللر اللفظير//البالغر العربير//اللغر
العربير//القرآن الكريم/
> < 1861

414.2

أبو الوفا ،السيد عزت
علم البيان للةايقين بغير العربير :مدخا تطبيقي تربو
عزت أبو الوفا  -.عمان :اة كةوز المعرفر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3873 : .
ة مك 978-9957-74-841-8 :
الواصفات / :البيان//علم البالغر//تعلم اللغر الثةائير//اللغر العربير/

 /السيد

> < 1862
414.2

414.21

الحياني ،محمود خليف
المعلقات ومع زة الرسول :اإلع از البيا ي في القرآن الكريم /
محمو خليف الحيا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2828 : .
ة مك 978-9923-14-073-4 :
الواصفات / :علم البيان//إع از القرآن//مع زات الرسول/
/المعلقات//الشعر العربي/
> < 1863
حجازي ،عبد الرحمن حسن
البالغر والتأويا :أثر العقيدة الشيعير في تشكيا الصوةة التشبيهير
عةد المؤيد في الدين الشيراز  /عبد الرحمن حسن ح از  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1425 : .
ة مك 978-9957-35-450-3 :
الواصفات / :التشبيه//التأويا//البالغر العربير//عقيدة الشيعر/
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415

> < 1864
عبد الحميد ،محمد محي الدين ( 1453-1343هـ)
تهذيب وتقريب التحفر السةير بشرح المقدمر اآلجرومير في علم
الةحو  /محمد محي الدين عبد الحميد؛ تحقيق حذيفر صالح الخالد  -.عمان:
اة الفاةوق096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/352 : .
ة مك 978-9957-605-65-0 :
الواصفات / :قواعد اللغر//ايفعال ( حو)//اللغر العربير/
> < 1865

415

أبو ريشة ،عمر
ترابطات التركيب والداللر في الةحو العربي :ماذج تحليلير من
الكتاب  /عمر أبو ةيشر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6224 : .
ة مك 978-9957-35-431-2 :
الواصفات / :الةحو//علم الداللر//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1866

415

أبو ريشة ،عمر
الالت المعةى وإسهامه في صةاعر المصطلح الةحو  :ةاسر
لمفهوم المعةى وفاعليته في الةحو عةد سيبوير  /عمر أبو ةيشر  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6226 : .
ة مك 978-9957-35-430-5 :
الواصفات / :الةحو//علم الداللر//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1867

415

أبو ريشة ،عمر
المعةى في التخايب وفي بةاء ايساليب :بحث في الفكر الةحو
عةد سيبويه  /عمر أبو ةيشر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي-. 0202 ،
292ص
ة .إ2019/11/6047 : .
ة مك 978-9957-35-418-3 :
الواصفات / :الةحو//علم الصرف//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1868

415

تريكي ،مبارك
محاضرات في أصول الةحو ومداةسه  /مباةك تريكي  -.عمان:
مركز الكتاب ايكا يمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3474 : .
ة مك 978-9957-35-401-5 :
الواصفات / :الةحو//قواعد اللغر//المداةس الةحوير//اللغر العربير/

402

415

415

> < 1869
الجوعاني ،دالل عبد الفتاح
شروح الرامزة لضياء الدين الخزةجي ت  606ها إلى هاير القرن
العاشر :ةاسر حوير  /الل عبد الفتاح ال وعا ي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/1/33 : .
ة مك 978-9923-755-46-4 :
الواصفات / :الدةاسات الةحوير//قواعد اللغر//علم العروض//اللغر
العربير/
> < 1870
حجازي ،عبد الوهاب قنون
التحفر الكرومير في شرح اآلجرومير  /عبد الوهاب قةون ح از -.
عمان :اة صفاء292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2858 : .
ة مك 978-9923-28-010-2 :
الواصفات / :قواعد اللغر//الةحو والصرف//اللغر العربير/
> < 1871

415

الخالدي ،خالد شاكر
التالزم التركيبي الصوتي وأثره في التعليا الةحو
الخالد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5209 : .
ة مك 978-9923-755-01-3 :
الواصفات / :الةحو//اللسا يات//قواعد اللغر//اللغر العربير/

 /خالد شاكر

> < 1872
415

415

الراوي ،نوفل علي
تعليق لطيف على قواعد اإلعراب لمحب الدين محمد بن خليا
البصرو (ت 889ها)  /وفا علي الراو  -.عمان :اة الخليج-. 0202 ،
280ص
ة .إ2019/11/5979 : .
ة مك 978-9923-23-041-1 :
الواصفات / :اإلعراب//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1873
ربابعة ،خلدون عبد القادر
التطبيقات الةحوير على متن اآلجرومير  /خلدون عبد القا ة ةبابعر-.
عمان :المؤلف205 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5950 : .
الواصفات / :قواعد اللغر//أ واع الكالم//اإلعراب//اللغر العربير/
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415

> < 1874
ربابعة ،خلدون عبد القادر
مختصر التطبيقات الةحوير والصرفير  /خلدون عبد القا ة ةبابعر -.
عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5096 : .
الواصفات / :قواعد اللغر//اإلعراب//علم الصرف//اللغر العربير/
> < 1875

415

الربيعي ،هدى صالح
المةهج الةحو للدةاسر ال امعير  /هدى صالح الربيعي ،عبد الكاظم
محسن الياسر  -.عمان :اة الرضوان522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3694 : .
ة مك 978-9957-76-772-3 :
الواصفات / :الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1876

415

415

415

سلمان ،زكرياء
الةحو وقواعد الةظم  /زكرياء سلمان  -.عمان :مركز الكتاب
ايكا يمي296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/287 : .
ة مك 978-9957-35-378-0 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1877
الشاغوري ،ابراهيم محمد الطيبي
شرح اإلمام الطيبي :متن ايجرومير في علم الةحو  /ابراهيم محمد
الطيبي الشاغوة ؛ تحقيق حسين السيد القلقشةد  -.عمان :اة الةوة المبين،
100 -. 0202ص
ة .إ2019/4/2155 : .
ة مك 978-9923-18-074-7 :
الواصفات / :علم الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1878
الشمري ،عبد الحميد حمودي
الشبه في البحث الةحو  :ةاسر في التراكيب المشبهر في العربير /
عبد الحميد حمو الشمر  -.عمان :اة الرضوان552 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4800 : .
ة مك 978-9957-76-687-0 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير/
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> < 1879
415

العبد ،عبدهللا محمد
احترف التشكيا ون إعراب :مقاةبر تطبيقير لغير المتخصصين
(المستويان ايول والثا ي)  /عبدهللا محمد العبد  -.عمان :اة الخليج-. 0202 ،
269ص
ة .إ2019/12/6543 : .
ة مك 978-9923-23-049-7 :
الواصفات / :اإلعراب//الةحو//علم الصرف//ايفعال ( حو)/
/ايسماء//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1880

415

علمي ،عبدهللا
الةحو والمعةى :تأصيالت ظرير وقضايا تطبيقير  /عبدهللا علمي؛
إعدا زكرياء سلمان ،مصطفى مةتوةان  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
020 -. 0202ص
ة .إ2019/4/1874 : .
ة مك 978-9957-35-387-2 :
الواصفات / :قواعد اللغر//علم الصرف//اللغر العربير/
> < 1881

415

415

الفتلي ،حميد
بحوث و ةاسات في اللغر والةحو  /حميد الفتلي  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي090 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/286 : .
ة مك 978-9957-35-379-7 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1882
القيسي ،سمية ياسين
التعليا الةحو في كتاب المقاصد الشافير في شرح الخالصر
الكافير :شرح ألفير ابن مالك لإلمام الشايبي (ت 292ها)  /سمير ياسين
القيسي  -.عمان :اة غيداء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4973 : .
ة مك 978-9957-96-789-5 :
الواصفات / :الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1883

415.01

الفتحي ،محمد ذنون
محاكمات في الفكر الةحو العربي :مواقف وحقائق  /محمد ذ ون
الفتحي  -.عمان :اة الرياحين262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2796 : .
ة مك 978-9923-762-31-8 :
الواصفات / :أصول الةحو//الةظريات اللغوير//قراءات القرآن/
/الةحويون العرب//اللغر العربير/

405

> < 1884
415.01

415.012

415.012

الملخ ،حسن خميس
العا ات اللغوير في العربير لغر واحدة وظالل متعد ة  /حسن
خميس الملخ  -.إةبد :عالم الكتب الحديث526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3535 : .
ة مك 978-9923-14-163-2 :
الواصفات  / :ظريات الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1885
أبو حسان ،عالء الدين نجم
الحذف الةحو في أحا يث صحيح البخاة  /عالء الدين م أبو
حسان ،عيسى حسان أبو سروة  -.عمان :المؤلف202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1998 : .
الواصفات / :الةحو//صحيح البخاة //الحديث الشريف//قواعد
اللغر/
> < 1886
البرزنجي ،عبدهللا نوري
اختياةات حاة بصريين وكوفيين من القراءات :ةاسر صرفير
و حوير  /عبدهللا وة البرز ي  -.عمان :المكتب اإلسالمي-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/11/5895 : .
ة مك 978-9923-760-01-7 :
الواصفات / :قراءات القرآن//الشواهد الةحوير//الةحويون العرب/
/قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1887

415.012

415.012

تريكي ،مبارك
ال ملر الةدائير في القرآن الكريم بين التراث والمةاهج اللسا ير
الحديثر  /مباةك تريكي  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي520 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3254 : .
ة مك 978-9957-35-390-2 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1888
الجباري ،محمد نجم الدين
أثر السياق في بيان مرجعير الضمير في القرآن الكريم  /محمد م
الدين ال باة  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1341 : .
ة مك 978-9957-96-848-9 :
الواصفات / :الضمائر//قواعد اللغر//القرآن الكريم//اللغر العربير/

406

> < 1889
415.012

جرميخ ،يوسف
معا ي حروف ال ر في سوةة يوسف :ةاسر وإحصاء  /يوسف
جرميخ  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3483 : .
ة مك 978-9957-35-398-8 :
الواصفات / :التحليا اإلعرابي//حروف ال ر//التحليا اللغو /
/سوة القرآن//اللغر العربير/
> < 1890

415.012

الخوام ،رياض حسن
إعراب الشواهد القرآ ير وايحا يث الةبوير وأقوال الصحابر ةضي
هللا عةهم في كتاب جامع الدةوس العربير للشيخ مصطفى الغالييةي  /ةياض
حسن الخوام  -.إةبد :عالم الكتب الحديث262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2827 : .
ة مك 978-9923-14-072-7 :
الواصفات / :قواعد اللغر//التحليا اإلعرابي//الةحو التطبيقي/

> < 1891
415.012

الزبيدي ،سعيد جاسم
سؤال في التفسير :محاولر في البحث عن مةهج  /سعيد جاسم
الزبيد  -.عمان :اة كةوز المعرفر -. 0202 ،ج219( 5ص)
ة .إ2019/10/5516 : .
ة مك 978-9957-74-859-3 :
الواصفات / :الشواهد القرآ ير//قواعد اللغر//البالغر//اللغر العربير/
> < 1892

415.012

415.012

سطام ،كاطع جارهللا
مع م الخالف الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم :تأثيا مع مي
وتحليا اللي  /كايع جاةهللا سطام  -.عمان :اة صفاء592 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3316 : .
ة مك 978-9923-28-023-2 :
الواصفات / :الشواهد القرآ ير//ألفاظ القرآن//الشواهد الةحوير/
/الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1893
الشريفي ،محمد عبد الزهرة
المظاهر اللغوير في شعر المتةبي  /محمد عبد الزهرة الشريفي -.
عمان :اة كةوز المعرفر058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4808 : .
ة مك 978-9957-74-848-7 :
الواصفات / :الشواهد الشعرير//التحليا اللغو //قواعد اللغر/
/الشعر العربي//اللغر العربير/

407

> < 1894
415.012

الشمري ،أحمد سالم
اإليقاع في شعر الشريف المرتضى (ت 526ها) في ضوء
ايسلوبير اإلحصائير  /أحمد سالم الشمر  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/9/4563 : .
ة مك 978-9923-28-045-4 :
الواصفات / :الشعر العباسي//الشواهد الشعرير//قواعد اللغر//اللغر
العربير/
> < 1895

415.012

العسري ،عبد الرزاق
التفسير الةحو عةد الدكتوة ت َّمام حسّان من خالل كتاب "البيان
في ةوائع القران"  /عبد الرزاق العسر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
096 -. 0202ص
ة .إ2019/1/285 : .
ة مك 978-9957-35-380-3 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اآليات القرآ ير//اللغر العربير/
> < 1896

415.012

العالونة ،أحمد ابراهيم
فهاةس شواهد كتاب الةحو الوافي لعباس حسن  /أحمد ابراهيم
العالو ر  -.عمان :اة الفاةوق220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/457 : .
ة مك 978-9923-38-014-7 :
الواصفات / :الةحو//القرآن الكريم//الشعر العربي//قواعد اللغر/
/اللغر العربير/
> < 1897

415.012

415.012

العنبكي ،علي عبدهللا
الشواهد الشعرير المصةوعر في الةحو العربي  /علي عبدهللا
العةبكي  -.عمان :اة الرضوان652 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3696 : .
ة مك 978-9957-76-777-8 :
الواصفات / :الشواهد الشعرير//الةحو//اللغر العربير/
> < 1898
المنصوري ،سامي علي
من حو ال ملر إلى حو الةص :ةاسر أسلوبير في شعر أبي تمام /
سامي علي المةصوة  -.عمان :اة الرضوان228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2704 : .
ة مك 978-9957-76-759-4 :
الواصفات / :الةحو//التحليا الةحو //التحليا اللغو //اللغر
العربير/

408

> < 1899
415.012

415.012

415.012

415.092

نعمان ،أثير طارق
علر الحما على المعةى وتطبيقاتها في صحيح اإلمام البخاة (ت
016ها) :ةاسر حوير اللير  /أثير ياةق عمان  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/494 : .
ة مك 978-9923-755-53-2 :
الواصفات / :الةحو//علم الصرف//قواعد اللغر//شواهد الحديث/
/صحيح البخاة //اللغر العربير/
> < 1900
هون ،أحمد عبد الكاظم
جماليات اال زياح في الضروةة الشعرير  /أحمد عبد الكاظم
هون -.عمان :اة غيداء221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4692 : .
ة مك 978-9957-96-768-0 :
الواصفات / :الشواهد الشعرير//الشعر العربي//ايسلوب اي بي/
/قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1901
الياسري ،عبد الكاظم محسن
اي وات الةحوير بين االستعمال القرآ ي وقواعد الةحاة  /عبد
الكاظم محسن الياسر  -.عمان :اة ابن الةفيس88 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2502 : .
ة مك 978-9923-24-031-1 :
الواصفات / :الةحو العربي//قواعد اللغر//القرآن الكريم//اللغر
العربير/
> < 1902
األعرجي ،محمد عبد األمير
آةاء سيبويه في كتاب مةهج السالك في الكالم على ألفير ابن مالك
يبي حيان اي دلسي (ت 251ها) :ةاسر حوير  /محمد عبد ايمير
ايعرجي -.إةبد :عالم الكتب الحديث298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3134 : .
ة مك 978-9923-14-131-1 :
الواصفات / :الةحويون العرب//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1903

415.092

بناني ،أحمد بوجمعة
أ ظمر التعاةض والترجيح في اللسا يات العربير  /أحمد بوجمعر
بةا ي  -.عمان :اة اييام085 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/74 : .
ة مك 978-9957-95-791-9 :
الواصفات / :الةحو واإلعراب//اللسا يات الوصفير//قواعد اللغر/
/الةحويون العرب//اللغر العربير/

409

415.66

> < 1904
آل يونس ،هاني صبري
خطاب االستفهام من القرائي إلى الحكائي :متن السياب  /ها ي
صبر آل يو س  -.عمان :اة م دالو 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6508 : .
ة مك 978-9957-02-712-4 :
الواصفات / :االستفهام//قواعد اللغر//الشعر العربي//ايسلوب
اي بي//اللغر العربير/
> < 1905

415.83

415.83

آغا ،ياسر
ظرير الةحو الوظيفي عةد أحمد المتوكا :فصول ظرير وةؤى
ومةه ير  /ياسر آغا  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/402 : .
ة مك 978-9957-35-383-4 :
الواصفات / :الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1906
عبيد ،عبد الرحمن رحموني
اللسا يات الوظيفير الةظرير ،الةماذج ،المقاةبات  /عبد الرحمن
ةحمو ي عبيد ،عزيز العماة عبد الرحيم  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
669 -. 0202ص
ة .إ2018/12/6086 : .
ة مك 978-9957-74-789-3 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللسا يات الوصفير//اللغر العربير/
> < 1907

415.85

415.9

المزيني ،حمزة قبالن
أصول الةحو التوليد كما يراها تشومسكي  /حمزة قبالن
المزيةي -.عمان :اة كةوز المعرفر290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5870 : .
ة مك 978-9957-74-864-7 :
الواصفات / :الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1908
البناء ،وسام مجيد حسن
الصرف العربي في علم اللغر التاةيخي  /وسام م يد حسن البةاء -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي026 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/10/5302 : .
ة مك 978-9957-35-367-4 :
الواصفات / :التحليا الصرفي//علم الصرف//قواعد اللغر/

410

> < 1909
415.9

الحسني ،سالم جمعة
الدةس الصرفي بين ةكن الدين االستراباذ (ت 221ها) والةظام
الةيسابوة (ت بعد 812ها) في شرحيهما على شافير ابن الحاجب  /سالم
جمعر الحسةي  -.عمان :اة المةاهج062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1569 : .
ة مك 978-9957-18-711-8 :
الواصفات / :علم الصرف//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1910

415.9

شالكة ،غفران حمد
مراعاة الغرض وأثره في البةير العربير :ةاسر صرفير وصوتير /
غفران حمد شالكر  -.عمان :اة الرضوان202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2016 : .
ة مك 978-9957-76-743-3 :
الواصفات / :علم الصرف//علم ايصوات//قواعد اللغر//اللغر
العربير/
> < 1911

415.9

محمد ،ليث فارس
التفكير الصرفي عةد الم اشعي (ت 529ها) في كتابه الةكت في
القرآن الكريم  /ليث فاةس محمد  -.عمان :اة م دالو 029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6511 : .
ة مك 978-9957-02-709-4 :
الواصفات / :علم الصرف//التحليا الصرفي//قواعد اللغر//اللغر
العربير/
> < 1912

415.9

الوادي ،محمد أحمد
أبحاث صواتير وصرافير في اللغر العربير  /محمد أحمد الوا
عمان :اة كةوز المعرفر225 -. 0202 ،ض
ة .إ2018/12/5955 : .
ة مك 978-9957-74-785-5 :
الواصفات / :التحليا الصرفي//المقايع اللفظير//علم الصرف/

-.

> < 1913
415.96

الفتحي ،محمد ذنون
قراءات في علم الوضع  /محمد ذ ون الفتحي  -.عمان :اة
الرياحين062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2347 : .
ة مك 978-9923-762-27-1 :
الواصفات / :علم الوضع//الةحو//قواعد اللغر//اللغر العربير/

411

> < 1914
415.99

416

العمر ،أحمد خطاب
علم الوقف واالبتداء  /أحمد خطاب العمر  -.عمان :شركر
ايكا يميون282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3016 : .
ة مك 978-9923-27-001-1 :
الواصفات / :الوقف واالبتداء//علم الصرف//قواعد اللغر//اللغر
العربير/
> < 1915
السالمي ،عبد الجبار سعد
شعرير القافير في الخطاب الةقد القديم  /عبد ال باة سعد
السالمي  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3205 : .
ة مك 978-9957-35-388-9 :
الواصفات / :القوافي//بحوة الشعر//علم العروض//اللغر العربير/
> < 1916

416

417.56311

418

العمر ،أحمد خطاب
إيقاع التفعيالت والقافير  /أحمد خطاب العمر  -.عمان :شركر
ايكا يميون202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3015 : .
ة مك 978-9923-27-002-8 :
الواصفات / :القافير//علم العروض//الشعر العربي/
> < 1917
ابراهيم ،محي الدين توفيق
له ر أها بغدا في قرو ها ايولى  /محي الدين توفيق ابراهيم -.
إةبد  :عالم الكتب الحديث252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2504 : .
ة مك 978-9923-14-047-5 :
الواصفات / :الله ات العامير//اللغر العربير//القبائا العربير/
/بغدا /
> < 1918
الرفيعي ،قيس ذياب عبد
يرق تدةيس اللغر العربير :اللغر ووظيفتها وإكتسابها  /قيس ذياب
عبد الرفيعي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1893 : .
ة مك 978-9923-755-89-1 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//تعليم اللغر ايم//اللغر العربير//علم
اللغر التطبيقي/

412

> < 1919
418

418.24

418.24

418.24

السليم ،بسمة عيسى
 ECRIFوهةدسر تعليم اللغات  /بسمر عيسى السليم  -.عمان :اة
زهد 228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6356 : .
ة مك 978-9923-17-126-4 :
الواصفات / :المهاةات الخطابير//المهاةات الشفوير//المهاةات
الكتابير//المهاةات اللغوير//استراتي ير التعلم//تعليم اللغات/
> < 1920
أبحاث تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  /بشير العبيد ]...وآخرون[ -.
عمان :اة كةوز المعرفر220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/3994 : .
ة مك 978-9957-74-842-5 :
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//قواعد اللغر//اللغر العربير/
> < 1921
أبو عمشة ،خالد حسين
تعليم العربير للةايقين بغيرها  /خالد حسين أبو عمشر  -.عمان:
اة كةوز المعرفر016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/97 : .
ة مك 978-9957-74-875-3 :
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//يرق التعلم//اللغر العربير/
> < 1922
بسندي ،خالد عبد الكريم
واقع التخطيط اللغو للخطاب التعليمي  /خالد عبد الكريم بسةد -.
عمان :اة كةوز المعرفر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/538 : .
ة مك 978-9957-74-802-9 :
الواصفات / :تدةيس اللغر الثا ير//اللغر العربير/
> < 1923

418.24

البيك ،عمر عطا
تعليم العربير لغير الةايقين بها بأسلوب قصصي  /عمر عطا
البيك ،فكر عبد المةعم الة اة  -.عمان :اة حةين292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1786 : .
ة مك 978-9957-17-881-9 :
الواصفات / :تدةيس اللغر الثا ير//اللغر العربير//علم اللغر
التطبيقي/

413

418.24

418.24

> < 1924
عثمان ،عبد المنعم حسن
تعليم العربير للةايقين بغيرها :حصا المعرفر وثماة الت ربر  /عبد
المةعم حسن عثمان  -.إةبد :عالم الكتب الحديث262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2687 : .
ة مك 978-9923-14-060-4 :
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//اللغر العربير/
> < 1925
النهيبي ،ماجدولين محمد
ليا تدةيس اللغر العربير للةايقين بغيرها  /ماجدولين محمد
الةهيبي  -.عمان :اة كةوز المعرفر028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2663 : .
ة مك 978-9957-74-823-4 :
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//يرق التعلم//اللغر العربير/
> < 1926

418.3071

418.34

418.6

الخالد ،عامر خالد
استراتي يات التفكير في تدةيس التعبير  /عامر خالد الخالد -.
عمان :مكتبر الم تمع العربي052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/502 : .
ة مك 978-9957-83-682-5 :
الواصفات / :التعبير الشفهي//علم الكتابر//اللسا يات الوصفير/
/اإلبداع الفةي/
> < 1927
أبو عمشة ،خالد حسين
 222لعبر لغوير لتةمير الكفاءة التواصلير  /خالد حسين أبو عمشر،
هبر عبد اللطيف شةيك  -.عمان :اة كةوز المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/102 : .
ة مك 978-9957-74-871-5 :
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//يرق التعلم//الوسائا التعليمير/
/اللغر العربير/
> < 1928
خرماش ،محمد سليمان
فعا القراءة وإشكالير التواصا اي بي  /محمد سليمان خرماش،
المصطفى عبد الرحيم عمرا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/6/3032 : .
ة مك 978-9923-14-105-2 :
الواصفات / :القراءة العربير//الةصوص اي بير//التواصا اي بي/

414

418.64

> < 1929
أبو عمشة ،خالد حسين
 222خبر قصير مثير لتةمير مهاةة المحا ثر للمستوى المتوسط
فأعلى  /خالد حسين أبو عمشر  -.عمان :اة كةوز المعرفر-. 0202 ،
005ص  ( -.سلسلر المئات في تعليم العربير للةايقين بغيرها ؛ ) 2
ة .إ2019/12/6239 : .
ة مك 978-9957-74-866-1 :
الواصفات / :مهاةات القراءة//المحا ثر//مهاةات االتصال/
/الوسائا التعليمير//تعلم اللغر الثا ير//اللغر العربير/

 920اللغة اإلنجليزية
> < 1930
422

ناشد ،علي كريم
التصريف واالشتقاق والتركيب في اللغر اإل ليزير  /علي كريم
اشد  -.عمان :الداة المةه ير226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3509 : .
ة مك 978-9923-20-043-8 :
الواصفات / :اللغر اإل ليزير//االشتقاق//قواعد اللغر//تعلم اللغر
الثا ير/
> < 1931

423.1

األشهب ،خالد أحمد
مع م مصطلحات الهاتف المحمول :إ ليز  ،فر سي ،عربي /
خالد أحمد ايشهب  -.عمان :اة كةوز المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/849 : .
ة مك 978-9957-74-803-6 :
الواصفات / :المعاجم//المصطلحات العلمير//اللغر اإل ليزير//اللغر
العربير/
> < 1932

425

ناشد ،علي كريم
القواعد ايساسير للغر اإل ليزير  /علي كريم اشد  -.عمان :الداة
المةه ير0 -. 0202 ،ج (582ص)
ة .إ2018/9/4941 : .
ة مك 978-9957-608-99-6 :
الواصفات / :قواعد اللغر//اللغر اإل ليزير/
> < 1933

428

المعايطة ،أحمد حيدر
ايساس في تعليم اإل ليزير  / 2أحمد حيدة المعايطر  -.عمان:
االمؤلف255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1902 : .
الواصفات / :تعلم اللغر الثا ير//أساسيات اللغر//اللغر اإل ليزير/

415

 970اللغة اإليطالية والرومانية
450

> < 1934
الخطاطبة ،محمد عبد المجيد
تكلم اإليطالير  /محمد عبد الم يد الخطايبر  -.عمان :اة جليس
الزمان208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5486 : .
ة مك 978-9957-81-409-0 :
الواصفات / :تعليم اللغر الثا ير//اللغر اإليطالير/

العلوم الطبيعية
 700العلوم الطبيعية
> < 1935
501

509.2

ابراهيم ،جهاد محمود
العيون الثالث :تقايعات معرفير  /جها محمو ابراهيم  -.عمان:
اة ايهليار265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1638 : .
ة مك 978-9957-39-336-6 :
الواصفات / :الفلسفر//المعرفر//العلوم الطبيعير/
> < 1936
ربابعة ،خلدون عبد القادر
عذابات العلم  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
252 -.0202ص
ة .إ2020/10/4068 : .
الواصفات / :العلماء//الباحثون//العلوم/

 710الرياضيات
> < 1937
510

510.7

العالم ،رضوان محمود
أساسيات الرياضيات واإلحصاء  /ةضوان محمو العالم  -.عمان:
اة جلر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1522 : .
ة مك 978-9923-37-010-0 :
الواصفات / :الرياضيات//اإلحصاء//تدةيس الرياضيات//العلوم
ايساسير/
> < 1938
أبو غربية ،دعاء "محمد شاكر"
الرياضيات المسلير  /عاء "محمد شاكر" أبو غربير  -.عمان :اة
وائا -. 0202 ،ج252( 2ص)
ة .إ2019/10/5577 : .
ة مك 978-9957-91-675-6 :
الواصفات / :تدةيس الرياضيات//العمليات الرياضير//الرياضيات/

416

510.9

> < 1939
الصديقي ،عبد اللطيف يوسف
ةياضيات القرن العشرين :مساةها التاةيخي وبعدها الحضاة /
عبد اللطيف يوسف الصديقي  -.عمان :اة أم د229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2653 : .
ة مك 978-9923-25-149-2 :
الواصفات / :الرياضيات (تاةيخ)//علماء الرياضيات//الةظريات
العلمير/
> < 1940

512.7

بطيحة ،اقبال محمد
ال ذوة التربيعير والتكعيبير  /اقبال محمد بطيحر  -.عمان :اة
اليازوة العلمير028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/351 : .
ة مك 978-9957-12-896-8 :
الواصفات / :ال ذوة (ةياضيات) //ظرير ايعدا //الرياضيات/
> < 1941

519

محمد ،نجمة عباس
اإلحصاء واالحتماالت :تماةين وحلول /
عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2220 : .
ة مك 978-9923-25-099-0 :
الواصفات / :اإلحصاء//التحليا اإلحصائي //ظرير االحتماالت/

مر عباس محمد -.

> < 1942
519

محمد ،نجمة عباس
مبا ئ أساسير في يرق اإلحصاء واالحتماالت /
محمد -.عمان :اة أم د096 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2256 : .
ة مك 978-9923-25-106-5 :
الواصفات / :اإلحصاء//التحليا اإلحصائي //ظرير االحتماالت/

مر عباس

> < 1943
519.5

حيدر ،عباس حميد
تحليا السالسا الزمةير  /عباس حميد حيدة ،محمو جوا أبو
الشعير ،زاة مصطفى الصراف  -.عمان :اة أم د522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1941 : .
ة مك 978-9923-25-308-3 :
الواصفات / :السالسا الزمةير//التحليا التوافقي//التحليا الدالي/
/البيا ات اإلحصائير//اإلحصاء التحليلي/

417

519.53

> < 1944
األساس في نمذجة المعادالت الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية
 / PLS:SEMج.توماس م .هالت]...وآخرون[؛ ترجمر زكريا
بلخامسر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي520 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/272 : .
ة مك 978-9957-35-373-5 :
الواصفات / :اإلحصاء الوصفي//المعا الت الخطير//اإلحصاء
الرياضي/
> < 1945

519.53

العكيلي ،هناء محسن
اإلحصاء الوصفي واالستداللي في البحوث مع تطبيقات في
البرم يات اإلحصائير ال اهزة  /هةاء محسن العكيلي  -.عمان :اة صفاء،
2 -. 0202ج(852ص)
ة .إ2018/8/4291 : .
ة مك 978-9957-687-53-3 :
الواصفات / :اإلحصاء الوصفي//اإلحصاء/
> < 1946

519.53

عياد ،محمد سمير
اإلحصاء الوصفي بين الةظرير والتطبيق  /محمد سمير عيا -.
عمان :اة اييام025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1124 : .
ة مك 978-9957-95-798-8 :
الواصفات / :اإلحصاء الوصفي//جمع البيا ات//اإلحصاء/
/الرياضيات/

 720الفلك
520

> < 1947
المصاروة ،رماح ياسين
بوابر علم الفلك حو أبواب السماء  /ةماح ياسين المصاةوة -.
عمان :اة ابن الةفيس059 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2499 : .
ة مك 978-9923-24-033-5 :
الواصفات / :علم الفلك//العلوم الطبيعير/
> < 1948

520.3

العبد ،عدنان أحمد
الموسوعر الفلكير ال امعر :ةاسات حديثر في علوم الفضاء
والفلك /عد ان أحمد العبد  -.عمان :اة المعتز0 -. 0202 ،ج (920ص)
ة .إ2019/9/4679 : .
ة مك 978-9957-65-221-0 :
الواصفات / :علوم الفضاء //ايجسام الفلكير//الفلكيون//علم الفلك/

418

523.103

523.19

> < 1949
التميمي ،عماد عبد العزيز مجاهد
الموسوعر الكو ير الحديثر :قصر شأة الكون  /عما عبد العزيز
م اهد التميمي  -.عمان :اة الخليج192 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6546 : .
ة مك 978-9923-23-047-3 :
الواصفات  / :شأة الكون//الفلك//العلوم الطبيعير/
> < 1950
التميمي ،عماد عبد العزيز مجاهد
ها يةتهي العالم  :0226ةاسر فلكير حديثر حول اةتطام الكويكبات
والمذ بات والةيازك في كوكب ايةض  /عما عبد العزيز م اهد التميمي -.
عمان :اة الخليج265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2676 : .
ة مك 978-9923-23-060-2 :
الواصفات / :الكويكبات//المذ بات//الةيازك//الفيزياء الفلكير/
/ايةض//علم الفلك/
> < 1951

525

مخلف ،صبحي أحمد
ال غرافيا الفلكير  /صبحي أحمد مخلف ،وليد محمو صالح -.
عمان :اة أم د021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/382 : .
ة مك 978-9923-25-272-7 :
الواصفات / :علم الفلك//الةظام الشمسي//العلماء المسلمون/
/ال غرافيا الفلكير//ال غرافيون/

 730الفيزياء
> < 1952
530

حسن ،وليد منصور
الكميات الفيزيائير  /وليد مةصوة حسن  -.عمان :اة ابن الةفيس،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1265 : .
ة مك 978-9923-24-020-5 :
الواصفات / :الفيزياء الكمير//الفيزياء/
> < 1953

530

صالح ،أحمد سالم
مبا ئ الفيزياء الحديثر  /أحمد سالم صالح  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3853 : .
ة مك 978-9923-14-289-9 :
الواصفات / :الفيزياء//العلوم الفيزيائير//العلوم الطبيعير/

419

530.11

> < 1954
المصاروة ،رماح ياسين
آيةشتاين والسفر عبر الزمن :الحقيقر الزمكا ير الكو ير بين العلم
والخيال  /ةماح ياسين المصاةوة  -.عمان :اة ابن الةفيس216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5157 : .
ة مك 978-9923-24-047-2 :
الواصفات / :الةظريات العلمير//الةظرير
الةسبير//الفيزيائيون//العلوم الفيزيائير/
> < 1955

539.7

العبد ،عدنان أحمد
فيزياء ال سيمات :مبحث في بةير الكون وال سيمات تحت الذةير /
عد ان أحمد العبد  -.عمان :اة المعتز252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5108 : .
ة مك 978-9957-65-229-6 :
الواصفات / :فيزياء ال سيمات//اييو ات//ال اذبير//ايجرام
السماوير//الفيزياء الذةير/

 790الكيمياء
> < 1956
541.37

الهيتي ،اسماعيل خليل
التحاليا اآللير الكهربائير ويرائق الفصا  /اسماعيا خليا الهيتي،
أحمد صالح الكبيسي  -.عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1435 : .
ة مك 978-9923-25-299-4 :
الواصفات / :التحليا االستقطابي//أساليب التحليا//يرائق الفصا/
/التفاعالت الكيميائير//الكيمياء الكهربائير/
> < 1957

541.372

الهيتي ،اسماعيل خليل
ايقطاب اال تقائير لأليو ات :مبا ئ وتطبيقات  /اسماعيا خليا
الهيتي ،تحسين علي زيدان  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/93 : .
ة مك 978-9923-25-243-7 :
الواصفات / :اييو ات//المحاليا اإللكترو ير//الكيمياء الكهربائير/
> < 1958

543

الهيتي ،اسماعيل خليل
التحاليا الحراةير والتحاليا بايشعر السيةير :أشعر  / xاسماعيا
خليا الهيتي ،أحمد صالح الكبيسي  -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1436 : .
ة مك 978-9923-25-300-7 :
الواصفات / :التحليا الحراة //ايشعر السيةير//أساليب التحليا/
/التحليا الكيميائي//الكيمياء التحليلير/

420

> < 1959
546

الجنابي ،أحمد شاكر
أسئلر وأجوبر في الكيمياء الالعضوير  /أحمد شاكر ال ةابي -.
عمان :اة كفاءة المعرفر -. 0202 ،ج021( 2ص)
ة .إ2019/11/6001 : .
ة مك 978-9923-755-09-9 :
الواصفات / :الكيمياء غير العضوير//الروابط الكيميائير//الكيمياء/
> < 1960

546

حسن ،جاسم حمادي
هوير العةاصر و وةها البايولوجي  /جاسم حما
اة الشروق019 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3840 : .
ة مك 978-9957-00-808-6 :
الواصفات / :العةاصر الكيماوير//ال دول الدوة //االكتشافات
العلمير//الكيمياء غير العضوير/

حسن  -.عمان:

> < 1961
546.6

الهيتي ،اسماعيل خليل
استثماة المركبات المعقدة في التحليا الكيميائي  /اسماعيا خليا
الهيتي ،ستاة سالم ال ةابي  -.عمان :اة أم د025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1320 : .
ة مك 978-9957-99-999-5 :
الواصفات / :الكيمياء غير العضوير//الفلزات//المعا ن الثميةر/
/المركبات الكيميائير/
> < 1962

547

547

جلوب ،حسين خلف
مبا ئ الكيمياء العضوير  /حسين خلف جلوب  -.عمان :من المحيط
إلى الخليج282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1734 : .
ة مك 978-9923-740-20-0 :
الواصفات / :الكيمياء العضوير//المركبات العضوير//المركبات
الكيميائير/
> < 1963
الصميدعي ،غزوان حسن
الخطوي ايساسير في التركيب العضو
الصميدعي -.عمان :اة أم د518 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/1/67 : .
ة مك 978-9957-99-713-7 :
الواصفات / :الكيمياء العضوير//الكيمياء/

421

 /غزوان حسن

547.2

549.6

> < 1964
الصميدعي ،غزوان حسن
المتراكبات العضوير للكرافين وأوكسيد الكرافين الةا و التحضير
والخواص الكهربائير  /غزوان حسن الصميدعي ،عصام عبد الكريم لطيف،
قدوة زيدان خلف  -.عمان :اة أم د91 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2824 : .
ة مك 978-9923-25-155-3 :
الواصفات / :المركبات العضوير//التفاعالت الكيميائير//الكيمياء
العضوير/
> < 1965
داود ،عبد الناصر مهدي
الزيواليت المعدن المعطاء  /عبد الةاصر مهد او  -.عمان:
المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/480 : .
الواصفات / :السيليكات//جيولوجيا التعدين//ال يولوجيا االقتصا ير/
/علم المعا ن//البلدان العربير/

 770علوم األرض والجيولوجيا
> < 1966
550

الحفيظ ،عماد محمد
مختصر بيئر وجغرافيا القاةات  /عما محمد الحفيظ  -.عمان:
اة صفاء229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1349 : .
ة مك 978-9957-687-81-6 :
الواصفات / :اي ظمر البيئير//ال يولوجيا//ال غرافيا الطبيعير/
> < 1967

551.409563

العزي ،أحمد محمد
التقييم ال يوموةفولوجي وآلير التغيرات الهةدسير لشكا حوضي
يوز جا ووا شيخ محسن ،هر العظيم  /أحمد محمد العز  -.عمان:
اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5822 : .
ة مك 978-9957-96-809-0 :
الواصفات / :ايبحاث ال يوموةفولوجير//ايحواض//علم
التضاةيس//العراق/
> < 1968

551.483

العزي ،أحمد محمد
وة العمليات ال يومرفولوجير في تشكليا المظهر ايةضي /
أحمد محمد العز  -.عمان :اة غيداء269 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3491 : .
ة مك 978-9957-96-705-5 :
الواصفات / :ال يوموةفولوجيا//أحواض اي هاة//ايبحاث
ال يوموةفولوجير//العراق/

422

551.483

> < 1969
العوضي ،حمدينة عبد القادر
تطبيق تقةيات ال يوماتكس لتقدير ال ريان السطحي والختياة
الموقع ايمثا إل شاء سد وضبط مائير الةهر  /حمديةر عبد القا ة العوضي،
أحمد عبد الكبيسي  -.عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1351 : .
ة مك 978-9923-25-293-2 :
الواصفات / :ال يوموةفولوجيا//أحواض اي هاة//ضبط أحواض
الصرف//إ شاء السدو //علم التضاةيس/

 750علم األحياء (البيولوجيا)
> < 1970
570

العزاوي ،حيد مظهر
علم ايحياء الم هرير الطبير  /حيد مظهر العزاو  -.عمان :اة
غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/37 : .
ة مك 978-9957-96-818-2 :
الواصفات / :علم ايحياء الم هرير//علم ال راثيم//علم
الفيروسات//المضا ات الحيوير//الةباتات الطبير//الطب/
> < 1971

571

الربيعي ،عباس حسين
العلوم الحياتير  /عباس حسين الربيعي  -.عمان :اة صفاء،
185 -.0202ص
ة .إ2019/4/2054 : .
ة مك 978-9957-687-94-6 :
الواصفات / :علم وظائف ايعضاء//الحيوا ات//الةباتات//علم
ايحياء/
> < 1972

571.3

هويد ،أسماء حسيب
التشريح المقاةن العملي  /أسماء حسيب هويد ،ا تصاة مهد
حمد -.عمان :اة اييام265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2168 : .
ة مك 978-9957-95-811-4 :
الواصفات / :التشريح المقاةن//الحيوا ات الفقاةير//علم الحيوان/
> < 1973

571.92

قاسم ،نبيل عزيز
موسوعر مصطلحات أمراض الةبات  /بيا عزيز قاسم  -.عمان:
اة الوضاح982 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2841 : .
ة مك 978-9923-19-034-0 :
الواصفات / :أمراض الةباتات//علم المعاجم//الةباتات/

423

> < 1974
572

حسن ،وليد منصور
مبا ئ الكيمياء الحيوير  /وليد مةصوة حسن  -.عمان :اة ابن
الةفيس216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1256 : .
ة مك 978-9923-24-014-4 :
الواصفات / :الكيمياء الحيوير//علم ايحياء/
> < 1975

572

زيدان ،نهلة صالح
الكيمياء الحيوير :الةظرير والعملير  /هلر صالح زيدان ،محمد
ابراهيم سكران ،هالر محمو بيومي  -.عمان :اة الثقافر082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5987 : .
ة مك 978-9923-15-051-1 :
الواصفات / :الكيمياء الحيوير//التركيب الكيميائي الحيو /
/الكيمياء/
> < 1976

579.13

المرجاني ،محمد فرج
وةاثر البكتيريا  /محمد فرج المرجا ي  -.عمان :اة جلر،
228 -.0202ص
ة .إ2019/7/3443 : .
ة مك 978-9923-732-49-6 :
الواصفات / :علم الوةاثر//ال يةات//البكتيريا/

 780علم النبات
> < 1977
580.932

الحجاج ،عادل محمد
باتات مصر الفرعو ير  /عا ل محمد الح اج  -.عمان :اة
المعتز209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3965 : .
ة مك 978-9957-65-259-3 :
الواصفات / :زةاعر الةباتات//المحاصيا الزةاعير//الحضاةة
المصرير//الفراعةر//تاةيخ مصر القديمر/

 740علم الحيوان
> < 1978
590

الجارا ،اليخاندرو
ع ائب الحيوان  /اليخا دةو ال اةا؛ ترجمر مهةد العاقوص -.
عمان :أ ب ت اشارون91 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1876 : .
ة مك 978-9957-75-183-8 :
الواصفات / :الحيوا ات//علم الحيوان//تعليم اييفال/

424

> < 1979
591.95633

الحجاج ،عادل محمد
حيوا ات ايهواة الفقرير في جةوب العراق  /عا ل محمد
الح اج -.عمان :اة المعتز020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6105 : .
ة مك 978-9957-65-240-1 :
الواصفات / :الحيوا ات الفقاةير//المواة الطبيعير//ايهواة/
/جةوب العراق/

العلوم التطبيقية
 610العلوم الطبية
> < 1980
610

610.6

روني ،آن
قصر الطب :مةذ المداوة البدائير حتى مع زات علم الطب
الحديث /آن ةو ي؛ ترجمر اةين أكرم حسين  -.عمان :اة البيرو ي،
026 -. 0202ص
ة .إ2018/11/5773 : .
ة مك 978-9957-620-83-7 :
الواصفات / :الطب//جسم اإل سان//اييباء//العلوم الطبير/
> < 1981
الزبدية ،عرفات ابراهيم
إ اةة المستشفيات  /عرفات ابراهيم الزبدير  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2559 : .
ة مك 978-9957-98-371-0 :
الواصفات / :إ اةة المستشفيات//اإل اةة/
> < 1982

611

611.0181

الجارا ،اليخاندرو
ع ائب وغرائب جسم اال سان  /اليخا دةو ال اةا؛ ترجمر جيكر
محمد وة خوةشيد  -.عمان :أ ب ت اشارون91 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1877 : .
ة مك 978-9957-75-180-7 :
الواصفات / :جسم اإل سان//الفسيولوجيا//علم اي س ر//تعليم
اييفال/
> < 1983
حمادي ،علي مالك
تقةيات عزل الخاليا  /علي مالك حما  ،علي حمو السعد ،
حيدة كاما زيدان  -.عمان :اة صفاء202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2691 : .
ة مك 978-9923-28-063-8 :
الواصفات / :علم الخلير//الخاليا ال ذعير//بيولوجيا الخلير//الطب
البيولوجي/

425

> < 1984
612

612.044

كران ،سليمان بكر
جسم اإل سان  /سليمان بكر كران  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/3/1213 : .
ة مك 978-9957-622-79-4 :
الواصفات / :الفسيولوجيا البشرير//جسم اإل سان/
> < 1985
الطائي ،مؤيد عبد علي
اي زيمات في الم ال الرياضي  /مؤيد عبد علي الطائي  -.عمان:
اة صفاء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3682 : .
ة مك 978-9923-28-026-3 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//أعضاء ال سم//الفسيولوجيا/
/التربير البد ير/
> < 1986

612.044

الطائي ،مؤيد عبد علي
االختباةات والقياسات الفسيولوجير في الم ال الرياضي  /مؤيد
عبد علي الطائي  -.عمان :اة صفاء208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1366 : .
ة مك 978-9957-687-87-8 :
الواصفات / :التماةين//فسيولوجيا الرياضيون//الرياضر/
> < 1987

612.044

الطائي ،مؤيد عبد علي
فسيولوجيا تدةيب القوة  /مؤيد عبد علي الطائي  -.عمان :اة
صفاء261 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3756 : .
ة مك 978-9923-28-028-7 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//أعضاء ال سم//الفسيولوجيا/
/التربير البد ير/
> < 1988

612.044

الطائي ،مؤيد عبد علي
الهرمو ات في الم ال الرياضي  /مؤيد عبد علي الطائي -.
عمان :اة صفاء208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3688 : .
ة مك 978-9923-28-027-0 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//أعضاء ال سم//الفسيولوجيا/
/التربير البد ير/

426

> < 1989
612.044

الطائي ،هديل طارق
الفسل ر الكيموحيوير ومعاكسر ال هد البد ي لكشف شاي القلب /
هديا ياةق الطائي  -.عمان :شركر ايكا يميون289 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5233 : .
ة مك 978-9923-27-041-7 :
الواصفات / :الكيمياء الحيوير//الةشاي اي زيمي//الرياضيون/
/التدةيب الرياضي//الكيمياء الحيوير/
> < 1990

612.044

لفته ،زياد طارق عبد
القياسات الوظيفير خالل ال هد البد ي عةد حما أو عدم حما
 %22من وزن ال سم  /زيا ياةق عبد لفته  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
268ص
ة .إ2019/1/199 : .
ة مك 978-9957-99-939-1 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//الوظائف الفسيولوجير//جسم
اإل سان/
> < 1991

612.3

612.8

613

العاني ،عامر بندر
الغذاء والتغذير  /عامر بةدة العا ي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
502 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6095 : .
ة مك 978-9923-755-22-8 :
الواصفات / :التغذير//االحتياجات الغذائير//الحميات العالجير/
/العةاصر الغذائير//الصحر الغذائير/
> < 1992
الطائي ،مؤيد عبد علي
التدةيب العصبي في الم ال الصحي  /مؤيد عبد علي الطائي -.
عمان :الداة المةه ير225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1839 : .
ة مك 978-9923-20-009-4 :
الواصفات / :ال هاز العصبي//يب ايعصاب//علم الةفس
العصبي//العالج/
> < 1993
الطائي ،مؤيد عبد علي
الرياضر والغذاء للصحر والشفاء :ليلك العلمي للصحر ون يبيب
أو واء  /مؤيد عبد علي الطائي  -.عمان :الداة المةه ير522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1840 : .
ة مك 978-9923-20-008-7 :
الواصفات / :الصحر//التمريةات الرياضير//الغذاء/

427

613

> < 1994
مقبل ،ميسر عبد القادر
التغذير والحميات من أجا العافير  /ميسر عبد القا ة مقبا -.
عمان :المؤلف288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4447 : .
الواصفات / :التغذير//الةظم الغذائير//اللياقر البد ير//الصحر/
> < 1995

613.0424

جندل ،جاسم محمد
ةشاقر المرأة  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر الوةاق،
255 -. 0202ص  ( -.موسوعر المرأة ؛ ) 0
ة .إ2019/12/6466 : .
ة مك 978-9957-33-788-9 :
الواصفات / :المظهر الشخصي//الرشاقر//الةظم الغذائير//الصحر
الشخصير//المرأة/
> < 1996

613.0432

برهم ،إيهاب غالب
الثقافر الصحير :العدوى بالمداةس  /إيهاب غالب برهم  -.عمان:
المؤلف22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1237 : .
الواصفات / :الصحر//السالمر العامر//ا تقال ايمراض//الطلبر/
/المداةس/
> < 1997

613.0432

613.2

النوري ،لؤي عبدهللا
صحر الطفا  /لؤ عبدهللا الةوة  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
020ص
ة .إ2019/4/1699 : .
ة مك 978-9957-91-611-4 :
الواصفات / :صحر الطفا//تغذير الطفا //مو الطفا//التربير
الصحير/
> < 1998
شطاره ،آيات عبد الغني
التغذو المحترف :ماذا ي ب أن يتقن اختصاصي التغذير  /آيات
عبد الغةي شطاةه  -.ي -. 0عمان :المؤلف62 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1821 : .
الواصفات / :الةظم الغذائير//التغذير الصحير//الصحر/

428

> < 1999
613.2

كماش ،يوسف الزم
أساسيات علم غذاء اإل سان ووظائف االعضاء  /يوسف الزم
كماش ،ايق عبد الرحمن وةيثر  -.عمان :اة جلر528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5359 : .
ة مك 978-9923-732-88-5 :
الواصفات / :علم وظائف ايعضاء//التغذير//العةاصر الغذائير/
/فسيولوجيا التغذير/
> < 2000

613.711

بل ،جيمس
كتاب التدةيب الشخصي لمحترفي اللياقر البد ير ( / )IFPAجيمس
با ،م .كاةل وفي ،ةوبرت سيمون؛ ترجمر محمو علي الحليق  -.عمان:
المترجم629 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3808 : .
الواصفات / :اللياقر البد ير//التدةيب الرياضي//الصحر الشخصير/
> < 2001

613.713

613.85

614.4

الطائي ،مؤيد عبد علي
فسيولوجيا ايحمال التدةيبير ويرائق التدةيب الرياضي  /مؤيد
عبد علي الطائي  -.عمان :الداة المةه ير210 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1836 : .
ة مك 978-9923-20-011-7 :
الواصفات / :التمريةات الرياضير//ةفع ايثقال//التدةيب
الرياضي//اللياقر البد ير/
> < 2002
طاهر ،شه وبوعبدهللا مال
التدخين  /شه وبوعبدهللا مال ياهر ،تاةا ةؤوف علي  -.عمان :اة
غيداء252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3502 : .
ة مك 978-9957-96-700-0 :
الواصفات / :التدخين//المخاير الصحير//اإل مان//التدخين السلبي/
/السلوك االجتماعي/
> < 2003
بني عايش ،محمد سعيد
اية ن والعالم وفيروس كوةو ا المست د  /محمد سعيد بةي
عايش -.إةبد :اة الكتاب الثقافي292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2596 : .
ة مك 978-9923-711-68-2 :
الواصفات / :ايوبئر//الوقاير الصحير//ايمراض الفيروسير/
/الح ر الصحي/

429

> < 2004
614.58

عليان ،نانسي محمود
فيروس كوةو ا المست د :الكابوس القا م من الشرق ايقصى /
ا سي محمو عليان  -.عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1296 : .
ة مك 978-9923-25-289-5 :
الواصفات / :الفيروسات//ايوبئر//ايمراض//الطب الوقائي/
> < 2005

615.851

الزيات ،إيمان أحمد
يرق السيكو ةاما الحديثر  /إيمان أحمد الزيات  -.عمان :اة ابن
الةفيس026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5150 : .
ة مك 978-9923-24-042-7 :
الواصفات / :السيكو ةاما//المسرحيات الةفسير//العالج الةفسي/
/العالج الةفسي ال ماعي/
> < 2006

615.852

التميمي ،محمود كاظم
الشخصير والصحر الةفسير  /محمو كاظم التميمي ،يالب خلف
حسن  -.عمان :اة جلر050 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4187 : .
ة مك 978-9923-732-65-6 :
الواصفات / :العالج الةفسي//الشخصير//الصحر الةفسير//علم
الةفس/
> < 2007

615.852

العجين ،علي ابراهيم
اإلةشا الروحي والرعاير التلطيفير في السةر الةبوير  /علي
ابراهيم الع ين  -.عمان :اة ومكتبر الحامد265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/130 : .
ة مك 978-9957-66-195-3 :
الواصفات / :العالج الروحي//الرعاير الصحير//العالج الديةي/
/علم الةفس الديةي/
> < 2008

615.854

الحجامي ،مهند موسى
كيمياء الفواكه :الختصاصات الكيمياء والكيمياء الحياتير والطب
وعلوم الحياة وعلوم الغذاء وتقةياته واالختصاصات الزةاعير والكيمياء
الزةاعير والطب البديا والثقافر العامر  /مهةد موسى الح امي  -.عمان :اة
صفاء528 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر كيماء حياتةا )
ة .إ2019/6/3308 : .
ة مك 978-9923-28-014-0 :
الواصفات / :الةظم الغذائير//الفواكه//كيمياء الفواكه//العالج
الةباتي/

430

> < 2009
615.854

زيدان ،حيدر كامل
التقدم في العالج الغذائي  /حيدة كاما زيدان ،أسماء محمد مكي،
علي حمو السعد  -.عمان :اة صفاء082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2703 : .
ة مك 978-9923-28-065-2 :
الواصفات / :العالج الغذائي//الحميات العالجير//الةظم الغذائير/
/السعرات الحراةير//ايمراض/

> < 2010
615.88

الموصلي ،مظفر أحمد
الكوةو ا :الوقاير والعالج بالةباتات الطبير  /مظفر أحمد
الموصلي -.عمان :اة المعتز052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4043 : .
ة مك 978-9957-65-268-5 :
الواصفات / :العالج بايعشاب//الكوةو ا//علم ايوبئر//العالج
التقليد /
> < 2011

616.042

أبو دريع ،سامر محمد
الصم ذوو متالزمر واة يةبوةغ  /سامر محمد أبو ةيع  -.عمان:
اة م دالو 026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5564 : .
ة مك 978-9957-02-706-3 :
الواصفات / :ايمراض الوةاثير//الصم//التشوهات الوةاثير/
/العيوب الحسير العصبير//أمراض ال هاز العصبي/
> < 2012

616.0756

جرار ،بشير محمود
فحوصات المةي :التحاليا الطبير والوظيفير وال ةائير  /بشير
محمو جراة  -.عمان :اة زهد 028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3395 : .
ة مك 978-9923-17-090-8 :
الواصفات / :التحليا الطبي//التشخيص//الفحوصات//أمراض
ال هاز التةاسلي/
> < 2013

616.0756

عساف ،لينا مشهور
الفحوصات المخبرير الطبير :مبا ئ وأسس  /ليةا مشهوة عساف-.
عمان :اة م دالو 162 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6509 : .
ة مك 978-9957-02-713-1 :
الواصفات / :المختبرات الطبير//المعدات المخبرير//التحليا
المخبر //ايمراض/

431

> < 2014
616.849

616.85260083

عبود ،فاضل عباس
الصداع :يرق عالجه والوقاير مةه  /فاضا عباس عبو -.
عمان :اة صفاء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/449 : .
ة مك 978-9957-687-79-3 :
الواصفات / :الصداع//ايلم//تشخيص المرض/
> < 2015
أبو زيد ،ساجده موسى
اضطرابات ايكا لدى اييفال والمراهقين في مديةر الزةقاء /
ساجده موسى أبو زيد  -.الزةقاء :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/477 : .
الواصفات / :اضطرابات ايكا//االضطرابات الةفسير/
/اييفال//المراهقون//علم الةفس اإلكليةيكي//البحث العلمي//الزةقاء
(اية ن)/
> < 2016

616.855

616.8566

الغرير ،أحمد نايل
تطبيقات في اضطرابات الةطق والكالم  /أحمد ايا الغرير -.
عمان :اة اإلعصاة العلمي290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/996 : .
ة مك 978-9957-98-346-8 :
الواصفات / :اضطرابات الةطق//عالج الةطق/
> < 2017
الحوامدة ،أحمد محمود
متالزمر اون وكيفير التعاما معهم :ال وا ب االجتماعير
والثقافير  /أحمد محمو الحوامدة  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
255ص
ة .إ2019/2/1010 : .
ة مك 978-9923-24-008-3 :
الواصفات / :متالزمر اون//ايمراض العقلير//العالج/
/ايمراض/
> < 2018

616.858

بطوطة ،ضاري توما
مرض التوحد :التطبيق العملي للتماةين العالجير الرياضير /
ضاة توما بطوير  -.عمان :اة الوضاح006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4859 : .
ة مك 978-9923-19-044-9 :
الواصفات / :مرض التوحد//اضطرابات الشخصير//العالج/
/التمريةات الرياضير/

432

616.858

> < 2019
الزريقات ،ابراهيم عبدهللا
التدخالت الفعالر مع اضطراب ييف التوحد :المماةسات العالجير
المسةدة إلى البحث العلمي  /ابراهيم عبدهللا الزةيقات  -.عمان :اة الفكار،
2065 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4682 : .
ة مك 978-9957-92-221-4 :
الواصفات / :التوحد//االضطرابات الةمائير//االضطرابات
اللغوير//العالج السلوكي//العالجات/
> < 2020

616.8588

علي ،خميس حسين
اضطراب ييف التوحد من العالج إلى الحياة اليومير  /خميس
حسين علي  -.عمان :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2760 : .
ة مك 978-9957-67-669-8 :
الواصفات / :التوحد//اضطرابات الةمو//صعوبات التعلم/
> < 2021

616.8914

ماكمورتيش ،ستيفاني
التدةيبات العملير لعالج اضطراب ثةائي القطب :كيفير إ اةة
وبات االكتئاب والهوس والقلق المتكرةة  /ستيفا ي ماكموةتيش ،لويزا
جرا دين ،وةيةا هاة ي تون؛ ترجمر تي ر سعيد مةاع ،أحمد عيد الشخا بر -.
عمان :اة وائا099 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3468 : .
ة مك 978-9957-91-763-0 :
الواصفات / :العالج الةفسي//االضطرابات الةفسير//االضطرابات
العصبير//علم الةفس/
> < 2022

616.8915

األبلم ،هالة ابراهيم
العالج بالقراءة :ت اةب عملير  /هالر ابراهيم ايبلم  -.عمان :اة
المشكاة222 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر العالج بالقراءة ؛ ) 2
ة .إ2019/4/2036 : .
ة مك 978-9923-734-06-3 :
الواصفات / :العالج الةفسي ال ماعي//القراءة//اإلةشا الةفسي/
> < 2023

616.8915

أسعد ،ناريمان محمد
الوقوف العائلي :جلسات ومةهج وةات الوقوف العائلي  /اةيمان
محمد أسعد ،جميلر شرو ة  -.عمان :المؤلفان226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/512 : .
الواصفات / :العالج الةفسي//الوقوف العائلي//المعال ر العائلير/
/العالج ال ماعي/

433

616.9

616.91

> < 2024
الزعبي ،محمود عبد العزيز
مكافحر ايمراض الساةير في اإل سان بين ايسطوةة والواقع /
محمو عبد العزيز الزعبي  -.إةبد :اة الكتاب الثقافي005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2012 : .
ة مك 978-9923-711-67-5 :
الواصفات / :ايمراض المعدير//علم ايوبئر//مكافحر ايمراض/
/العالج//ايمراض/
> < 2025
أبو حميدان ،فايز محمد
العالم ال ديد بعد ال ائحر  /فايز محمد أبو حميدان  -.عمان :اة
ايهليار222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1620 : .
ة مك 978-9957-39-341-0 :
الواصفات / :ايمراض الفيروسير//ايمراض المعدير//العالج/
/الوقاير//ايمراض/
> < 2026

616.995

عبود ،فاضل عباس
مرض التدةن :تاةيخه وافاقه المستقبلير  /فاضا عباس عبو -.
عمان :الداة المةه ير526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2380 : .
ة مك 978-9923-20-022-3 :
الواصفات / :مرض السا//ايمراض الصدةير//ايمراض
المعدير/
> < 2027

617.102

المصراتي ،عياد علي
التغيرات الكهروفسيولوجير والبيوميكا كير إلصابات مفصا
الركبر  /عيا علي المصراتي  -.عمان :اة المعتز221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6103 : .
ة مك 978-9957-65-242-5 :
الواصفات / :المفاصا//الركب//اإلصابات الرياضير//الطب
الرياضي/
> < 2028

617.7

عبابنة ،سليم يوسف
يب العيون في اية ن الحديث  0229-2906من البدائير إلى
ال راحر المه رير  /سليم يوسف عبابةر  -.إةبد :المؤلف525 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2005 : .
ة مك 978-9923-9791-0-5 :
الواصفات / :أمراض العين//يب العيون//الطب//اية ن/

434

> < 2029
618.92855

سيد ،وليد فاروق
تقييم وتشخيص اضطرابات التخايب الحركير العصبير  /وليد
فاةوق سيد  -.عمان :اة شهرزا 288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/856 : .
ة مك 978-9923-702-40-6 :
الواصفات / :االضطرابات اللغوير//االضطرابات العصبير/
/اييفال المعوقون//التشخيص//العالج//ايمراض/
> < 2030

618.97

سيد ،وليد فاروق
أمراض التخايب لدى المسةين :التشخيص والعالج  /وليد فاةوق
سيد  -.عمان :اة شهرزا 522 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر الوليد في علوم
االحتياجات الخاصر ؛ ) 2
ة .إ2020/2/857 : .
ة مك 978-9923-702-39-0 :
الواصفات / :المسةون//الشيخوخر//ايمراض//العالج/

 620الهندسة والعمليات المساندة
> < 2031
620.1

620.5

ماركيز ،إدولفو كرسبو
إ اةة الصيا ر العملير والمتقدمر  /إ ولفو كرسبو ماةكيز؛ ترجمر
صبر الشبول  -.عمان :اة أةوقر212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2807 : .
ة مك 978-9923-10-057-8 :
الواصفات / :الهةدسر الميكا يكير//الصيا ر//تكاليف الصيا ر/
/الهةدسر/
> < 2032
الصميدعي ،غزوان حسن
ترايازوالت أوكسيد الكرافين والكرافين الةا وير كمضا ات للتأكا
الحامضي للفوالذ  /غزوان حسن الصميدعي ،أحمد مةذة جبير  -.عمان :اة
أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1338 : .
ة مك 978-9923-25-292-5 :
الواصفات / :تكةولوجيا الةا و//المركبات ايميةير//ايكسدة//ايشعر
السيةير//الهةدسر الكيميائير/
> < 2033

621.31

عبد القادر ،أنس أحمد
سلسلر مبا ئ أ ظمر القدةة والتمديدات الكهربائير  /أ س أحمد عبد
القا ة  -.عمان :المؤلف208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3027 : .
الواصفات / :المكو ات الكهربائير//الكيمياء الكهربائير//السالمر
الكهربائير//الهةدسر الكهربائير/

435

621.367

> < 2034
الخطيب ،هشام ابراهيم
مبا ئ اإلشعاع والوقاير اإلشعاعير  /هشام ابراهيم الخطيب -.
عمان :اة اليازوة العلمير225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/508 : .
ة مك 978-9957-12-914-9 :
الواصفات / :ايشعر//الكهرومغةاييسير//اإلشعاع/
> < 2035

621.3828

621.3893

عبد القادر ،أنس أحمد
سلسلر أ ظمر التياة المةخفض  /أ س أحمد عبد القا ة  -.عمان:
المؤلف26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3025 : .
الواصفات / :االتصاالت الصوتير//التياة الكهربائي//الهةدسر
الكهربائير/
> < 2036
أبو رستم ،رستم محمود
تقةيات الصوت اإلذاعي والتلفزيو ي  /ةستم محمو أبو ةستم -.
عمان :اة المعتز92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6102 : .
ة مك 978-9957-65-243-2 :
الواصفات / :الهةدسر الصوتير//هةدسر التس يا//المعدات
الصوتير//تكةولوجيا االتصاالت/
> < 2037

621.47

عبد القادر ،أنس أحمد
المرجع الكاما في تصميم وتركيب وصيا ر اي ظمر الشمسير
الكهروضوئير  /أ س أحمد عبد القا ة  -.عمان  :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3029 : .
الواصفات / :توليد الطاقر الكهربائير الضوئير//الخاليا الشمسير/
/تكةولوجيا الطاقر//الطاقر الشمسير/
> < 2038

621.9

طبيشات ،مهند محمد
فن اال ظمر والمعدات  /مهةد محمد يبيشات  -.عمان :المؤلف،
026 -. 0202ص  ( -.ماكتب واعتبر في احقاق المعتبر فيما صدة واقتدة عاما
يولي الةظر؛ ؛ ) 2
ة .إ2020/9/3570 : .
ة مك 978-9957-67-651-3 :
الواصفات / :المعدات//التصةيع//االبتكاة//التطوير//المعدات
الصةاعير/
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624

> < 2039
الراوي ،عبد الناصر صبري
مداخا المدن :ةؤير جغرافير تخطيطير  /عبد الةاصر صبر
الراو  -.عمان :اة صفاء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2859 : .
ة مك 978-9923-28-011-9 :
الواصفات / :تخطيط المدن//الهةدسر المد ير//اإل شاءات//العراق/
> < 2040

624.15

الوائلي ،مكي جعفر
مبا ئ هةدسر ايسس  /مكي جعفر الوائلي  -.عمان :اة الوضاح،
622 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5906 : .
ة مك 978-9923-19-048-7 :
الواصفات / :هةدسر ايساسات//الهةدسر اإل شائير//التحليا
اإل شائي//تحليا التربر//علوم التربر//هةدسر البةاء/
> < 2041

624.177

العذاري ،محمد حمزة
ايخطاء الشائعر في تشييد المساكن  /محمد حمزة العذاة
عمان :اة الرضوان222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3181 : .
ة مك 978-9957-76-764-8 :
الواصفات / :التصميم اإل شائي//أخطاء إ شائير//البةاء/

-.

> < 2042
624.2

الريماوي ،بالل عزام
السيةاةيو في تصميم المةشآت الخرسا ير المسلحر  /بالل عزام
الريماو  -.عمان :المؤلف588 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2878 : .
ة مك 978-9957-67-293-5 :
الواصفات / :ال سوة//اإل شاءات//الهةدسر المد ير/

 630الزراعة
> < 2043
631.4

الجبوري ،سالم هاتف
مشاكا التربر  /سالم هاتف ال بوة
125 -.0202ص
ة .إ2020/2/921 : .
ة مك 978-9923-25-281-9 :
الواصفات / :التربر//فيزياء التربر//كيمياء التربر//مشاكا التربر/

 -.عمان :اة أم د،

437

> < 2044
631.4

رفه ،أحمد عثمان
الدليا العملي الختباةات التربر  /أحمد عثمان ةفه  -.عمان :اة
ال ةان266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2963 : .
ة مك 978-9957-649-72-2 :
الواصفات / :تحليا التربر//أبحاث التربر//علوم التربر/
> < 2045

631.585

المسلماني ،مؤيد علي
ليا الزةاعر المائير للمبتدئين  /مؤيد علي المسلما ي  -.عمان:
اة البيرو ي25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5166 : .
ة مك 978-9923-22-054-2 :
الواصفات / :الزةاعر المائير//الزةاعر الالتربير//تقةيات الزةاعر/
> < 2046

634.62095691

635.952

الحفيظ ،عماد محمد
زايد يطوة زةاعر الةخالت بدولر اإلماةات  /عما محمد
الحفيظ  -.عمان :اة صفاء225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2700 : .
ة مك 978-9923-28-004-1 :
الواصفات / :الزةاعر//التمر//الةخيا//اإلماةات العربير
المتحدة/
> < 2047
الهيتي ،إياد عبد الواحد
الكمأ :ةة تتواةى في ةمال الصحاة  /إيا عبد الواحد
الهيتي  -.عمان :اة جلر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4108 : .
ة مك 978-9923-732-59-5 :
الواصفات / :الكمأ//الةبات الصحراو //الفطريات/
> < 2048

636.085

أحمد ،خالد دفيك
تأثير إضافر اي زيمات الفطرير والخميرة إلى العالئق في قابلير
الهضم وأ اء الحمالن العواسي  /خالد فيك أحمد  -.عمان :اة إبصاة،
268 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2479 : .
ة مك 978-9923-29-009-5 :
الواصفات / :أعالف الماشير//المكمالت الغذائير//المعال ر
اي زيمير//ايعالف المطموةة//تربير الحيوا ات/

438

 690االقتصاد المنزلي
> < 2049
640.42

الكرخي ،مجيد جعفر
تصميم وإ اةة مواز ر ايسرة  /م يد جعفر الكرخي  -.عمان:
اة المةاهج229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5206 : .
ة مك 978-9957-18-746-0 :
الواصفات / :ميزا ير ايسرة//االقتصا المةزلي//ايسرة
المعيشير/
> < 2050

641.09563

641.5

أحمد ،سهيلة مجيد
صةاعر ايغذير في العصوة العراقير القديمر  /سهيلر م يد
أحمد -.عمان :اة غيداء052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4723 : .
ة مك 978-9957-96-774-1 :
الواصفات / :المحاصيا الغذائير//حفظ ايغذير//االستهالك
الغذائي//العراق/
> < 2051
الصوالحي ،سناء فوزي
أسراة وفةون الطهي والحلويات :مطبخ أم كمال  /سةاء فوز
الصوالحي  -.عمان :اة المعتز226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/465 : .
ة مك 978-9957-65-244-9 :
الواصفات / :الطهي//الحلويات المسكرة//ايغذير/
> < 2052

641.563

647.94

فوده ،دينا هيثم
لقمات يةا الصحير  /يةا هيثم فو ه  -.عمان :المؤلف0202 ،
ة .إ2020/2/750 : .
ة مك 978-9957-67-601-8 :
الواصفات / :الطهي الصحي//عمليات الطبخ//وجبات الطعام/
> < 2053
الزبدية ،عرفات ابراهيم
إ اةة الفةا ق  /عرفات ابراهيم الزبدير  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2562 : .
ة مك 978-9957-98-370-3 :
الواصفات / :الفةا ق//إ اةة ايعمال//المواة البشرير/

439

> < 2054
647.94

السعودي ،مؤيد موفق
إ اةة قسم التدبير الفةدقي  /مؤيد موفق السعو  ،ا ة حمد
البيك  -.عمان :اة المأمون225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/908 : .
ة مك 978-9957-77-531-5 :
الواصفات / :الفةا ق//إ اةة الفةا ق//إ اةة ايفرا //صةاعر
السياحر/
> < 2055

649.1

جندل ،جاسم محمد
الطفولر  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
588ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 0
ة .إ2019/12/6397 : .
ة مك 978-9957-33-769-8 :
الواصفات / :ةعاير الطفولر//سيكولوجير اييفال//علم فس الةمو/
/تةشئر اييفال//حقوق اييفال/
> < 2056

649.1

العبادي ،إيمان يونس
كو ي أ ّما ً مميزة  /إيمان يو س العبا
ايكا يميون562 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5084 : .
ة مك 978-9923-27-033-2 :
الواصفات / :ةعاير الطفولر//الرعاير الصحير//تةشئر اييفال/

 -.عمان :شركر

> < 2057
649.3

جندل ،جاسم محمد
ةضاعر الطفا  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر الوةاق،
222 -. 0202ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 2
ة .إ2019/12/6467 : .
ة مك 978-9957-33-787-2 :
الواصفات / :اإلةضاع الطبيعي//إيعام الرضع//تغذير الطفا/
/ةعاير الطفولر/
> < 2058

649.3

العبادي ،إيمان يونس
صحر وتغذير الطفا  /إيمان يو س العبا
العربي525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2190 : .
ة مك 978-9957-83-662-7 :
الواصفات / :تغذير الطفا //مو الطفا//الرعاير الصحير/

 -.عمان :مكتبر الم تمع

440

> < 2059
649.4

جندل ،جاسم محمد
صحر الطفا  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر الوةاق،
280 -.0202ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 2
ة .إ2019/12/6472 : .
ة مك 978-9957-33-783-4 :
الواصفات / :صحر الطفا//برامج التغذير//الصحر الةفسير//الصحر
االجتماعير//ةعاير الطفولر/
> < 2060

649.4

جندل ،جاسم محمد
المشاكا عةد اييفال  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر
الوةاق152 -. 0202 ،ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 5
ة .إ2019/12/6469 : .
ة مك 978-9957-33-786-5 :
الواصفات / :صحر الطفا//عالقر الوالدين واييفال//تغذير الطفا/
/الصحر الةفسير//التربير الصحير//الصحر المةزلير/
> < 2061

649.6

جندل ،جاسم محمد
سلوك الطفا  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر الوةاق،
211 -.0202ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 6
ة .إ2019/12/6471 : .
ة مك 978-9957-33-784-1 :
الواصفات / :اييفال//تعديا السلوك//تةشئر اييفال//ةعاير
الطفولر/
> < 2062

649.6

جندل ،جاسم محمد
المهاةات لدى اييفال  /جاسم محمد جةدل  -.عمان :مؤسسر
الوةاق295 -. 0202 ،ص  ( -.موسوعر الطفا ؛ ) 1
ة .إ2019/12/6470 : .
ة مك 978-9957-33-785-8 :
الواصفات / :تربير اييفال//تعديا السلوك//المهاةات االجتماعير
والةفسير//المهاةات اللغوير//اللعب//التعليم/
> < 2063

649.68

عالل ،يونس محمود
االكتساب اللغو و شاي المع م الذهةي :ةاسر لسا ير عصبير /
يو س محمو عالل  -.إةبد :عالم الكتب الحديث088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3545 : .
ة مك 978-9923-14-155-7 :
الواصفات / :التعليم ايسر //مراحا الةطق//التربير االجتماعير/

441

 670إدارة األعمال والخدمات المساعدة
> < 2064
650.13

عواد ،عبدهللا حسن
مهاةة التعاما مع اآلخرين  /عبدهللا حسن عوا  -.عمان :اة
ال ةا ةير228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4819 : .
ة مك 978-9957-610-34-0 :
الواصفات / :مهاةات االتصال//التفاوض//العالقات بين ايفرا /
/الة اح//العالقات العامر//مةظمات ايعمال/
> < 2065

651.3

حمدان ،موسى عبدهللا
مهاةات االتصال والكمبيوتر الفعال لة اح ايعمال  /موسى عبدهللا
حمدان ،جوان باةتا  -.عمان :اة وائا220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5863 : .
ة مك 978-9957-91-686-2 :
الواصفات / :إ اةة الوثائق//إ اةة ايعمال//المهاةات المكتبير/
/خدمات المكاتب/
> < 2066

651.7

قشوع ،باسم حافظ
مهاةات كتابر المراسالت اإل اةير والتقاةير  /باسم حافظ قشوع -.
عمان :اة كفاءة المعرفر 220 -. 0202 ،ص ( -.سلسلر المهاةات
اإل اةير؛)2
ة .إ2019/11/6015 : .
ة مك 978-9923-755-16-7 :
الواصفات / :المراسالت الرسمير//التقاةير//االتصاالت اإل اةير/
/االتصاالت المكتوبر//اإل اةة/
> < 2067

657

657

األعاجيبي ،عقيل دخيل
المحاسبر المالير المتقدمر في الشركات  /عقيا خيا ايعاجيبي،
وعد ها الحسا ي ،ميثم عبد الموسو  ،محمد جمعه البركي  -.عمان :اة
صفاء162 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4487 : .
ة مك 978-9923-28-030-0 :
الواصفات / :المحاسبر المالير//المحاسبر/
> < 2068
الحساني ،وعد هادي
مدخا معاصر للةظرير المحاسبير  /وعد ها الحسا ي ،عقيا خيا
ايعاجيبي ،محمد جمعه البركي  -.عمان :اة صفاء126 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1362 : .
ة مك 978-9957-687-89-2 :
الواصفات / :المحاسبر//تدقيق الحسابات//الةظريات المحاسبير/

442

> < 2069
657

657

الرفاعي ،غالب عوض
المحاسبر المالير  /غالب عوض الرفاعي ،مها ذياب عيوش ،عبد
الرزاق قاسم الشحا ة ،عبدهللا خضر عطير  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
ج082(2ص)
ة .إ2020/2/840 : .
ة مك 978-9957-91-724-1 :
الواصفات / :المحاسبر المالير//العمليات المحاسبير//الرياضيات
المالير/
> < 2070
الطراونه ،وصفي حسين
أصول المحاسبر العملير في االعتما ات المستةدير والطلبيات وفقا ً
للمعايير :إعدا التقاةير المالير وضريبر الدخا والمبيعات ومةطقر العقبر
االقتصا ير  /وصفي حسين الطراو ه ،حسام الدين أحمد خليا  -.عمان:
المؤلف289 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3710 : .
الواصفات / :االعتما ات المستةدير//التقاةير المالير//التشريعات
الضريبير//المحاسبر المالير/
> < 2071

657

العامري ،سعود جايد
ايسس العلمير والعملير في الةظم المحاسبير المركزير  /سعو جايد
العامر  -.عمان :اة المةاهج110 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/724 : .
ة مك 978-9957-18-749-1 :
الواصفات / :العمليات المحاسبير//محاسبر التكاليف//االستثماةات
الرأسمالير//تدقيق الحسابات//المحاسبر/
> < 2072

657

العامري ،سعود جايد
االت اهات المعاصرة في العلوم المحاسبير  /سعو جايد العامر -.
عمان :اة المةاهج292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/782 : .
ة مك 978-9957-18-755-2 :
الواصفات / :المحاسبر المالير//المحاسبر الصةاعير//المحاسبر
االجتماعير//الحكومر اإللكترو ير//الرقابر المالير/
> < 2073

657

العامري ،سعود جايد
المحاسبر الدولير  /سعو جايد العامر
551 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3239 : .
ة مك 978-9957-18-722-4 :
الواصفات / :المحاسبر الدولير//المعايير المحاسبير/

 -.عمان :اة المةاهج،

443

> < 2074
657

كافي ،مصطفى يوسف
االقتصا المالي  /مصطفى يوسف كافي ،محمو عزت اللحام -.
عمان :مكتبر الم تمع العربي202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2680 : .
ة مك 978-9957-83-667-2 :
الواصفات / :المحاسبر المالير//التحليا المالي//المحاسبر الدولير/
> < 2075

657

الناصري ،أسماء نعمان
المعرفر المحاسبير  /أسماء عمان الةاصر
226 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6575 : .
ة مك 978-9957-91-705-0 :
الواصفات / :المعرفر المحاسبير//المحاسبون//تدقيق الحسابات/

 -.عمان :اة وائا،

> < 2076
657.3

العامري ،سعود جايد
تحليا القوائم المالير = / Analysis of Financial Statements
سعو جايد العامر  -.عمان :اة المةاهج085 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3248 : .
ة مك 978-9957-18-729-3 :
الواصفات / :التحليا المالي//البيا ات المالير//المحاسبر المالير/
/اإل اةة المالير/
> < 2077

657.3

هوام ،جمعة العيفة
المحاسبر اإلبداعير واالحتيال في التقاةير المالير  /جمعر العيفر
هوام -.عمان :اة زمزم289 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1457 : .
ة مك 978-9957-72-213-5 :
الواصفات / :التقاةير المالير//إ اةة ايةباح//االحتيال المحاسبي/
/مراجعر الحسابات//اإل اةة المالير/
> < 2078

657.4

الججاوي ،طالل
القياس المحاسبي ومحد اته  /يالل ال
عمان :اة اليازوة العلمير 005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/314 : .
ة مك 978-9957-12-887-6 :
الواصفات / :الس ال ت المالير//تدقيق الحسابات//المحاسبر/

او  ،سالم الزبيعي -.

444

> < 2079
657.42

الربيعي ،محمد سمير
التفكير الرشيق في محاسبر التكاليف :إياة ظر وتطبيق عملي /
محمد سمير الربيعي ،سعو جايد العامر  ،علي محمد المعموة  -.عمان:
اة المةاهج 522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3240 : .
ة مك 978-9957-18-721-7 :
الواصفات / :محاسبر التكاليف//تحليا التكاليف//المحاسبر/
> < 2080

657.45

ياسين ،سمير طه
مراقب الحسابات والتغيير االستراتي ي في المهةر  /سمير يه
ياسين  -.عمان :اة اييام062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/635 : .
ة مك 978-9957-95-794-0 :
الواصفات / :تدقيق الحسابات//التقاةير المالير//مكاتب تدقيق
الحسابات//الخدمات المهةير/
> < 2081

657.46

العامري ،سعود جايد
المحاسبر الضريبير :أيرها القا و ير وتطبيقاتها العملير  /سعو
جايد العامر  -.عمان :اة المةاهج262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3236 : .
ة مك 978-9957-18-725-5 :
الواصفات / :محاسبر الضرائب//اإلعفاءات الضريبير//تدقيق
حسابات الضرائب/
> < 2082

657.6

العامري ،سعود جايد
المحاسبر الفكرير :ظرير وتطبيق  /سعو جايد العامر  ،جعفر
فالح الغا مي  -.عمان :اة المةاهج216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3238 : .
ة مك 978-9957-18-723-1 :
الواصفات / :القياس المحاسبي//ةأس المال الفكر //المحاسبر/
> < 2083

657.7

العامري ،سعود جايد
المعال ات المحاسبير للتضخم االقتصا  /سعو جايد العامر ،
محمد حسن العتابي  -.عمان :اة غيداء095 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3960 : .
ة مك 978-9957-96-724-6 :
الواصفات / :التضخم االقتصا //الةشاي المالي//المحاسبر/

445

657.7

> < 2084
المقوسي ،أنس ابراهيم
أثر اإلفصاح الكاما على ترشيد قراةات االستثماة باستخدام أ ظمر
المعلومات  /أ س ابراهيم المقوسي  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/8/4390 : .
ة مك 978-9957-83-673-3 :
الواصفات / :المحاسبر الدولير//القوائم المالير//الةظام المحاسبي/
/االستثماةات//الشركات/
> < 2085

657.832

شمالة ،أحمد حسين
محاسبر ال معيات والةوا
اإلعصاة العلمي292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4071 : .
ة مك 978-9957-98-381-9 :
الواصفات  / :المؤسسات االجتماعير//المحاسبر المالير//المحاسبر/

 /أحمد حسين شمالر  -.عمان :اة

> < 2086
657.832

657.833

شمالة ،أحمد حسين
محاسبر المستشفيات والفةا ق  /أحمد حسين شمالر  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4874 : .
ة مك 978-9957-98-398-7 :
الواصفات / :المستشفيات//المحاسبر//إ اةة المستشفيات/
> < 2087
الشحادة ،عبد الرزاق قاسم
محاسبر البةوك وشركات التأمين  /عبد الرزاق قاسم الشحا ة،
غالب عوض الرفاعي  -.عمان :اة وائا115 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4147 : .
ة مك 978-9957-91-645-9 :
الواصفات / :اي شطر االقتصا ير//البةوك//شركات التأمين/
/المحاسبر المالير/
> < 2088

657.833

عليان ،مراد جميل
أثر اإلفصاح االختياة ومحاسبر التحوي على المؤشرات المالير
في البةوك الت اةير اية ير  /مرا جميا عليان  -.عمان :اة أم د-.0202 ،
220ص
ة .إ2020/1/216 : .
ة مك 978-9923-25-253-6 :
الواصفات / :المحاسبر//البةوك الت اةير//تدقيق الحسابات/
/اية ن/

446

> < 2089
657.867

657.92

شمالة ،أحمد حسين
محاسبر الةفط  /أحمد حسين شمالر  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي،
012 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4389 : .
ة مك 978-9957-98-395-6 :
الواصفات / :شركات الةفط//محاسبر التكاليف//الةظام المحاسبي/
> < 2090
النوايسة ،محمد ابراهيم
محاسبر الشركات :مدخا تطبيقي  /محمد ابراهيم الةوايسر -.
عمان :اة ال ةان558 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1814 : .
ة مك 978-9923-35-009-6 :
الواصفات / :المحاسبر//الشركات//العلوم المالير/
> < 2091

658

أبو بكر ،مصطفى محمود
ةيا ة االعمال  /مصطفى محمو أبو بكر ،سمر عبد العزيز عابدين-.
عمان :اة المسيرة202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5997 : .
ة مك 978-9957-97-158-8 :
الواصفات / :المشاةيع الريا ير//االبتكاةات//الة اح//إ اةة ايعمال/
> < 2092

658

بني عطا ،بسام حسين
الدبلوم المهةي التدةيبي في إ اةة ايعمال  /بسام حسين بةي عطا -.
عمان :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/408 : .
ة مك 978-9957-67-529-5 :
الواصفات / :إ اةة ايعمال//التخطيط االستراتي ي//أخالقيات
المهةر//بيئر العما//البرامج التدةيبير/
> < 2093

658

الحنيطي ،هيثم خلف
مبا ئ ةيا ة ايعمال مابين الةظرير والتطبيق  /هيثم خلف الحةيطي-.
عمان :اة ومكتبر الحامد522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6241 : .
ة مك 978-9957-66-191-5 :
الواصفات / :إ اةة المشاةيع//التفكير//التدةيب//التةمير اإل اةير/
/التخطيط االستراتي ي//إ اةة ايعمال/

447

> < 2094
658

الديري ،زاهد محمد
مبا ئ إ اةة ايعمال  /زاهد محمد الدير  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4384 : .
ة مك 978-9957-98-396-3 :
الواصفات / :إ اةة ايعمال//السلوك التةظيمي//تقةيات اإل اةة/
> < 2095

658

658

الشقيرات ،مالك أحمد
مبا ئ اإل اةة  /مالك أحمد الشقيرات  -.عمان :اة ابن الةفيس،
22 -. 0202ص
ة .إ2020/2/831 : .
ة مك 978-9923-24-059-5 :
الواصفات / :ايبحاث اإل اةير//التةمير اإل اةير//اإل اةة/
> < 2096
الصبيحات ،ابراهيم بدر
أصول علم اإل اةة  /ابراهيم بدة الصبيحات  -.عمان :اة ومكتبر
الحامد202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3665 : .
ة مك 978-9957-66-168-7 :
الواصفات / :اإل اةة//التخطيط االستراتي ي//الرقابر//االتصال
اإل اة //الهيكا التةظيمي/
> < 2097

658

المؤقت ،هنادي نظير
التوجه الريا في إ اةة ايعمال :فن تحويا الفكرة إلى مشروع /
هةا ظير المؤقت  -.عمان :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2548 : .
الواصفات / :المشاةيع//إ اةة ايعمال//اإل اةة/
> < 2098

658.001

بوسالم ،أبو بكر
أساسيات إ اةة ايعمال :الوظائف والمماةسات  /أبو بكر بوسالم،
هدى شهيد  -.عمان :اة االبتكاة202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2746 : .
ة مك 978-9923-16-048-0 :
الواصفات / :إ اةة ايعمال//اإل اةة/

448

> < 2099
658.001

658.02

658.02

بوسالم ،أبو بكر
التحول حو المةظمر المتعلمر :أسس ،استراتي يات ،ومفاهيم
إ اةير حديثر  /أبو بكر بوسالم ،عروف ةاضير  -.عمان :اة االبتكاة،
022 -.0202ص
ة .إ2019/6/2739 : .
ة مك 978-9923-16-041-1 :
الواصفات / :اإل اةة //التخطيط االستراتي ي//المةظمات/
> < 2100
عامر ،سامح عبد المطلب
إ اةة التفاوض :مةظوة فكر معاصر  /سامح عبد المطلب
عامر -.عمان :اة الفكار620 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/461 : .
ة مك 978-9957-92-232-0 :
الواصفات / :المفاوضات االقتصا ير//إ اةة المشروع//اإل اةة
التةفيذير//اإل اةة/
> < 2101
عامر ،سامح عبد المطلب
ةيا ة ايعمال وإ اةة المشروعات :ةؤير شاملر الستشراف
الفرص واستثماة التهديدات  /سامح عبد المطلب عامر  -.عمان :اة الفكار،
125 -. 0202ص
ة .إ2020/2/464 : .
ة مك 978-9957-92-233-7 :
الواصفات / :إ اةة المشروع//إ اةة ايعمال//اإل اةة/
> < 2102

658.022

بوسالم ،أبو بكر
المؤسسات المصغرة :الدوة التةمو  /أبو بكر بوسالم ،مصطفى
بوة ان  -.عمان :اة االبتكاة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2750 : .
ة مك 978-9923-16-045-9 :
الواصفات / :المشاةيع الصغيرة//اإل اةة/
> < 2103

658.023

رجم ،نصيب
استراتي يات مو وتطوير أعمال الشركات الكبرى :ماذج مقترحر
لحوكمر ايعمال  /صيب ةجم ،تبا ي ةزيقر  -.عمان :اة زمزم-. 0202 ،
216ص
ة .إ2019/3/1297 : .
ة مك 978-9957-72-179-4 :
الواصفات / :االستراتي يات//المشاةيع الكبيرة//اإل اةة/

449

> < 2104
658.048

حمد ،نواف عبد الكريم
اإل اةة في المةظمات وال معيات الخيرير  /واف عبد الكريم
حمد -.عمان :اة ال ةا ةير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4780 : .
ة مك 978-9957-610-29-6 :
الواصفات / :إ اةة ايعمال//المؤسسات غير الربحير//اإل اةة/
> < 2105

658.049

658.05

الديري ،زاهد محمد
إ اةة الشركات متعد ة ال ةسيات  /زاهد محمد الدير  -.عمان:
اة اإلعصاة العلمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2571 : .
ة مك 978-9957-98-367-3 :
الواصفات / :الشركات العامر متعد ة ال ةسيات//إ اةة الشركات/
> < 2106
درير ،جمال عبد الرحيم
اإل اةة اإللكترو ير  /جمال عبد الرحيم ةير  -.عمان :اة أسامر،
005 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5387 : .
ة مك 978-9957-22-825-5 :
الواصفات / :اإل اةة اإللكترو ير//تطبيقات الحاسوب//شبكات
المعلومات//مةظمات ايعمال/
> < 2107

658.1

أحمد ،داودي
الفعالير التةظيمير  /او
016 -. 0202ص
ة .إ2019/1/264 : .
ة مك 978-9957-35-371-1 :
الواصفات / :التةظيم اإل اة //الكفاءة//تقةيات اإل اةة/

أحمد  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،

> < 2108
658.1

الزيباري ،جعفر خانو
السلوك التةظيمي في مةظمات ايعمال  /جعفر خا و الزيباة
عمان :اة المةاهج000 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3244 : .
ة مك 978-9957-18-733-0 :
الواصفات / :السلوك التةظيمي//اإل اةة التةظيمير//مةظمات
ايعمال//اإل اةة/

450

-.

658.1

> < 2109
سعيد ،فهدة عبد الرحمن
الرشاقر التةظيمير :ةؤير عصرير لتحسين العما اإل اة  /فهدة عبد
الرحمن سعيد  -.عمان :اة ومكتبر الحامد202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3566 : .
ة مك 978-9957-66-203-5 :
الواصفات / :الة اح اإل اة //التةافسير//التةمير اإل اةير//اإل اةة
التةظيمير/
> < 2110

658.1

عتيق ،أريج عدنان
الة اح التةظيمي لمةظمات ايعمال  /أةيج عد ان عتيق  -.عمان:
اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5093 : .
ة مك 978-9923-25-214-7 :
الواصفات / :الهيكا التةظيمي//الة اح اإل اة //مةظمات ايعمال/
> < 2111

658.15

658.15

السواعي ،خالد محمد
مقدمر في االقتصا اإل اة  :اي وات ايساسير لمتخذ القراة  /خالد
محمد السواعي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4388 : .
ة مك 978-9923-14-186-1 :
الواصفات / :اإل اةة المالير//االقتصا اإل اة //اإل اةة/
> < 2112
الصياح ،عبد الستار مصطفى
أساسيات اإل اةة المالير الحديثر  /عبد الستاة مصطفى الصياح،
سعد م يد ال ةابي  -.عمان :اة غيداء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3951 : .
ة مك 978-9957-96-722-2 :
الواصفات / :التةبؤ المالي//اإل اةة الةقدير//اإل اةة المالير//اإل اةة/
> < 2113

658.15

الضب ،علي عبد القادر
مبا ئ الهةدسر المالير  /علي عبد القا ة الضب  -.عمان :اة
ومكتبر الحامد122 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5275 : .
ة مك 978-9957-66-187-8 :
الواصفات / :التخطيط المالي//السياسر المالير//اإل اةة المالير/

451

> < 2114
658.15

658.3

الكرخي ،مجيد جعفر
مواز ر البرامج واي اء  /م يد جعفر الكرخي  -.عمان :اة
المةاهج580 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3811 : .
ة مك 978-9957-18-736-1 :
الواصفات / :اإل اةة المالير//إعدا الميزا يات//اإل اةة/
> < 2115
أبو بكر ،مصطفى محمود
المواة البشرير :مدخا تحقيق الميزة التةافسير  /مصطفى محمو
أبو بكر  -.عمان :اة المسيرة122 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5996 : .
ة مك 978-9957-97-157-1 :
الواصفات / :المواة البشرير//التطوير المهةي//إ اةة ايفرا /
/اإل اةة/
> < 2116

658.3

ابراهيم ،خالد عبدهللا
تمكين العاملين :معالم الحضاةة اإل اةير  /خالد عبدهللا ابراهيم،
بهاء زكي محمد  -.عمان :اة أم د522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/220 : .
ة مك 978-9923-25-249-9 :
الواصفات / :تدةيب الموظفين//الرضى الوظيفي//القيا ة اإل اةير/
/إ اةة ايفرا //المواة البشرير/
> < 2117

658.3

بوسالم ،أبو بكر
االستثماة في ةأس المال البشر بمةظمات ايعمال  /أبو بكر
بوسالم ،هةدة مدفو ي  -.عمان :اة االبتكاة220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2640 : .
ة مك 978-9923-16-028-2 :
الواصفات / :الطاقر البشرير//المواة البشرير//مةظمات ايعمال/
> < 2118

658.3

الجريوي ،سمية سلمان
إ اةة اي اء وقياسه في ضوء تكةولوجيا اي اء البشر
سلمان ال ريو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد89 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4377 : .
ة مك 978-9957-66-207-3 :
الواصفات / :إ اةة المواة البشرير//تةمير المهاةات//علم
االجتماع//تكةولوجيا المعلومات//علم الةفس//اإل اةة/

452

 /سمير

> < 2119
658.3

الجسار ،أحمد جمال
كيف تسوق فسك في سوق العما :لليلك للدخول إلى عالم ايعمال
والحصول على وظيفر أحالمك  /أحمد جمال ال ساة  -.عمان :اة المةاهج،
95 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1567 : .
ة مك 978-9957-18-713-2 :
الواصفات / :إ اةة المواة البشرير//التسويق//اإل اةة/
> < 2120

658.3

ربيع ،فؤاد محمد
التخطيط والتةمير اإل اةير  /فؤا محمد ةبيع  -.عمان :اة الراير،
028 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3604 : .
ة مك 978-9923-30-036-7 :
الواصفات / :التخطيط اإل اة //إ اةة المواة البشرير//إ اةة
التسويق//التطوير اإل اة //تدةيب الموظفين//التةمير اإل اةير//البلدان العربير/
> < 2121

658.3

الساعاتي ،شوقي ناجي
إ اةة المواة البشرير استراتي يا في ظا االت اهات العالمير
المعاصرة  /شوقي اجي الساعاتي ،صالح ابراهيم العواسا  -.عمان :اة
اليازوة العلمير522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5576 : .
ة مك 978-9957-12-959-0 :
الواصفات / :المواة البشرير//البرامج التدةيبير//تقييم اي اء//إ اةة
ايفرا /
> < 2122

658.3

شنافي ،نوال أحمد
اي اء البشر بين التقيم وايسس  /وال أحمد شةافي  -.عمان :اة
أسامر210 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3684 : .
ة مك 978-9957-22-811-8 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //المواة البشرير//اإل اةة/
> < 2123

658.3

عباس ،سهيلة محمد
إ اةة المواة البشرير :مدخا استراتي ي  /سهيلر محمد عباس -.
عمان :اة وائا262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/853 : .
ة مك 978-9957-91-726-5 :
الواصفات / :إ اةة المواة البشرير//التخطيط االستراتي ي//إ اةة
ايعمال العامر//اإل اةة/

453

> < 2124
658.3

عبد العزيز ،زواتني
المواة البشرير بين الكفاءة والفعالير  /زواتةي عبد العزيز -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/266 : .
ة مك 978-9957-35-370-4 :
الواصفات / :الكفاءة//المواة البشرير//إ اةة ايفرا /
> < 2125

658.3

عضيبات ،أنس عدنان
تةمير المواة البشرير ومهاةات االتصال  /أ س عد ان عضيبات،
ماجدة خلف السبوع  -.عمان :المؤلف260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2398 : .
ة مك 978-9957-67-573-8 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //االتصاالت اإل اةير//اإل اةة/
> < 2126

658.3

عليوي ،إلهام محمد
االستدامر المةظمير ويرق تةميتها  /إلهام محمد عليو  -.عمان:
اة المةاهج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4228 : .
ة مك 978-9957-18-775-0 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //اإلشراف على الموظفين//تقييم اي اء/
/اإل اةة/
> < 2127

658.3

الهروط ،ميس علي
االغتراب الوظيفي وأ اء العاملين  /ميس علي الهروي  -.عمان:
اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/918 : .
ة مك 978-9923-25-284-0 :
الواصفات / :االغتراب الوظيفي//مشكالت العاملين//اإل اةة
التةفيذير/
> < 2128

658.301

اإليدامي ،حمدية شاكر
االستثماة في ةأس المال البشر وفق متطلبات سوق العما /
حمدير شاكر اإليدامي ،ا ير لطفي جبر  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
022ص
ة .إ2019/6/3241 : .
ة مك 978-9957-18-728-6 :
الواصفات / :إ اةة المواة البشرير//ةأس المال البشر //الةمو
االقتصا //التخطيط//سوق العما//العراق/

454

> < 2129
658.301

عباس ،علي محمد
إ اةة المواة البشرير الدولير  /علي محمد عباس  -.عمان :اة
المسيرة558 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5995 : .
ة مك 978-9957-97-154-0 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //وضع السياسات//المةشآت الدولير/
/العمال المهاجرون//اإل اةة/
> < 2130

658.3044

السعودي ،مؤيد موفق
إ اةة المواة البشرير في المةشآت الفةدقير والسياحير  /مؤيد موفق
السعو  ،ا ة حمد البيك  -.عمان :اة المأمون220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/699 : .
ة مك 978-9957-77-528-5 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //الفةدقر//العاملون//القطاع السياحي/
> < 2131

658.3045

عليوي ،إلهام محمد
وة المةاخ التةظيمي في تقليا ضغوي العما  /إلهام محمد
عليو  -.عمان :اة المةاهج220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/762 : .
ة مك 978-9957-18-752-1 :
الواصفات / :ضغوي العما//مشكالت العاملين//إ اةة ايفرا /
/اإل اةة التةظيمير//اإل اةة/
> < 2132

658.312

األميري ،وليد حميد
تقييم وتطوير ظام تقويم أ اء العاملين  /وليد حميد ايمير
عمان :اة اليازوة العلمير025 -. 0202 ،ص
ة .إ2014/8/4067 : .
ة مك 978-9957-12-728-2 :
الواصفات / :تقييم اي اء//إ اةة ايفرا /

-.

> < 2133
658.3124

أبو عزام ،محمد خالد
إ اةة المعرفر واالقتصا المعرفي  /محمد خالد أبو عزام -.
عمان :اة زهد 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/585 : .
ة مك 978-9923-17-142-4 :
الواصفات / :إ اةة المعرفر//تةمير القوى العاملر//التدةيب//إ اةة
المعلومات//التطوير المؤسسي//االقتصا المعرفي/

455

> < 2134
658.3124

658.3124

الحريري ،رافدة عمر
التدةيب المهةي =  /Professional Trainingةافدة عمر
الحرير  ،حسن محسن الوا  ،سةاء سعيد الحدا  -.عمان :اة إبصاة،
020 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5380 : .
ة مك 978-9923-29-041-5 :
الواصفات / :أساليب التدةيب//تدةيب الموظفين//التطوير المهةي/
/إ اةة ايفرا /
> < 2135
عبوي ،زيد منير سلمان
أساسيات التدةيب المعاصرة  /زيد مةير سلمان عبو  -.عمان:
اة المعتز092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6111 : .
ة مك 978-9957-65-234-0 :
الواصفات / :التدةيب اإل اة //أساليب التدةيب//التةمير اإل اةير/
/إ اةة ايفرا /
> < 2136

658.3124

658.3124

658.3128

عطيات ،علي صالح
المةه ير الحديثر للبرامج التدةيبير وإعدا المدةبين  /علي صالح
عطيات  -.عمان :اة المأمون288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/286 : .
ة مك 978-9957-77-527-8 :
الواصفات / :البرامج التدةيبير//إعدا المدةبين//أساليب التدةيب/
/التةمير اإل اةير/
> < 2137
القضاة ،صهيب مصطفى
إ اةة التدةيب :ظرة معاصرة  /صهيب مصطفى القضاة -.
عمان :اة و مكتبر الحامد225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5217 : .
ة مك 978-9957-66-228-8 :
الواصفات / :التدةيب المهةي//التطوير //تةمير القوى العاملر/
/إ اةة ايفرا /
> < 2138
عبد الفتاح ،شادي حابس
أثر إ اةة التعاقب الوظيفي على االحتفاظ برأس المال الفكر /
شا حابس عبد الفتاح  -.عمان :اة أم د212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1690 : .
ة مك 978-9923-25-043-3 :
الواصفات / :استغالل الطاقر البشرير//المواة البشرير/

456

> < 2139
658.31422

658.4

غيظان ،ميساء وليد
الرضا الوظيفي وجو ة اي اء ايكا يمي  /ميساء وليد غيظان -.
عمان :اة زهد 250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3397 : .
ة مك 978-9923-17-088-5 :
الواصفات / :الرضى الوظيفي//إ اةة المواة البشرير//اإل اةة/
> < 2140
البدوي ،عصمت سليم
مهاةات االتصال اإل اة  /عصمت سليم البدو  -.عمان :اة
الراير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3589 : .
ة مك 978-9923-30-008-4 :
الواصفات / :اإل اةة التةفيذير//الرقابر اإل اةير//التخطيط
االستراتي ي//القيا ة//االتصال اإل اة /
> < 2141

658.4

بلخيري ،رضوان
االتصال التةظيمي  /ةضوان بلخير  -.عمان :اة أم د-.0202 ،
298ص
ة .إ2019/1/472 : .
ة مك 978-9957-99-964-3 :
الواصفات / :االتصال التةظيمي//اإل اةة/
> < 2142

658.4

خالد أحمد الربابعة
ظريات الحوكمر والمسؤولير االجتماعير وأخالقيات اإل اةة  /خالد
أحمد الربابعر  -.عمان :اة أم د586 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5030 : .
ة مك 978-9923-25-212-3 :
الواصفات / :الحوكمر//المسؤولير االجتماعير//أخالقيات المهةر/
/اإل اةة التةفيذير/
> < 2143

658.4

غالب ،آالء عبد الكريم
التوازن التةظيمي كأ اة لة اح المةظمات  /آالء عبد الكريم غالب -.
عمان :اة المةاهج221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1570 : .
ة مك 978-9957-18-710-1 :
الواصفات / :إ اةة المةظمات//الة اح اإل اة //اإل اةة/

457

> < 2144
658.4

658.4

مخلف ،محمود منير
التوافق االستراتي ي واي اء التةظيمي  /محمو مةير مخلف -.
عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/214 : .
ة مك 978-9923-25-255-0 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//السلوك التةظيمي//اإل اةة/
> < 2145
المشهداني ،بان سيف الدين
المةافسر الطفيلير وجه جديد للمةافسر غير مشروعر  /بان سيف
الدين المشهدا ي  -.عمان :الداة المةه ير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2073 : .
ة مك 978-9923-20-020-9 :
الواصفات / :إ اةة المةظمات//المةافسر//إ اةة اإل تاج//اإل اةة/
> < 2146

658.4

658.4

منصور ،إيمان أحمد
الوجيز في اإل اةة الةاح ر  /إيمان أحمد مةصوة  -.عمان :اة ابن
الةفيس256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/837 : .
ة مك 978-9923-24-000-7 :
الواصفات / :اإل اةة//التخطيط//إ اةة الوقت//إ اةة ال و ة/
> < 2147
ناصر الدين ،أحمد يعقوب
الريا ة االستراتي ير والتفكير الرشيق واي اء المستدام بين الةظرير
والتطبيق  /أحمد يعقوب اصر الدين  -.عمان :المؤلف268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5113 : .
ة مك 978-9957-67-733-6 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//وضع السياسات//الرقابر/
/االبتكاة//إ اةة المشروع/
> < 2148

658.4

يوسف ،إيمان أحمد
المهاةات اإل اةير ويرق تةميتها  /إيمان أحمد يوسف  -.عمان :اة
ابن الةفيس265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1003 : .
ة مك 978-9923-24-007-6 :
الواصفات / :القدةة التةفيذير//المهاةات//اإل اةة التةفيذير/

458

> < 2149
658.4001

محمد ،بهاء زكي
الفلسفر العلمير إل اةة ةأس المال البشر
عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/376 : .
ة مك 978-9923-25-267-3 :
الواصفات / :إ اةة ايفرا //الفلسفر//المواة البشرير//التخطيط
االستراتي ي//اإل اةة/

 /بهاء زكي محمد -.

> < 2150
658.401

بوحرود ،فتيحة عمار
االت اهات الحديثر إل اةة ال و ة في مةظمات ايعمال  /فتيحر
عماة بوحرو  ،عمر محمد سديرة  -.عمان :اة وائا028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4185 : .
ة مك 978-9957-91-646-6 :
الواصفات / :إ اةة ال و ة//المةظمات//التخطيط//إ اةة ال و ة
الشاملر/
> < 2151

658.401

658.401

جرار ،أماني غازي
المشاةيع التةموير  /أما ي غاز جراة  -.عمان :اة اليازوة
العلمير282 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/8/4344 : .
ة مك 978-9957-12-835-7 :
الواصفات / :إ اةة المشروع//االستراتي يات//المشاةيع التةموير/
> < 2152
حمودة ،مقبولة محمود
إ اةة ال و ة واالستدامر والمسؤولير الم تمعير :ةؤير تطبيقير من
مةظوة إسالمي  /مقبولر محمو حمو ة  -.عمان :اة البيرو ي-. 0202 ،
052ص
ة .إ2020/5/1383 : .
ة مك 978-9923-22-035-1 :
الواصفات / :إ اةة ال و ة//التطوير اإل اة //االستشاةات
اإل اةير//اإل اةة اإلسالمير//إ اةة ايعمال/
> < 2153

658.401

الدوري ،زكريا مطلك
اإل اةة االستراتي ير :مفاهيم ،عمليات ،حاالت ةاسير  /زكريا
مطلك الدوة  -.عمان :اة اليازوة العلمير255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3527 : .
ة مك 978-9957-12-989-7 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//وضع السياسات//اإل اةة/

459

> < 2154
658.401

658.401

658.401

ربيع ،فؤاد محمد
الفكر االستراتي ي  /فؤا محمد ةبيع  -.عمان :اة الراير،
222 -.0202ض
ة .إ2019/7/3598 : .
ة مك 978-9923-30-015-2 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//وضع السياسات//اإل اةة
التةفيذير/
> < 2155
السماك ،إسراء غانم عبد
التخطيط االستراتي ي في كليات التربير وعالقته بإ اةة ال و ة
الشاملر والثقافر التةظيمير  /إسراء غا م عبد السماك  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4075 : .
ة مك 978-9957-98-377-2 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//إ اةة ال و ة الشاملر//اإل اةة
التةظيمير/
> < 2156
الشوملي ،سهير ابراهيم
حوكمر الشركات  /سهير ابراهيم الشوملي  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4385 : .
ة مك 978-9957-98-394-9 :
الواصفات / :القراةات اإل اةير//التخطيط//الرقابر اإل اةير/
/الشركات/
> < 2157

658.401

الشيباوي ،حامد كاظم
ظم المعلومات االستراتي ير  /حامد كاظم الشيباو  -.عمان :اة
صفاء062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4836 : .
ة مك 978-9923-28-048-5 :
الواصفات  / :ظم المعلومات اإل اةير//التخطيط االستراتي ي/
/اإل اةة التةفيذير/
> < 2158

658.401

عباس ،هدى زيدان
اإل اةة االستراتي ير :الةظرير والتطبيق  /هدى زيدان عباس -.
عمان :اة صفاء225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1825 : .
ة مك 978-9923-28-055-3 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//أ ظمر التخطيط//اإل اةة/

460

> < 2159
658.401

العمار ،علي كريم
مدخا في التخطيط لإل اةة االستراتي ير مع التركيز على البعد
المكا ي االستراتي ي  /علي كريم العماة  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
162ص
ة .إ2020/6/1600 : .
ة مك 978-9923-37-014-8 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//التخطيط التةمو //اإل اةة
االستراتي ير/
> < 2160

658.401

الكرخي ،مجيد جعفر
أصحاب المصلحر :إحدى يرق التحليا االستراتي ي للمةظمر /
م يد جعفر الكرخي  -.عمان :اة المةاهج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1496 : .
ة مك 978-9957-18-700-2 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//التحليا االستراتي ي/
/المةظمات/
> < 2161

658.401

الكرخي ،مجيد جعفر
التخطيط التةفيذ  /م يد جعفر الكرخي  -.عمان :اة المةاهج،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4213 : .
ة مك 978-9957-18-739-2 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//تةفيذ المشاةيع//اإل اةة
التةفيذير//المةظمات/
> < 2162

658.401

لخضاري ،نسيمة
الشاما في إ اةة ال و ة الشاملر للخدمات المصرفير  /سيمر
لخضاة  -.عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/480 : .
ة مك 978-9957-99-966-7 :
الواصفات / :إ اةة ال و ة//المحاسبر/
> < 2163

658.4012

بوسالم ،أبو بكر
التحليا االستراتي ي لبيئر المؤسسر :مدخا الميزة التةافسير
المستدامر  /أبو بكر بوسالم  -.عمان :اة االبتكاة098 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2738 : .
ة مك 978-9923-16-042-8 :
الواصفات / :التحليا االستراتي ي//التخطيط االستراتي ي/

461

658.4012

> < 2164
الجيالني ،محمد حلمي
اإل اةة االستراتي ير  /محمد حلمي ال يال ي  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2669 : .
ة مك 978-9957-98-372-7 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//المواة البشرير//اإل اةة
التةفيذير/
> < 2165

658.4012

حسام الدين ،غضبان
اإل اةة االستراتي ير :مفاهيم ،عمليات ،أ وات  /غضبان حسام
الدين ،بر ي ميلو  -.عمان :اة ومكتبر الحامد292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5272 : .
ة مك 978-9957-66-186-1 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//وضع السياسات//اإل اةة/
> < 2166

658.4012

حسن ،وليد منصور
استراتي ير التخطيط والتطوير اإل اة
عمان :اة ابن الةفيس028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/838 : .
ة مك 978-9923-718-99-5 :
الواصفات / :االستراتي يات//التطوير اإل اة //التخطيط/

 /وليد مةصوة حسن -.

> < 2167
658.4012

658.4012

ربيع ،فؤاد محمد
التخطيط اإل اة واالستراتي ي  /فؤا محمد ةبيع  -.عمان :اة
الراير212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3598 : .
ة مك 978-9923-30-032-9 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//التخطيط اإل اة //إ اةة
اإل تاج//التةمير االقتصا ير/
> < 2168
الشمري ،عبد المحسن الفي
التخطيط االستراتي ي وإ اةة ايزمات في إياة ال يا الرقمي
الستشراف المستقبا  /عبد المحسن الفي الشمر  -.عمان :اة وائا،
091 -.0202ص
ة .إ2019/10/5509 : .
ة مك 978-9957-91-672-5 :
الواصفات / :التخطيط االستراتي ي//إ اةة ايزمات//إ اةة
التغيير//تكةولوجيا المعلومات//اإل اةة/

462

> < 2169
658.4013

658.4013

658.4013

الدعامسة ،لينا جمال
الفكر اإل اة والرقابر االستراتي ير  /ليةا جمال الدعامسر -.
عمان :المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1977 : .
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//اإل اةة التةفيذير//التخطيط
االستراتي ي/
> < 2170
زكي ،عماد الدين حسين
مقيم جو ة وتميز مؤسسي :ليا إةشا  /عما الدين حسين
زكي -.عمان :اة زهران209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1610 : .
ة مك 978-9957-88-516-8 :
الواصفات / :ال و ة//الرقابر//التميز المؤسسي//اإل اةة/
> < 2171
عبوي ،زيد منير سلمان
الرقابر اإل اةير الحديثر  /زيد مةير سلمان عبو  -.عمان :اة
المعتز298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6112 : .
ة مك 978-9957-65-233-3 :
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//التخطيط االستراتي ي//اإلصالح
اإل اة //اإل اةة التةفيذير/
> < 2172

658.4013

الياور ،علي عصام
الرقابر والتدقيق في المةظمات غير الحكومير  /علي عصام
الياوة -.عمان :اة اييام002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5309 : .
ة مك 978-9957-95-774-2 :
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//التدقيق الداخلي//المسؤولير
اإل اةير//المةظمات غير الحكومير/
> < 2173

658.402

خلف ،صابر ابراهيم
ةوح الفريق والعما ال ماعي  /صابر ابراهيم خلف  -.عمان :اة
ال ةا ةير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4781 : .
ة مك 978-9957-610-28-9 :
الواصفات / :العما ال ماعي//اإل اةة التةفيذير//اإل اةة/

463

> < 2174
658.403

الخفاف ،إيمان عباس
تةمير مهاةات اتخاذ القراة  /إيمان عباس الخفاف ،إيالف هاشم
الدوة  -.عمان :اة غيداء285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/40 : .
ة مك 978-9957-96-821-2 :
الواصفات / :اتخاذ القراةات//أ ظمر عم القراةات ال ماعير/
/تقةيات اإل اةة/
> < 2175

658.403

658.403

658.4032

السعد ،يحيى مجيد
إ اةة الحكمر والقراة االستراتي ي  /يحيى م يد السعد  -.عمان:
اة أم د212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1456 : .
ة مك 978-9923-25-020-4 :
الواصفات / :اتخاذ القراةات//تقةيات اإل اةة//العمليات اإل اةير/
/المةظمات/
> < 2176
مجدالوي ،يوسف عيسى
ظم المعلومات في إ اةة مةظمات ايعمال  /يوسف عيسى
م دالو  -.عمان :اة البيرو ي015 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3773 : .
ة مك 978-9923-22-044-3 :
الواصفات  / :ظم المعلومات اإل اةير//تةمير المهاةات//اتخاذ
القراةات//اإل اةة التةفيذير//المةظمات//تكةولوجيا المعلومات/
> < 2177
مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية  /إيةاس موسى اللوز ]...وآخرون[ -.
عمان :اة وائا280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6541 : .
ة مك 978-9957-91-703-6 :
الواصفات  / :ظم المعلومات اإل اةير//الذكاء االصطةاعي/
/ال رائم الحاسوبير//المعلوماتير/
> < 2178

658.4038

بخوش ،مديحة
عصر المعرفر في مةظمات ايعمال  /مديحر بخوش -.
اييام280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/11 : .
ة مك 978-9957-95-771-1 :
الواصفات / :إ اةة المعلومات//التزو بالمعرفر//إ اةة ايفرا /
/إ اةة ايعمال/

464

اة

> < 2179
658.4038

حسين ،ليث سعدهللا
تحليا وتصميم ظم المعلومات :مداخا ومةه يات ،أ وات
وتقةيات  /ليث سعدهللا حسين  -.عمان :شركر ايكا يميون-. 0202 ،
600ص
ة .إ2020/1/253 : .
ة مك 978-9923-27-057-8 :
الواصفات  / :ظم المعلومات اإل اةير//إ اةة المعلومات//التصميم
بمساعدة الحاسوب//تصميم الةظم//اإل اةة/
> < 2180

658.4038

الشيباوي ،حامد كاظم
إ اةة المعرفر  /حامد كاظم الشيباو
102 -.0202ص
ة .إ2019/4/2120 : .
ة مك 978-9957-687-99-1 :
الواصفات / :المعرفر//إ اةة المعلومات//اإل اةة التةفيذير/
/المةظمات/

 -.عمان :اة صفاء،

> < 2181
658.4038

قمري ،حياة خلف
إ اةة المعرفر أساس االستدامر والتميز  /حياة خلف قمر
عمان :اة زهد 296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6358 : .
ة مك 978-9923-17-125-7 :
الواصفات / :إ اةة المعرفر//اإل اةة التةفيذير//إ اةة المعلومات/

-.

> < 2182
658.4052

قشوع ،باسم حافظ
مهاةات التفاوض :كيف تكون مفاوضا ً اجحا ً وفعاالً  /باسم حافظ
قشوع  -.عمان :اة كفاءة المعرفر26 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6020 : .
ة مك 978-9923-755-14-3 :
الواصفات / :المفاوضات//المهاةات اإل اةير//السلوك اإل اة /
/التطوير اإل اة //إ اةة ايعمال/
> < 2183

658.4056

أبو فارة ،يوسف أحمد
إ اةة ايزمات في المةظمات العامر والخاصر  /يوسف أحمد أبو
فاةة  -.عمان :اة اليازوة العلمير112 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/854 : .
ة مك 978-9957-12-968-2 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//اإل اةة التةفيذير//إ اةة ايعمال
العامر//اإل اةة/

465

> < 2184
658.4056

بوهاني ،فطيمة
االهتمامات الكبرى التصال ايزمات وتطبيقاته  /فطيمر بوها ي -.
عمان :اة اإلعصاة العلمي061 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5891 : .
ة مك 978-9957-98-342-0 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//مهاةات االتصال//اتخاذ القراةات/
/ال زائر//اإل اةة//إ اةة القضايا/
> < 2185

658.4056

658.4056

الجيالني ،محمد حلمي
إ اةة التأمين والمخاير  /محمد حلمي ال يال ي  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي081 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2564 : .
ة مك 978-9957-98-369-7 :
الواصفات / :إ اةة المخاير//التأمين//اتخاذ القراةات//اإل اةة/
> < 2186
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية .مؤتمر:2014:1( .عمان)
المؤتمر العلمي الدولي المحكم :إ اةة ايزمات في عالم متغير /
مركز البحث وتطوير المواة البشرير -.عمان :مؤسسر الوةاق-. 0202 ،
890ص
ة .إ2019/11/5835 : .
ة مك 978-9957-33-765-0 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//التخطيط االستراتي ي//ايزمر
االقتصا ير//المصاةف//اإل اةة/
> < 2187

658.4056

المومني ،هشام أحمد
قضايا معاصرة في إ اةة ايزمات  /هشام أحمد المومةي  -.عمان:
اة وائا182 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1961 : .
ة مك 978-9957-91-736-4 :
الواصفات / :إ اةة ايزمات//اإل اةة التةفيذير//اإل اةة/
> < 2188

658.406

الشهري ،عبدهللا سعيد
أحقا ً ريد تغييراً مستمراً  /عبدهللا سعيد الشهر
كةوز المعرفر92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4514 : .
ة مك 978-9957-74-843-2 :
الواصفات / :التغيير التةظيمي//اإلصالحات اإل اةير//اإل اةة/

 -.عمان :اة

466

658.406

658.406

658.406

> < 2189
القريشي ،محمد الطاهر
التغيير التكةولوجي :مدخا لتحسين اي اء المؤسسي  /محمد
الطاهر القريشي  -.عمان :زمزم 220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1296 : .
ة مك 978-9957-72-180-0 :
الواصفات / :اإل اةة التةفيذير//التغيير التةظيمي//التكةولوجيا/
> < 2190
الموسوي ،عبد الرسول عبد الرزاق
إ اةة التغيير صةاعر المستقبا  /عبد الرسول عبد الرزاق
الموسو  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3831 : .
ة مك 978-9957-98-374-1 :
الواصفات / :إ اةة التغيير//القيا ة//االبتكاةات//اإل اةة التةفيذير/
> < 2191
النابلسي ،مهند "محمد عارف"
الة م السايع لل و ة العصرير ال ديدة  /مهةد "محمد عاةف"
الةابلسي  -.عمان :اة المشكاة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/771 : .
ة مك 978-9923-734-16-2 :
الواصفات / :التطوير المهةي//التخطيط االستراتي ي//تدةيب
الموظفين//تطوير المةت ات//االبتكاةات//اإل اةة التةفيذير/
> < 2192

658.4063

عباس ،سهيلة محمد
القيا ة االبتكاةير واي اء المتميز :حقيبر تدةيبير لتةمير اإلبداع
اإل اة  /سهيلر محمد عباس  -.ي0؛ مزيدة ومةقحر  -.عمان :اة وائا،
290 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1016 : .
ة مك 978-9957-91-730-2 :
الواصفات / :االبتكاة//القيا ة//اإل اةة التةفيذير//اإلبداع اإل اة /
/اإل اةة/
> < 2193

658.408

فالق ،محمد
المسؤولير االجتماعير لمةظمات ايعمال /محمد فالق  -.عمان:
اة اليازوة العلمير268 -. 0202 ،ص
ة .إ2015/4/1585 : .
ة مك 978-9957-12-768-8 :
الواصفات / :المسؤولير االجتماعير//اإل اةة التةفيذير//مةظمات
ايعمال/

467

> < 2194
658.409

حوسو ،عصمت محمد
الذكاء ال ةدة
المؤلف082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1470 : .
الواصفات / :الذكاء ال ةدة //الة اح اإل اة //الة اح الشخصي/
/القيا ة//اإل اةة التةفيذير/

في البز س  /عصمت محمد حوسو  -.عمان:

658.409

> < 2195
الزبدية ،عرفات ابراهيم
الةظرير اإل اةير  /عرفات ابراهيم الزبدير  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4110 : .
ة مك 978-9957-98-385-7 :
الواصفات / :الة اح اإل اة //القائد الةاجح//اإل اةة التةفيذير/
> < 2196

658.409

658.409

الطراونة ،حسين أحمد
كيف تكون مديراً اجحاً :المهاةات القيا ير  /حسين أحمد
الطراو ر -.عمان :اة إبصاة202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2476 : .
ة مك 978-9923-29-011-8 :
الواصفات / :المهاةات القيا ير//الشخصير//اإل اةة التةفيذير/
/اإل اةة/
> < 2197
عبوي ،زيد منير سلمان
المهاةات الوظيفير  /زيد مةير سلمان عبو  -.عمان :اة المعتز،
289 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6106 : .
ة مك 978-9957-65-239-5 :
الواصفات / :المهاةات الوظيفير//مهاةات االتصال//الة اح
اإل اة //إ اةة ايعمال/
> < 2198

658.4092

الربابعة ،خالد أحمد
المهاةات اإل اةير والقيا ير المعاصرة :ليا جون أ ير أ موذجا /
خالد أحمد الربابعر ،محمو عبد الكريم الزيو  -.عمان :اة زهران،
292 -.0202ص
ة .إ2020/5/1412 : .
ة مك 978-9957-88-514-4 :
الواصفات / :القيا ة//القدةة التةفيذير//المهاةات اإل اةير//اإل اةة/

468

> < 2199
658.4092

سليمان ،زيد منير
المهاةات ايساسير في تةمير القيا ة  /زيد مةير سليمان  -.عمان:
اة زمزم 212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1459 : .
ة مك 978-9957-72-216-6 :
الواصفات / :القيا ة اإل اةير//اإل اةة التةفيذير//إ اةة ايعمال/
> < 2200

658.4092

658.4092

صالح ،سليمان سالم
علم االتصال القيا  :كيف تستخدم القيا ة االتصال للتأثير على
ال ماهير  /سليمان سالم صالح  -.عمان :اة حةين208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/532 : .
ة مك 978-9957-17-870-3 :
الواصفات / :القيا ة//التدةيب على العالقات بين ال ماعات/
/االتصاالت اإل اةير//اإل اةة التةفيذير/
> < 2201
عبدهللا ،عبدهللا اسماعيل
القيا ة واإل اةة  /عبدهللا اسماعيا عبدهللا  -.عمان :اة الراير،
021 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3590 : .
ة مك 978-9923-30-009-1 :
الواصفات / :القيا ة//المسؤولير اإل اةير//االتصال اإل اة /
/اإل اةة التةفيذير/
> < 2202

658.4092

العالئق ،بشير
القيا ة اإل اةير  /بشير العالئق  -.عمان :اة اليازوة العلمير،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/1/241 : .
ة مك 978-9957-12-880-7 :
الواصفات / :القيا ة//القدةة التةفيذير//اتخاذ القراةات//اإل اةة
التةفيذير/
> < 2203

658.4094

آل ربيع ،سعيد محمد
القائد الطموح :ةحلر تعلم عن بعد  /سعيد محمد آل ةبيع  -.عمان:
اة حةين052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1726 : .
ة مك 978-9957-17-877-2 :
الواصفات / :القيا ة//الشخصير//بيئر العما//الة اح اإل اة /

469

658.4095

> < 2204
النعيمي ،عبد الواحد غازي
تفعيا ظام الرقابر الداخلير في ظا حوكمر الشركات  /عبد الواحد
غاز الةعيمي ،مةها م يد العلي  -.عمان :اة وائا226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6238 : .
ة مك 978-9957-91-694-7 :
الواصفات / :الرقابر اإل اةير//التدقيق الخاةجي//اإل اةة التةفيذير/
/حوكمر الشركات/
> < 2205

658.45

عواج ،سامية يخلف
االتصال في المؤسسر :المفاهيم ،المحد ات ،االستراتي يات  /سامير
يخلف عواج  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/263 : .
ة مك 978-9957-35-372-8 :
الواصفات / :االتصاالت اإل اةير//اإل اةة التةفيذير/
> < 2206

658.5

الحامد ،مرتضى حسن
إ اةة المةشأت الصةاعير  /مرتضى حسن الحامد  -.عمان :اة
ال ةا ةير028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4824 : .
ة مك 978-9957-610-32-6 :
الواصفات / :المةشآت الصةاعير//ال و ة//اإل تاج الصةاعي/
/اإل اةة الصةاعير/
> < 2207

658.5

رامانوجام ،مادهافن
تحويا االبتكاة إلى أموال  /ما هافن ةاما وجام ،جوةج تاك؛
ترجمر أالن علم الدين  -.عمان :جبا عمان202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6271 : .
ة مك 978-9923-12-044-6 :
الواصفات / :االبتكاة//تطوير المةت ات//خدمات العمالء//إ اةة
اإل تاج/
> < 2208

658.5

الكناني ،محمد فليح
المةظمر الصةاعير وأثرها في تحقيق الميزة التةافسير المستدامر /
محمد فليح الكةا ي ،سرى سليم المعماة  -.عمان :اة الرضوان-. 0202 ،
210ص
ة .إ2019/6/2768 : .
ة مك 978-9957-76-761-7 :
الواصفات / :المةظمات الصةاعير//الميزة التةافسير//إ اةة اإل تاج/
/التخطيط االستراتي ي/

470

> < 2209
658.78

658.8

حسنين ،منير فهمي
إ اةة المستو عات والتخزين  /مةير فهمي حسةين  -.عمان :اة
ال ةا ةير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4822 : .
ة مك 978-9957-610-33-3 :
الواصفات / :إ اةة المخزون//المستو عات//التخزين//اإل اةة/
> < 2210
بدراوي ،عبد الرضا فرج
إ اةة التسويق :ات اهات معاصرة  /عبد الرضا فرج بدةاو  ،ةأفت
عوا موسى  -.عمان :اة اييام526 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3511 : .
ة مك 978-9957-95-822-0 :
الواصفات / :التسويق//اإل اةة/
> < 2211

658.8

البكري ،ثامر ياسر
إ اةة التسويق  /ثامر ياسر البكر  -.ي6؛ مزيدة ومةقحر  -.عمان:
اة أم د585 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4074 : .
ة مك 978-9923-25-207-9 :
الواصفات / :البيئر التسويقير//االتصاالت التسويقير//السلع/
/المستهلك//إ اةة التسويق/
> < 2212

658.8

658.8

بوفطيمة ،فؤاد
التسويق المعاصر من التخطيط إلى الرقابر  /فؤا بوفطيمر  -.عمان:
اة اييام008 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3510 : .
ة مك 978-9957-95-821-3 :
الواصفات / :التسويق//التخطيط//الرقابر//اإل اةة/
> < 2213
حواس ،مولود عبد العزيز
االتصاالت التسويقير المتكاملر :هج استراتي ي سلوكي معاصر /
مولو عبد العزيز حواس ،هدى حةافي حفصي  -.عمان :شركر ايكا يميون،
509 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3153 : .
ة مك 978-9923-27-020-2 :
الواصفات / :إ اةة التسويق//االتصاالت التسويقير//االقتصا /

471

658.8

658.8

> < 2214
الربيعاوي ،سعدون حمود
ييف التسويق  /سعدون حمو الربيعاو  ،ساةة علي العامر ،
سرى علي العامر  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4522 : .
ة مك 978-9957-96-741-3 :
الواصفات / :التسويق//إ اةة المبيعات//اإل اةة/
> < 2215
الشوملي ،سهير ابراهيم
التسويق الصةاعي  /سهير ابراهيم الشوملي  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2670 : .
ة مك 978-9957-98-373-4 :
الواصفات / :التسويق الصةاعي//المستهلك//ترويج المبيعات/
> < 2216

658.8

صادق ،درمان سليمان
التسويق والبيئر :مدخا مفاهيمي شاما  /ةمان سليمان صا ق،
اليا ةوئيا او  -.عمان :اة وائا202 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5604 : .
ة مك 978-9957-91-578-0 :
الواصفات / :إ اةة البيئر//المواة الطبيعير//التةمير البيئير/
/التسويق/
> < 2217

658.8

658.8

الصالحي ،صباح انور
مبا ئ التسويق في العالقات العامر :مدخا ظر تطبيقي  /صباح
ا وة الصالحي  -.عمان :اة أم د262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/681 : .
ة مك 978-9957-99-985-8 :
الواصفات / :التسويق//العالقات العامر/
> < 2218
الصميدعي ،محمود جاسم
االتصاالت التسويقير المتكاملر  /محمو جاسم الصميدعي ،يمر
موسى الدجا ي  -.عمان :اة ومكتبر الحامد002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4897 : .
ة مك 978-9957-66-214-1 :
الواصفات / :االتصاالت التسويقير//إ اةة التسويق//اإل اةة/

472

> < 2219
658.8

الضمور ،هاني حامد
مبا ئ تسويق الخدمات  /ها ي حامد الضموة  -.عمان :اة وائا،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/2/716 : .
ة مك 978-9957-91-723-4 :
الواصفات / :التسويق//الخدمات //ةاسات السوق//اإل اةة/
> < 2220

658.8

الطائي ،حميد عبد النبي
مبا ئ التسويق :مدخا شاما  /حميد عبد الةبي الطائي ،بشير
العالئق ،افز علي  -.عمان :اة اليازوة العلمير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1215 : .
ة مك 978-9957-12-924-8 :
الواصفات / :التسويق/
> < 2221

658.8

الطائي ،حميد عبد النبي
أساسيات التسويق :مدخا استراتي ي ،تطبيقي ،إلكترو ي =  /حميد
عبد الةبي الطائي ،ضال اسماعيا أبو الخير  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
098ص
ة .إ2020/7/2419 : .
ة مك 978-9923-25-317-5 :
الواصفات / :التسويق//التوزيع//السلع//التسعير//سلوك المستهلك/
/أساليب التسويق/
> < 2222

658.8

عقيلي ،عمر وصفي
مبا ئ التسويق :مدخا متكاما السلعر ،الترويج ،التوزيع ،السعر /
عمر وصفي عقيلي ،حمد ةاشد الغدير ،قحطان بدة العبدلي  -.عمان :اة
زهران282 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/8/4002 : .
ة مك 978-9957-88-367-6 :
الواصفات / :التسويق/
> < 2223

658.8

كيالني ،صونيا رمضان
تقييم اي اء التسويقي في مةشآت ايعمال  /صو يا ةمضان كيال ي -.
عمان :اة زهد 252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/537 : .
ة مك 978-9923-17-053-3 :
الواصفات / :التسويق//الكفاءة//التةافسير//تقةيات اإل اةة/

473

> < 2224
658.8

المهتدي ،منذر خضر
التسويق الرياضي  /مةذة خضر المهتد  ،أبي سعيد أحمد الديوه
جي  -.عمان :شركر ايكا يميون519 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3162 : .
ة مك 978-9923-27-023-3 :
الواصفات / :التسويق الرياضي//إ اةة التسويق//اقتصا /
> < 2225

658.800285

ثابت ،رضا فولي
أ شطر التسويق اإللكترو ي بين ايير الةظرير والمماةسات
التطبيقير  /ةضا فولي ثابت  -.عمان :اة أم د215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6565 : .
ة مك 978-9923-25-240-6 :
الواصفات / :التسويق اإللكترو ي//اإلعالن//وسائا االتصال
ال ماهير //التسويق/
> < 2226

658.800796

658.802

جمعة ،حامد ادينوي
التسويق الرياضي  /حامد ا يةو جمعر  -.عمان :مكتبر الم تمع
العربي228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4848 : .
ة مك 978-9957-83-674-0 :
الواصفات / :الرياضيون//التسويق//اإل اةة//الرياضر/
> < 2227
النوري ،والء جمال الدين
المعرفر التسويقير :مدخا إل اةة ايزمات التسويقير  /والء جمال
الدين الةوة  ،لر يو س محمد آل مرا  -.عمان :شركر ايكا يميون،
029 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5097 : .
ة مك 978-9923-27-040-0 :
الواصفات / :التسويق//إ اةة ايزمات//اإل اةة/
> < 2228

658.803

الشيخ ،مصطفى سعيد
القاموس العلمي والعملي للمصطلحات التسويقير  /مصطفى سعيد
الشيخ ،زكريا أحمد عزام  -.عمان :اة أم د296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5188 : .
ة مك 978-9923-25-223-9 :
الواصفات / :التسويق//اإل اةة//القواميس الموضوعير/

474

658.872

> < 2229
الدليمي ،محمود ياسين
التسويق االجتماعي في البرامج الحواةير التلفزيو ير  /محمو
ياسين الدليمي  -.عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2071 : .
ة مك 978-9923-25-313-7 :
الواصفات / :التسويق عبر التلفاز//التسويق عن بعد//البرامج
التلفزيو ير//التسويق االجتماعي/
> < 2230

658.872

شناوي ،خليل حسن
الترويج المباشر  /خليا حسن شةاو
012 -.0202ص
ة .إ2019/7/3592 : .
ة مك 978-9923-30-010-7 :
الواصفات / :التسويق المباشر//ترويج المةت ات//ايسواق
الت اةير/

 -.عمان :اة الراير،

658.872

> < 2231
الشوملي ،سهير ابراهيم
التسويق اإللكترو ي  /سهير ابراهيم الشوملي  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3927 : .
ة مك 978-9957-98-375-8 :
الواصفات / :التسويق اإللكترو ي//الت اةة//تقةيات المعلومات/
> < 2232

658.872

واينبرغ ،غابرييل
اجتذاب العمالء :كيف يمكن أن يحقق مشروع اشئ مواً كبيراً
وسريعا ً في أعدا العمالء  /غابرييا وايةبرغ ،جاستن ميرز؛ ترجمر عصام
اوو  -.عمان :جبا عمان088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6267 : .
ة مك 978-9923-12-042-2 :
الواصفات / :التسويق اإللكترو ي//العالقات العامر//العمالء/
/المبيعات//اإلعالن الت اة //إ اةة التسويق/
> < 2233

659.1

الزعبي ،علي فالح
إ اةة اإلعالن :مفاهيم واستراتي يات معاصرة  /علي فالح
الزعبي ،فتحي عبدهللا الشرع  -.عمان :اة اليازوة العلمير-. 0202 ،
298ص
ة .إ2019/2/935 : .
ة مك 978-9957-12-923-1 :
الواصفات / :اإلعالن الت اة //ترويج المبيعات//تكةولوجيا
المعلومات/

475

> < 2234
659.1

659.1

سليم ،ياسر محمد
اإلعالن من الوسائا التقليدير إلى اإلعالم ال ديد  /ياسر محمد
سليم -.عمان :اة وائا265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1698 : .
ة مك 978-9957-91-612-1 :
الواصفات / :اإلعالن الت اة //ترويج المبيعات//وسائا االتصال
ال ماهير //اإل تر ت/
> < 2235
شاهين ،عبد الباسط أحمد
اإلعالن :اإلبداع ،االستراتي ير ،التكتيك  /عبد الباسط أحمد
شاهين -.عمان :اة أم د210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/229 : .
ة مك 978-9923-25-248-2 :
الواصفات / :اإلعالن//تصميم اإلعال ات//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 2236

659.1

هاشم ،حيدر شهيد
الدعاير في اإلعالم ال ديد  /حيدة شهيد هاشم  -.عمان :اة أم د،
028 -. 0202ص
ة .إ2020/1/215 : .
ة مك 978-9923-25-254-3 :
الواصفات / :الدعاير//اإلعالن//تكةولوجيا االتصاالت//اإلعالم/
/ايعمال الت اةير/
> < 2237

659.143

خليفة ،محمد فتحي
التمثالت الثقافير في اإلعالن التلفزيو ي  /محمد فتحي خليفر -.
عمان :اة المبا ةة012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2133 : .
ة مك 978-9923-26-056-2 :
الواصفات / :اإلعال ات التلفزيو ير//القيم الثقافير//السلوك
االجتماعي//ال زائر/
> < 2238

659.2

درار ،خالد محمد
العالقات العامر :ايسس الةظرير والمماةسر المهةير  /خالد محمد
ةاة ،عبد الملك أحمد الد ا ي  -.عمان :اة أسامر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3678 : .
ة مك 978-9957-22-818-7 :
الواصفات / :العالقات العامر//إ اةة ايعمال//اإل اةة/

476

> < 2239
659.2

الدليمي ،عبد الرزاق
أخالقيات العالقات العامر والتضليا الدعائي  /عبد الرزاق
الدليمي ،أحمد المشايخي  -.عمان :اة االبتكاة228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4740 : .
ة مك 978-9923-16-060-2 :
الواصفات / :العالقات العامر//أخالقيات المهةر//الرأ العام/
/وسائا االتصال ال ماهير //اإلعالم/
> < 2240

659.2

الدليمي ،عبد الرزاق
ظريات العالقات العامر الدولير وتماذجها في القرن الحا
والعشرين  /عبد الرزاق الدليمي  -.عمان :اة االبتكاة252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2635 : .
ة مك 978-9923-16-033-6 :
الواصفات / :العالقات العامر//التسويق//الرأ العام//االتصال
ال ماهير /
> < 2241

659.2

العزاوي ،سالم جاسم
أسس الكتابر للعالقات العامر  /سالم جاسم العزاو  -.عمان :اة
المعتز089 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6107 : .
ة مك 978-9957-65-238-8 :
الواصفات / :مهاةات االتصال//اإلقةاع//اإلعالن//العالقات العامر/
/إ اةة المؤسسات/
> < 2242

659.2

عميرات ،آمال محمد
مهاةات االتصال في العالقات العامر  /آمال محمد عميرات -.
عمان :اة أسامر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3574 : .
ة مك 978-9957-22-804-0 :
الواصفات / :العالقات العامر//مهاةات االتصال/
> < 2243

659.2

عواج ،سامية يخلف
العالقات العامر من التقليد إلى اإللكترو ي  /سامير يخلف عواج؛
إعدا ةفاس مرا الوليد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2276 : .
ة مك 978-9923-14-045-1 :
الواصفات / :العالقات العامر//تكةولوجيا االتصاالت//االتصال
ال ماهير /

477

> < 2244
659.2

قلندر ،محمود محمد
مدخا إلى العالقات العامر :ايسس والمبا ئ  /محمو محمد
قلةدة -.عمان :اة حةين298 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1787 : .
ة مك 978-9957-17-882-6 :
الواصفات / :ا تشاة المعلومات//االتصال ال ماهير //العالقات
العامر/
> < 2245

659.29328

الجنابي ،خالد نعمة
الصوةة الذهةير لم لس الةواب و وة العالقات العامر في تكويةها/
خالد عمر ال ةابي  -.عمان :اة المعتز062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2551 : .
ة مك 978-9957-65-208-1 :
الواصفات / :العالقات العامر//الهيئات التشريعير//ا تشاة
المعلومات//االتصال ال ماهير /

 650التصنيع
> < 2246
670.9563

مخلف ،صبحي أحمد
جغرافير الصةاعر والتصةيع :ةاسر تحليلير لواقع القطاع
الصةاعي العراقي  /صبحي أحمد مخلف  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
005ص
ة .إ2020/6/2074 : .
ة مك 978-9923-25-311-3 :
الواصفات / :ال غرافيا الصةاعير//التصةيع//الةفط//التةمير
الصةاعير//العراق/

 640إنشاء المباني
> < 2247
693.8

697.9

أبو دية ،أيوب عيسى
ترشيد الطاقر في بيتك  /أيوب عيسى أبو ير  -.عمان :المؤلف،
262 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5434 : .
الواصفات / :ترشيد الطاقر//البةاء المعزول//تقةيات البةاء/
/تصميم المبا ي/
> < 2248
مؤسسة التدريب المهني
صيا ر أعطال اةات القدةة الكهربائير يجهزة التكييف والتبريد
المةزلير  /مؤسسر التدةيب المهةي  -.عمان :المؤسسر62 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/708 : .
الواصفات / :تكييف الهواء//هةدسر التدفئر/

478

الفنون
 509الفنون
> < 2249
700.1

جبار ،فادية عقيل
تحوالت الةظم البةائير في تشكيا بعد ما بعد الحداثر  /فا ير عقيا
جباة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر059 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1333 : .
ة مك 978-9923-755-81-5 :
الواصفات / :الحداثر//العصر ر المتأخرة//التحوالت الفكرير/
/التغير التكةولوجي//الفةون الحديثر//فلسفر الفن/
> < 2250

701.1

701.15

يخلف ،فايزة
مسالك خطاب الصوةة :المؤتلف والمختلف  /فايزة يخلف -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1180 : .
ة مك 978-9957-35-441-1 :
الواصفات / :الفةون البصرير//اإلبداع الفةي//الدالالت المعرفير/
/الةقد اي بي//فلسفر الفن/
> < 2251
الفتالوي ،عباس نوري
اإلبداع في الفن وعلم فسل ر الدماغ  /عباس وة الفتالو -.
عمان :اة صفاء205 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4506 : .
ة مك 978-9923-28-031-7 :
الواصفات / :اإلبداع الفةي//الدماغ//علم الةفس//الفةون/
> < 2252

704.9481

ابراهيم ،همسة عدنان
لإلسالم فةا ً  /همسر عد ان ابراهيم  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
229ص
ة .إ2019/7/3710 : .
ة مك 978-9957-96-711-6 :
الواصفات / :الفن اإلسالمي//الفةون/
> < 2253

704.9481

الغزالي ،حسن هادي
جماليات التةاص بين مداةس التصوير اإلسالمي  /حسن ها
الغزالي  -.عمان :اة ابن الةفيس225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1653 : .
ة مك 978-9923-24-027-4 :
الواصفات / :الفةون اإلسالمير//مداةس الفن//الحضاةة
اإلسالمير/

479

704.9481

> < 2254
المياحي ،عبد الرحيم عبادي
القيم ايخالقير في مصوةات الشاهةامر  /عبد الرحيم عبا
المياحي  -.عمان :اة ابن الةفيس228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5169 : .
ة مك 978-9923-24-051-9 :
الواصفات / :القيم ايخالقير//اي ب الفاةسي القديم//الفلسفر
اإلسالمير//الفةون اإلسالمير/
> < 2255

707

الجبوري ،عدي علي
التربير الفةير المعاصرة في ضوء متطلبات ال و ة  /عد
ال بوة  -.عمان :اة أم د255 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/206 : .
ة مك 978-9923-25-263-5 :
الواصفات / :التربير الفةير//ال و ة الشاملر//المؤسسات التعليمير/
/الفةون الحديثر/

علي

> < 2256
709.35

تحسين ،زيد عدنان
وهج الفةون في بال الرافدين  /زيد عد ان تحسين  -.عمان:
المؤلف062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1389 : .
الواصفات / :تاةيخ الفةون//الةحت//بال الرافدين//الحضاةات
القديمر/
> < 2257

709.468

العامري ،محمد بشير
الفةون اإلبداعير في بال اي دلس  /محمد بشير العامر  ،عبد
الرحمن ابراهيم الغةطوسي  -.عمان :اة أم د522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2943 : .
ة مك 978-9923-25-173-7 :
الواصفات / :الفةون اإلبداعير//الفةون اإلسالمير//اي دلس/

 510التخطيط العمراني والمناظر الطبيعية
711.40964

> < 2258
عرباوي ،مصطفى محمد
العماةة والسياسر والتاةيخ :المديةر اإلسالمير في مغرب العصر
الوسيط  /مصطفى محمد عرباو  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/7/3784 : .
ة مك 978-9923-14-169-4 :
الواصفات / :تخطيط المدن//إ شاء المبا ي//العماةة اإلسالمير/
/تاةيخ الفن اإلسالمي//المغرب/

480

> < 2259
711.557

الحسيني ،نصير علي
الفةا ق وأسس تصميمها  /صير علي الحسيةي  -.عمان :شركر
ايكا يميون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5087 : .
ة مك 978-9923-27-032-5 :
الواصفات / :الهةدسر المعماةير//التصميم الهةدسي//الفةا ق/
/صةاعر السياحر/

 520العمارة
720.4

> < 2260
أبو رحيل ،عبد الحسن مدفون
المةاخ والعماةة  /عبد الحسن مدفون أبو ةحيا  -.عمان :اة
صفاء088 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4732 : .
ة مك 978-9957-687-72-4 :
الواصفات / :المةاخ//العماةة/
> < 2261

721.46

كاظم ،أثير لطيف
فلسفر العماةة اإلسالمير :القباب المخرويير  /أثير لطيف كاظم -.
عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1708 : .
ة مك 978-9923-25-048-8 :
الواصفات / :القباب//الحضاةات القديمر//العماةة اإلسالمير/
/العصر الحديث/
> < 2262

723.3

األلوسي ،صفا لطفي
ةاسر تحليلير وتاةيخير لفةون العماةة في الحضاةة العربير
واإلسالمير وأثرها على العماةة الغربير :ال وامع والمساجد اإلسالمير
أ موذجا /صفا لطفي ايلوسي  -.عمان :اة ابن الةفيس222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5144 : .
ة مك 978-9923-24-041-0 :
الواصفات / :المساجد//العماةة اإلسالمير//الهةدسر المعماةير/
/الفةون اإلسالمير/

 530الفنون التشكيلية والنحت
> < 2263
730

موسى ،محمود عيسى
لوحات تشكيلير :ايعمال الكاملر  /محمو عيسى موسى  -.عمان:
المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4765 : .
الواصفات / :الفةون التشكيلير//الفةون/

481

730.9564

730.9565

737.493948

> < 2264
العامري ،محمد حسن
المرو والمكحلر  /محمد حسن العامر  -.عمان :خطوي
وظالل020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2678 : .
ة مك 978-9923-761-99-1 :
الواصفات / :الفةون التشكيلير//الحرف اليدوير//فلسطين/
> < 2265
كاسبوس ،روثيو بيالونجا
اخا ،خاةج =  / In, Outةوثيو بيالو ا كاسبوس؛ ترجمر
خالد محمد خريس  -.عمان :ال معير الملكير للفةون ال ميلر-.0202 ،
022ص
ة .إ2020/12/5069 : .
ة مك 978-9923-9735-4-7 / 978-9923-9735-5-4 :
الواصفات / :الفةون التشكيلير//الفةون//اية ن/
> < 2266
القطناني ،يونس" محمد خير"
المسكوكات الةبطير  /يو س" محمد خير" القطةا ي  -.عمان:
المؤلف212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5696 : .
ة مك 978-9957-67-370-3 :
الواصفات / :المسكوكات الةبطير//اي باي//الةقو المعد ير/
/التاةيخ القديم/
> < 2267

738.1

الهيتي ،معاذ خليل
تقةيات وجماليات فن الفخاة والخزف  /معاذ خليا الهيتي -.
عمان :اة صفاء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2123 : .
ة مك 978-9957-687-97-7 :
الواصفات / :الفةون الخزفير//الفخاة//التزجيج//العصوة
التاةيخير/

 590الرسم والفنون الزخرفية
> < 2268
741

الشيباني ،ثامر بالل
المرجعيات الفكرير للشكا الهةدسي في الرسم المعاصر  /ثامر
بالل الشيبا ي  -.عمان :اة صفاء221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4525 : .
ة مك 978-9923-28-040-9 :
الواصفات / :الرسم//الرسومات//تاةيخ الفةون/

482

741.019

> < 2269
الفتالوي ،عباس نوري
الةرجسير في فن التصوير  /عباس وة الفتالو  ،بشرى سلمان
ال بوة  -.عمان :اة صفاء502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4535 : .
ة مك 978-9923-28-041-6 :
الواصفات / :الرسامون//علم الةفس//الرسومات/
> < 2270

741.6

امبروز ،غافن
التفكير التصميمي للتواصا البصر  /غافن امبروز ،بول
هاةيس؛ ترجمر يما إياسو  -.عمان :جبا عمان289 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/859 : .
ة مك 978-9923-12-046-0 :
الواصفات / :التفكير التصميمي//اإلبداع//تقةيات التصميم/
/التواصا البصر //التصميم/
> < 2271

741.6019

742.7

المصري ،نافذ علي
سيكولوجير التصميم ومةه يته  /افذ علي المصر  ،عدلي محمد
عبد الها  -.عمان :مكتبر الم تمع العربي025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5303 : .
ة مك 978-9957-83-678-8 :
الواصفات / :التصميم ال رافيكي//اإل ةاك البصر //ايلوان/
/التحليا الةفسي//الفن الت اة //الفةون البصرير/
> < 2272
كشيش ،عبد الرحيم عبادي
توظيف المةظوة في تطوير المهاةة الفةير في ما ة التخطيط  /عبد
الرحيم عبا كشيش  -.عمان :اة ابن الةفيس026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5165 : .
ة مك 978-9923-24-049-6 :
الواصفات / :الرسم المةظوة //التربير الفةير//كليات الفةون/
/التعليم العالي/
> < 2273

743

محسن ،أزهر داخل
ةاسات في التشكيا المعاصر  /أزهر اخا محسن  -.عمان :اة
أم د250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2453 : .
ة مك 978-9923-25-148-5 :
الواصفات / :الفن التشكيلي//اللوحات الت ريدير//التعبيرير/
/الرسامون//العراق/

483

 560فن الطباعة والمطبوعات
> < 2274
769.5644

طنوس ،جليل حنا
مديةر القدس في الطوابع العالمير  /جليا حةا يةوس  -.عمان:
الل ةر الملكير لشؤون القدس052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2710 : .
ة مك 978-9923-9761-4-2 :
الواصفات / :الطوابع البريدير//القدس//تاةيخ فلسطين/

 550التصوير الفوتوغرافي
> < 2275
770

777

777.52

عزيزه ،هيثم فتح هللا
مرا الداغستا ي بين الفن البصر والتشكيا الفوتوغرافي  /هيثم
فتح هللا عزيزه  -.عمان :المؤلف006 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1578 : .
ة مك 978-9957-514-42-6 :
الواصفات / :الصوةالفوتوغرافير//معال ر الصوة//التصوير
الفوتوغرافي//الفةون/
> < 2276
أبو رستم ،رستم محمود
مقدمر في المو تاج التلفزيو ي  /ةستم محمو أبو ةستم  -.عمان:
اة المعتز218 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6104 : .
ة مك 978-9957-65-241-8 :
الواصفات / :المو تاج التلفزيو ي//التصوير السيةمائي//اإلخراج
التلفزيو ي//الفةون البصرير/
> < 2277
أبو رستم ،رستم محمود
جماليات اإلضاءة التلفزيو ير  /ةستم محمو أبو ةستم  -.عمان:
اة المعتز280 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4041 : .
ة مك 978-9957-65-267-8 :
الواصفات / :اإلضاءة//أ ظمر اإلضاءة//المعدات التلفزيو ير/

 580الموسيقى
780.94

> < 2278
سكرية ،هيثم ياسين خليل
تذوق الهاةمو ي الةغمي  /هيثم ياسين خليا سكرير  -.عمان:
المؤلف208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/433 : .
الواصفات / :الةغمات//الموسيقى الغربير//الفةون/

484

> < 2279
780.9565

781.25

الشرمان ،علي سالم
الموسيقى والغةاء في اية ن  /علي سالم الشرمان  -.عمان :اآلن
اشرون082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1730 : .
ة مك 978-9923-13-247-0 :
الواصفات / :الموسيقى//الغةاء//اية ن/
> < 2280
سكرية ،هيثم ياسين خليل
علم الهاةمو ي الةغمي :ةاسر شاملر ل ميع التآلفات التقليدير
والحديثر مع ماذج عالمير وتماةين متةوعر للمبتدئين والمحترفين  /هيثم
ياسين خليا سكرير  -.عمان :اة وائا182 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/725 : .
ة مك 978-9957-67-417-5 :
الواصفات / :ايصوات الموسيقير//الةغمات//اللحن//الفةون/
> < 2281

781.56

الكناني ،قيس عودة
الموسيقى في المسرح كيف فهمها :مدخا في جماليات وفلسفر
الموسيقى التصويرير  /قيس عو ة الكةا ي  -.عمان :اة الرضوان-.0202 ،
210ص
ة .إ2019/3/1333 : .
ة مك 978-9957-76-740-2 :
الواصفات / :الموسيقى التصويرير//المسرح//اإلبداع الفةي/
> < 2282

782.429282

عبد المجيد ،عائشة
أغا ي اييفال  /عائشر عبد الم يد  -.عمان :اة المعتز،
12 -.0202ص
ة .إ2019/5/2597 : .
ة مك 978-9957-65-211-1 :
الواصفات / :ايغا ي//أ ب اييفال/

 540الفنون االستعراضية والرياضة البدنية
> < 2283
791.409612

اطبيقة ،عبدهللا محمد
تاةيخ السيةما واإلذاعر  / 0221-2922عبدهللا محمد ايبيقر -.
عمان :اة أم د90 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6010 : .
ة مك 978-9957-99-926-1 :
الواصفات / :السيةما//اإلذاعر//ايعمال السيةمائير//ليبيا/

485

791.43

> < 2284
األنصاري ،فقيد قحطان
أفالم الديكو ةاما  /فقيد قحطان اي صاة  -.عمان :اة أم د،
099 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1459 : .
ة مك 978-9923-25-017-4 :
الواصفات / :السيةما//ايعمال السيةمائير/
> < 2285

791.43

791.430683

جرجس ،ميالد الفى
االت اهات اإلخراجير السيةمائير وأسطوةة التمثيا  /ميال الفى
جرجس  -.عمان :اة غيداء291 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4691 : .
ة مك 978-9957-96-769-7 :
الواصفات / :ايعمال السيةمائير//ايفالم السيةمائير//اإلخراج
السيةمائي/
> < 2286
اطبيقة ،عبدهللا محمد
الضغوي المهةير للقائم باالتصال السيةمائي  /عبدهللا محمد
ايبيقر -.عمان :اة أم د026 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6011 : .
ة مك 978-9957-99-928-5 :
الواصفات / :إ اةة السيةما//السيةما//اإل اةة//االتصال
ال ماهير /
> < 2287

791.4309564

791.430961

كراجة ،آالء فريد
السيةما الفلسطيةير ال ديدة  /آالء فريد كراجر  -.عمان :اة
ايهليار022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4282 : .
ة مك 978-9957-39-352-6 :
الواصفات / :السيةما//الفةون التمثيلير//فلسطين/
> < 2288
فهمي ،مدحت مصطفى
اإلعالم والسيةما في إفريقيا الشمالير  /مدحت مصطفى فهمي -.
عمان :اة ال ةا ةير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4835 : .
ة مك 978-9957-610-36-4 :
الواصفات / :ايعمال السيةمائير//اإل تاج السيةمائي//إفريقيا
الشمالير/

486

791.45

791.45658

> < 2289
الدليمي ،عبد الرزاق
التلفزيون والمستقبا  /عبد الرزاق الدليمي  -.عمان :اة
االبتكاة512 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/7/3575 : .
ة مك 978-9957-688-85-1 :
الواصفات / :التلفزيون//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 2290
الخزرجي ،خميس محمد
مضامين البرامج الحواةير السياسير في قةاة السومرير :ةاسر
تحليلير لبر امج زاوير أخرى  /خميس محمد الخزةجي  -.عمان :اة غيداء،
211 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4959 : .
ة مك 978-9957-96-788-8 :
الواصفات / :البرامج التلفزيو ير//وسائا االتصال ال ماهير /
/البرامج السياسير//العراق/
> < 2291

791.45658

791.45658

791.45658

الزويني ،حسين دبي
اإلعالم الحربي في القةوات الفضائير بين تطوةات الموقف
الحربي وتأثيرات العصف الميدا ي  /حسين بي الزويةي ،علي م
الفري ي -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1555 : .
ة مك 978-9923-25-302-1 :
الواصفات / :القةوات الفضائير//اإلعالم الحربي/الرأ العام/
/البرامج التلفزيو ير/
> < 2292
الزويني ،حسين دبي
المقابالت والتحقيقات في البرامج اإلذاعير والتلفزيو ير  /حسين
بي الزويةي ،يسرى حمزة علي  -.عمان :اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1434 : .
ة مك 978-9923-25-298-7 :
الواصفات / :المقابالت//البرامج السياسير//البرامج التلفزيو ير/
/اإل تاج التلفزيو ي//فةون اإلعالم/
> < 2293
الغريري ،عادل عبد الرزاق
المةاظرات التلفزيو ير بين أيدلوجيا التوظيف السياسي
والمواجهات اللفظير  /عا ل عبد الرزاق الغرير  ،أحمد كريم السدخان -.
عمان :اة أم د252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1946 : .
ة مك 978-9923-25-303-8 :
الواصفات / :المةاظرات//البرامج التلفزيو ير//اإلقةاع السياسي/
/االتصال ال ماهير /

487

> < 2294
791.45658

الفريجي ،علي نجم
البةاء اإلخباة للتقاةير الحربير التلفزيو ير  /علي
الفري ي -.عمان :اة أم د266 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1529 : .
ة مك 978-9923-25-316-8 :
الواصفات / :القةوات الفضائير//التقاةير اإلخباةير//الرأ العام/
/البرامج التلفزيو ير/

م

> < 2295
791.457

القريشي ،فالح مهدي
البرامج التلفزيو ير ومشكالتها :ةاسر مقاة ر في البيئر
اإلعالمير /فالح مهد القريشي  -.عمان :اة أم د082 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2416 : .
ة مك 978-9923-25-126-3 :
الواصفات / :البرامج التلفزيو ير//اإل تاج التلفزيو ي//القةوات
الفضائير/
> < 2296

792

الباجالن ،ميادة مجيد
اإليقاع البصر في العرض المسرحي  /ميا ة م يد الباجالن -.
عمان :اة أم د225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2418 : .
ة مك 978-9923-25-124-9 :
الواصفات / :المسرح//الفةون االستعراضير/
> < 2297

792

بياتلي ،قاسم محمد
مفاهيم وأساليب مسرحير  /قاسم محمد بياتلي  -.عمان :شركر
ايكا يميون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4660 : .
ة مك 978-9957-637-97-2 :
الواصفات / :المسرح//العروض المسرحير/
> < 2298

792.015

الخزاعي ،نور سعيد
أ ساق التعبير ال سد للعةف في المسرح  /وة سعيد الخزاعي-.
عمان :اة أم د069 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2410 : .
ة مك 978-9923-25-132-4 :
الواصفات / :المسرح//الدةاما//العةف//الفةون االستعراضير/

488

> < 2299
792.0226

الباجالن ،ميادة مجيد
اشتغال عةاصر ال ذب البصر في عروض مسرح الطفا /
ميا ة م يد الباجالن  -.عمان :اة كفاءة المعرفر281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6140 : .
ة مك 978-9923-755-36-5 :
الواصفات / :المسرح//أ ب اييفال//المؤثرات البصرير//إ اةة
المسرح/
> < 2300

792.09565

ختاتنة ،محمد قبالن
فن المسرح  /محمد قبالن ختاتةر  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
269ص
ة .إ2019/12/6447 : .
ة مك 978-9923-17-130-1 :
الواصفات / :العروض المسرحير//إ اةة المسرح//اية ن/
> < 2301

792.09565

792.09565

الخضير ،عواد علي
المسرح اية ي في ةبع قرن :ماذج من العروض والت اةب
والمهرجا ات  /عوا علي الخضير  -.عمان :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6500 : .
ة مك 978-9957-67-410-6 :
الواصفات / :المسرح//العروض المسرحير//المسرحيات العربير/
/اية ن/
> < 2302
الرفاعي ،محمد خير يوسف
المسرح اية ي بين الما ة والشكا والتعبير :ةاسر تحليلير في
الفترة من  / 2982-2961محمد خير يوسف الرفاعي  -.عمان :المؤلف،
026 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6496 : .
ة مك 978-9957-67-412-0 :
الواصفات / :المسرح//العروض المسرحير//المسرحيات/
/اية ن/
> < 2303

792.09924

الربيعي ،علي محمد
يهو العراق وجهو هم في فضاء المسرح  /علي محمد الربيعي-.
عمان :اة صفاء516 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2861 : .
ة مك 978-9923-28-013-3 :
الواصفات / :العروض المسرحير//اليهو //ال ماعات العرقير/
/العراق/
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796.01

796.03

> < 2304
حشيمه ،محمد محي الدين أمين
ايسس الةظرير في اكتشاف وا تقاء المواهب في الم ال
الرياضي /محمد محي الدين أمين حشيمه  -.عمان :من المحيط إلى الخليج،
256 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4422 : .
ة مك 978-9923-740-43-9 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//اللياقر البد ير//الفلسفر
والةظريات/
> < 2305
نشوان ،نشوان عبدهللا
المصطلحات والمفاهيم الرياضير االجتماعير والةفسير  /شوان
عبدهللا شوان ،آيات جبريا شوان  -.عمان :اة جلر295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4946 : .
ة مك 978-9923-732-77-9 :
الواصفات / :المصطلحات العلمير//التدةيب الرياضي//علم الةفس
الرياضي/
> < 2306

796.044

796.068

اكبر ،فاتن علي
ظرة معاصرة للذات اإلي ابير عةد الرياضيين  /فاتن علي اكبر -.
عمان :شركر ايكا يميون012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3065 : .
ة مك 978-9923-27-007-3 :
الواصفات / :الذاتير//االةتقاء//التدةيب الرياضي/
> < 2307
حشيمه ،محمد محي الدين أمين
العةف الرياضي وشغب المالعب في لعبر كرة القدم (الظاهرة،
ايسباب ،العالج)  /محمد محي الدين أمين حشيمه  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
262ص
ة .إ2019/11/6034 : .
ة مك 978-9923-9772-2-4 :
الواصفات / :العةف//الشغب//إ اةة المالعب//الرياضر البد ير/
> < 2308

796.069

اليخ ،خالد أسود
المفاهيم اإل اةير الحديثر وعالقتها بإ اةة المؤسسات الرياضير /
خالد أسو اليخ ،سالم حةتوش ةشيد  -.عمان :اة جلر058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5470 : .
ة مك 978-9923-732-97-7 :
الواصفات / :اإل اةة//العلوم اإل اةير//المؤسسات الرياضير/

490

> < 2309
796.0691

زيدان ،سلمان يونس
االستثماة الرياضي كةز يبحث عن المستكشفين  /سلمان يو س
زيدان ،ابراهيم حمد الدوسر  -.عمان :اة م دالو 012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6512 : .
ة مك 978-9957-02-710-0 :
الواصفات / :اإل اةة المالير//الرياضر//االستثماة//ال دوى
االقتصا ير/
> < 2310

796.07

796.07

السعيد ،مرتضى حسن
القياس في التربير الرياضير  /مرتضى حسن السعيد  -.عمان :اة
ال ةا ةير292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4933 : .
ة مك 978-9957-610-40-1 :
الواصفات / :التربير البد ير//التدةيب الرياضي//أساليب التدةيس/
/المؤسسات التربوير/
> < 2311
العزاوي ،نبيل عبد الوهاب
المدخا إلى يرائق تدةيس التربير البد ير وعلوم الرياضر الحديثر /
بيا عبد الوهاب العزاو  ،علي حكمت الةعيمي  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
080ص
ة .إ2019/9/4943 : .
ة مك 978-9923-732-76-2 :
الواصفات / :أساليب التدةيس//التربير البد ير//التدةيب الرياضي/
/المؤسسات التعليمير/
> < 2312

796.07

غازي ،محمد عاصم
تدةيس التربير البد ير والرياضير في العصر الرقمي  /محمد عاصم
غاز  ،محسن محمد ةويش  -.عمان :اة جلر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5467 : .
ة مك 978-9923-732-95-3 :
الواصفات / :الرياضر//التخطيط//التعليم//التدةيب الرياضي//التعليم
بمساعدة الحاسوب/
> < 2313

796.07

غازي ،محمد عاصم
مسرعات اإل از الرياضي بين التخطيط والتطبيق العملي في علوم
التربير الرياضير  /محمد عاصم غاز  -.عمان :اة جلر265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5466 : .
ة مك 978-9923-732-94-6 :
الواصفات / :الرياضر//التعليم//التخطيط//التدةيب الرياضي/
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> < 2314
796.0711

796.077

796.077

القراني ،زياد سالم
الةظرير البةائير وتطبيقاتها في التربير الرياضير  /زيا سالم
القرا ي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6096 : .
ة مك 978-9923-755-21-1 :
الواصفات / :التربير البد ير//التدةيب الرياضي//أساليب التدةيس/
/التعليم العالي/
> < 2315
اسماعيل ،أشرف محمود
اللياقر واالستشفاء فيي الم ال الرياضي  /أشرف محمو
اسماعيا ،محمد أمين  -.عمان :اة ابن الةفيس256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2795 : .
ة مك 978-9923-24-037-3 :
الواصفات / :اللياقر البد ير//التدةيب الرياضي//التربير الصحير/
/التربير البد ير/
> < 2316
اسماعيل ،أشرف محمود
الوجيز في اإلعدا البد ي للتدةيبات الرياضير  /أشرف محمو
اسماعيا  -.عمان :اة ابن الةفيس206 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2794 : .
ة مك 978-9923-24-036-6 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//اللياقر البد ير//التربير البد ير/
> < 2317

796.077

جالل ،المردني علي
فسيولوجيا الرياضر  /المر ي علي جالل  -.عمان :اة اليازوة
العلمير258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/896 : .
ة مك 978-9957-12-974-3 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//اللياقر البد ير//الوظائف
الفسيولوجير//علم الةفس الفسيولوجي//الرياضيون/
> < 2318

796.077

جلوب ،حسين خلف
ايسس الةظرير في البايوميكا يك الرياضي  /حسين خلف جلوب -.
عمان :اة من المحيط إلى الخليج261 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1907 : .
ة مك 978-9923-740-27-9 :
الواصفات / :علم الحركر//التدةيب الرياضي//اللياقر البد ير/

492

> < 2319
796.077

الطائي ،مؤيد عبد علي
التدةيب العصبي في الم ال الرياضي  /مؤيد عبد علي الطائي -.
عمان :الداة المةه ير088 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1837 : .
ة مك 978-9923-20-010-0 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//التدةيب العصبي//يب
ايعصاب//الرياضيون/
> < 2320

796.077

796.087

796.0956331

غازي ،محمد عاصم
محلا اي اء الرياضي  /محمد عاصم غاز  -.عمان :اة جلر،
286 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5465 : .
ة مك 978-9923-732-93-9 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//التحليا الرياضي//الرياضيون/
> < 2321
النويران ،جاسر سليمان
أضواء على ةياضر المعوقين في اية ن  / 0229-0222جاسر
سليمان الةويران  -.عمان :المؤلف -. 0202 ،ج056( 0ص)
ة .إ2020/1/404 : .
ة مك 978-9957-67-466-3 :
الواصفات / :الرياضيون//المعوقون//اإلعاقر البد ير//الرياضر/
/اية ن/
> < 2322
سلمان ،ياسمين لفتة
تاةيخ الحركر الرياضير في البصرة  / 2968-2918ياسمين
لفتر سلمان ،لفتر حميد سلمان  -.عمان :اة أم د266 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/445 : .
ة مك 978-9923-25-273-4 :
الواصفات / :الرياضر//الرياضيون//البصرة (العراق)//التاةيخ/
> < 2323

796.19

اكبر ،فاتن علي
استراتي يات البةاء الةفسي لدى الالعبين  /فاتن علي اكبر -.
عمان :شركر ايكا يميون269 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3013 : .
ة مك 978-9923-27-004-2 :
الواصفات / :علم الةفس الرياضي//التحليا الةفسي//الرياضيون/

493

> < 2324
796.2

بايتون ،كارل
التقويم البيوميكا يكي للحركر في الرياضر والتمرين  /كاةل
بايتون ،ةوجر باةتليت؛ ترجمر بسمان عبد الوهاب عبد ال باة ،وهبي
علوان البياتي  -.عمان :اة أم د228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/219 : .
ة مك 978-9923-25-250-5 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//التحليا الحركي//ايجهزة
الرياضير//البيوميكا يك/
> < 2325

796.323

راضي ،عماد طعمة
التكةيك والتكتيك في كرة السلر  /عما يعمر ةاضي ،معتز
خليا ابراهيم  -.عمان :اة جلر228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4181 : .
ة مك 978-9923-732-63-2 :
الواصفات / :كرة السلر//ألعاب الكرة//الرياضيون/
> < 2326

796.334

جالل ،المردني علي
الموسوعر الفةير لكرة القدم  /المر ي علي جالل  -.عمان :اة
اليازوة العلمير021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/902 : .
ة مك 978-9957-12-973-6 :
الواصفات / :كرة القدم//ألعاب الكرة//اإلصابات الرياضير/
/المدةبون//الرياضيون/
> < 2327

796.334

796.334

كماش ،يوسف الزم
ايسس العلمير في تعليم وتدةيب الةاشئين في كرة القدم  /يوسف
الزم كماش  -.عمان :اة جلر506 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5358 : .
ة مك 978-9923-732-87-8 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//التربير البد ير//كرة القدم/
> < 2328
المشهراوي ،محمد أحمد خليل
القرن  /محمد أحمد خليا
الملكي :لاير مدةيد ا
الةا
المشهراو  -.عمان :المؤلف85 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2434 : .
الواصفات / :كرة القدم//الرياضيون//اي دير الرياضير//الرياضر/
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796.3342

796.44

> < 2329
زيد ،مصطفى جاسم عبد
التدةيب الحديث في كرة القدم  /مصطفى جاسم عبد زيد ،أسامه
صبيح مصطفى ،ماجد عزيز لفته  -.عمان :اة صفاء291 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3303 : .
ة مك 978-9923-28-016-4 :
الواصفات / :التدةيب الرياضي//كرة القدم //ألعاب الكرة/
> < 2330
سايكولوجيا التعلم والتعليم في الجمباز  /محمد قاسم العزاو ]...وآخرون[ -.
عمان :اة جلر120 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6577 : .
ة مك 978-9923-37-006-3 :
الواصفات / :ال مباز//ألعاب الوثب//التدةيب الرياضي/
/الرياضيون/
> < 2331

796.8

حافظ ،معاذ السيد
الرياضات اليابا ير واآلسيوير  /معاذ السيد حافظ  -.عمان :اة
ال ةا ةير216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4934 : .
ة مك 978-9957-610-41-8 :
الواصفات / :فةون القتال//االحترافير//ايلعاب الرياضير/
/الرياضيون/
> < 2332

796.8153

غازي ،محمد عاصم
المعلم المرشد في تعليم ةياضر الكراتيه  /محمد عاصم غاز -.
عمان :اة الرضوان252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3198 : .
ة مك 978-9957-76-767-9 :
الواصفات / :الكاةاتيه//فةون القتال//التدةيب الرياضي/
> < 2333

796.8153

محمد ،محمد عاصم
المعلم المرشد في تعليم ةياضر الكاةاتيه  /محمد عاصم محمد -.
عمان :اة جلر505 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5110 : .
ة مك 978-9923-732-82-3 :
الواصفات / :الكاةاتيه//الفةون القتالير//التدةيب الرياضي/
/الرياضيون/

495

796.83

> < 2334
أبو صفية ،ياسر أحمد
أمير الموا تا  /ياسر أحمد أبو صفير  -.عمان :المؤلف،
 -. 0202ج68(0ص)
ة .إ2020/1/300 : .
ة مك 978-9957-67-448-9 :
الواصفات / :المالكمر//ألعاب المباةزة//ايلعاب الرياضير/
/التدةيب الرياضي/

اآلداب
 800األدب وفن الكتابة
> < 2335
801.95

801.95

801.95

اشويكة ،محمد
اإل سان اييقو ي  /محمد اشويكر  -.عمان :اة خطوي وظالل،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/6/2039 : .
ة مك 978-9923-761-79-3 :
الواصفات / :ايعمال اإلبداعير//التطبيقات الذكير//الفلسفر
اإل سا ير//الةقد اي بي//فن عصر الةهضر/
> < 2336
البوجديدي ،علي جمعة
ةاسات في بالغر الخطاب الساخر  /علي جمعر البوجديد -.
عمان :اة كةوز المعرفر020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3513 : .
ة مك 978-9957-74-833-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//ايسلوب اي بي//الفلسفر اي بير/
> < 2337
السعدون ،نادية هناوي
حو ظرير عابرة لألجةاس في بيةير الت ةيس والتمثيا  /ا ير
هةاو السعدون  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5808 : .
ة مك 978-9957-96-803-8 :
الواصفات / :ايجةاس اي بير//الكتابر اإلبداعير//الةقد اي بي/
/اآل اب/
> < 2338

801.95

شادلي ،المصطفى
السيميائيات الةصير  /المصطفى شا لي؛ ترجمر توفيق الستيتي،
عزيز العرباو  -.عمان :اة كةوز المعرفر052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2585 : .
ة مك 978-9957-74-818-0 :
الواصفات / :الةقد اي بي//البةيوير//المداةس الفلسفير/

496

> < 2339
801.95

النعاس ،وليد شاكر
التفكيكير والتأةيخا ير ال ديدة :قراءة ،تعرف  /وليد شاكر الةعاس-.
عمان :اة المةاهج252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1571 : .
ة مك 978-9957-18-709-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//البةيوير//الفلسفر اي بير/
/اي ب المعاصر/
> < 2340

801.959

حبيب ،رشيد مهدي
المشروع السيميولوجي في الدةاسات العربير  /ةشيد مهد
حبيب -.عمان :اة كةوز المعرفر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/58 : .
ة مك 978-9957-74-867-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اللغر العربير//اللغات//الةقد
اي بي//اآل اب/
> < 2341

802.0285

808.027

الشمري ،حافظ محمد
اي ب الرقمي بين ضبابير العولمر وتداعيات المشهد الثقافي :ةؤير
استشرافير  /حافظ محمد الشمر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي-.0202 ،
206ص
ة .إ2019/11/6053 : .
ة مك 978-9957-35-429-9 :
الواصفات / :اي ب الرقمي//اي ب التفاعلي//وسائا االتصال
ال ماهير /
> < 2342
الشنقيطي ،مريم محمد
صةاعر الخطاب اإلشهاة  :ةاسر تداولير  /مريم محمد
الشةقيطي -.عمان :اة كةوز المعرفر268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5485 : .
ة مك 978-9957-74-855-5 :
الواصفات / :الخطاب//اإلشهاة//الةقد اي بي//التقرير اي بي/
/التحليا اي بي//وسائا االتصال ال ماهير /
> < 2343

808.04

العميم ،محمد آيت
المترجم كاتب الظا  /محمد آيت العميم  -.عمان :خطوي وظالل،
88 -. 0202ص
ة .إ2020/6/2041 : .
ة مك 978-9923-761-78-6 :
الواصفات / :اي ب العالمي//الترجمر//المترجمون/

497

808.041

808.041

> < 2344
ربابعة ،خلدون عبد القادر
أب ديات الكتابر وجدلياتها  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان:
المؤلف82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5094 : .
الواصفات / :المهاةات الكتابير//التأليف//ايسلوب اي بي/
/ايسلوب العلمي//الةقد الفكر /
> < 2345
ربابعة ،خلدون عبد القادر
بكاء الةص  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف،
60 -.0202ص
ة .إ2020/12/5137 : .
الواصفات / :المهاةات الكتابير//الةصوص//الةقد الفكر /
/ايسلوب اإل شائي//الكتابر/
> < 2346

808.0682

808.3

األسدي ،حيدر علي
خصوصير التأليف لمسرح الطفا في الوين العربي :ت ربر
الكاتب المصر السيد حافظ أ موذجا ً  /حيدة علي ايسد  -.عمان :اة
كفاءة المعرفر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/31 : .
ة مك 978-9923-755-45-7 :
الواصفات / :التأليف المسرحي//فن الكتابر//التحليا اي بي/
/المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2347
العذاري ،ثائر عبد المجيد
المتوالير القصصير  /ثائر عبد الم يد العذاة  -.عمان :اة كةوز
المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/995 : .
ة مك 978-9957-74-882-1 :
الواصفات / :القصص العالمير//القصص العربير//المتوالير
القصصير//فن الكتابر//اي ب القصصي/
> < 2348

808.80145

الحداد ،أمير هشام
الحب في ايسطوةة والمسرح  /أمير هشام الحدا  -.عمان :اة
الرضوان026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2524 : .
ة مك 978-9957-76-750-1 :
الواصفات / :علم ايسايير//الروما سير//الةصوص اي بير/
/ايعمال اي بير/

498

> < 2349
808.83

النهام ،هشام أحمد
جولر ليلير  /هشام أحمد الةهام  -.عمان :اة يافا العلمير-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/7/2689 : .
ة مك 978-9923-32-080-8 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب المترجم//اي ب القصصي/
> < 2350

809

قطوس ،بسام موسى
موت الةظرير الةقدير  /بسام موسى قطوس  -.عمان :اة فضاءات،
290 -. 0202ص
ة .إ2020/1/246 : .
ة مك 978-9923-36-053-8 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الدةاسات التحليلير//اآل اب/
> < 2351

809.1

شاهين ،محمد يوسف
إليوت في العربير :ثالثر ماذج ( ةاسر مقاة ر)  /محمد يوسف
شاهين  -.عمان :اة العائدون292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/128 : .
ة مك 978-9923-757-04-8 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الشعر//الشعراء//ايعمال اي بير//اي ب
ايجةبي//اي ب العربي/
> < 2352

809.3

بنات ،مي حسن
صوةة الغ ر في الرواير العربير والعالمير :ةاسر مقاة ر في
ماذج عربير وعالمير  /مي حسن بةات  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/1/345 : .
ة مك 978-9923-13-222-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الروايات العربير/
/الروايات ايجةبير//الغ ر/
> < 2353

809.3915

محمد ،فرج ياسين
أ ماي الشخصير المؤسطرة في القصر القصيرة :ةاسر تحليلير /
فرج ياسين محمد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر292 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1892 : .
ة مك 978-9923-755-93-8 :
الواصفات / :القصص القصيرة//القصص ايسطوةير//الةقد
اي بي//التحليا اي بي/

499

809.93358

> < 2354
األزرقي ،عامر عبد الزهرة
خطاب الحرب في المسرح المعاصر :ةاسر مقاة ر للعةف
السياسي في المسرح ايمريكي والبريطا ي والعراقي  /عامر عبد الزهرة
ايزةقي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6007 : .
ة مك 978-9923-755-04-4 :
الواصفات / :المسرحيات//الةصوص اي بير//الحرب//االحتالل
ايمريكي//العراق//الةقد اي بي//التحليا اي بي/

 810األدب العربي
> < 2355
810

810.9

الغرابي ،محمد ياسر
بالغر المقموعين من اإلجراء إلى التةظير حتى هاير القرن
السا س اله ر  /محمد ياسر الغرابي  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
529ص
ة .إ2019/3/1494 : .
ة مك 978-9957-18-701-9 :
الواصفات / :اي ب العربي//اي باء العرب//الحضاةة اإلسالمير/
/اللغر العربير/
> < 2356
أبو عواد ،محمود سليم
الةواسر :قراءات قدير  /محمو سليم أبو عوا  -.عمان :اة
جلر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1524 : .
ة مك 978-9923-37-011-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الةصوص اي بير/
/اي ب العربي/
> < 2357

810.9

810.9

األسدي ،حيدر علي
تداخا ايجةاس اي بير وأثرها ال مالي في الةص المسرحي
العربي  /حيدة علي ايسد  -.عمان :اة أم د052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/37 : .
ة مك 978-9957-99-931-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//ايسلوب اي بي/
/المسرحيات العربير/
> < 2358
بوهدة ،فتحي اوالد
اللسا يات ومةاهج الةقد اي بي  /فتحي اوال بوهدة ،عبد الستاة
ال امعي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2720 : .
ة مك 978-9923-14-066-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/

500

> < 2359
810.9

التوزاني ،خالد أحمد
أ ب الرحلر :جدلير اي ا واآلخر في عالم متغير  /خالد أحمد
التوزا ي  -.عمان :اة كةوز المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3354 : .
ة مك 978-9957-74-829-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//أ ب الرحالت//اي ب العربي/
> < 2360

810.9

الجبور ،محمد رمضان
تأمالت وإضاءات في أعمال المالح  /محمد ةمضان ال بوة -.
عمان :اة ايبراة 26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2734 : .
الواصفات / :اي ب العربي//الةقد اي بي//الشعر الفلسطيةي//التحليا
اي بي/
> < 2361

810.9

حراكي ،محمد مصطفى
قراءات أ بير و قدير  /محمد مصطفى حراكي  -.عمان :المؤلف،
002 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2550 : .
الواصفات / :اي ب العربي//الدةاسات اي بير//الةقد الفةي//العصر
الحديث/
> < 2362

810.9

810.9

الحياني ،محمود خليف
الهرميةوييقا :مقاةبر وتطبيق مشروع قراءة في المتخيا اي بي /
محمو خليف الحيا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3128 : .
ة مك 978-9923-14-124-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2363
الحيدري ،عبد العزيز عبد الرحمن
ةحالت الحج المشرقير :ةاسر ا شائير  /عبد العزيز عبد الرحمن
الحيدة  -.عمان :اة كةوز المعرفر652 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3355 : .
ة مك 978-9957-74-828-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//أ ب الرحالت//اي ب العربي/

501

> < 2364
810.9

الخطبا ،فوزي فالح
ازك ضمره :اي يب اإل سان  /فوز
المؤلف058 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6286 : .
ة مك 978-9957-67-398-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد
اي بي//الدةاسات الةقدير//الشعراء العرب/

فالح الخطبا  -.عمان:

810.9

> < 2365
رجوان ،مصطفى الجيالني
الشعرير وا س ام الخطاب :لسا يات الةص وشعرير جان كوهن /
مصطفى ال يال ي ةجوان  -.عمان :اة كةوز المعرفر291 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2232 : .
ة مك 978-9957-74-813-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/
> < 2366

810.9

810.9

الرشود ،خيرات حمد
مصاةع العشاق :ةاسر سيميائير  /خيرات حمد الرشو  -.إةبد :
عالم الكتب الحديث282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2591 : .
ة مك 978-9923-14-054-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الةصوص اي بير//اي ب
العربي/
> < 2367
رشيد ،عبد السالم محمد
ةاسات في الةقد العربي القديم  /عبد السالم محمد ةشيد ،إيهاب
م يد جرا  -.عمان :اة غيداء212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4400 : .
ة مك 978-9957-96-736-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/
> < 2368

810.9

الساير ،محمد عويد
أزهاة ال بال البرير :مقاالت في قد التحقيق والتأليف والشعر
والسر  /محمد عويد الساير  -.عمان :اة أم د022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2949 : .
ة مك 978-9923-25-176-8 :
الواصفات / :اي ب العربي//الةقد اي بي//المقاالت اي بير/

502

810.9

> < 2369
شناف ،شرف الدين محمد
العقا الةقد وخطاب اي ساق :ةاسر حفرير تأويلير  /شرف الدين
محمد شةاف  -.إةبد :عالم الكتب الحديث551 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2834 : .
ة مك 978-9923-14-079-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الةصوص العربير//اي ب العربي/
> < 2370

810.9

الصعب ،أحمد علي
تساؤالت الطين :ةاسات قدير  /أحمد علي الصعب  -.عمان :اة
غيداء29 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6153 : .
ة مك 978-9957-96-627-0 :
الواصفات / :اي ب العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي/
> < 2371

810.9

عامر ،رضا محمود
المةاهج الةقدير المعاصرة  /ةضا محمو عامر  -.عمان :اة أسامر
052 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3778 : .
ة مك 978-9957-22-820-0 :
الواصفات / :الةقد اي بي//ايسلوب اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2372

810.9

العبودي ،ضياء غني
مقاةبات قدير في السر  /ضياء غةي العبو
صفاء268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2533 : .
ة مك 978-9923-28-000-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//اي ب العربي/

 -.عمان :اة

> < 2373
810.9

عبيد ،محمد صابر
المغامرة ال مالير للةص اي بي الشعر  ،القصصي ،الروائي /
محمد صابر عبيد  -.عمان :اة غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3500 : .
ة مك 978-9957-96-698-0 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الةصوص اي بير//اي ب
العربي/

503

> < 2374
810.9

عساسلة ،فوزية
صفوة الكتاب في اللغات واآل اب02 :مقاال مميزاً مدعما ً بسير
ايساتذة العلمير  /فوزير عساسلر  -.عمان :من المحيط إلى الخليج-. 0202 ،
085ص
ة .إ2017/12/6212 : .
ة مك 978-9923-704-24-0 :
الواصفات / :المقاالت//السيرة الذاتير//اي ب العربي/
> < 2375

810.9

علي ،أحمد يحيى
ةسائا في اللغر واي ب والةقد  /أحمد يحيى علي  -.عمان :شركر
ايكا يميون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3062 : .
ة مك 978-9923-27-010-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2376

810.9

عيسى ،راشد علي
الوئام الديةي في اي ب  /ةاشد علي عيسى  -.عمان :خطوي
وظالل222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2138 : .
ة مك 978-9923-761-85-4 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب الديةي//اي ب
العربي/
> < 2377

810.9

غنيسة ،نصر الدين
الهوير :مفاهيم وةها ات  /صر الدين غةيسر  -.عمان :اة غيداء،
012 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4276 : .
ة مك 978-9957-96-727-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2378

810.9

فحماوي ،صبحي أحمد
اي ب الوجيز :هوير ت اوزير جديدة  /صبحي أحمد فحماو
عمان :اة جليس الزمان229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5489 : .
ة مك 978-9957-81-410-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/

504

-.

> < 2379
810.9

الفضل ،ناصر يوسف
ةاسات ومقاالت وعروض وشها ات في مدو ر الةزوح التكريتير /
اصر يوسف الفضا  -.عمان :اة زهد 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3404 : .
ة مك 978-9923-17-081-6 :
الواصفات / :اي ب العربي//اي ب االجتماعي//اآلثاة الةفسير
للحرب//حرب العراق/
> < 2380

810.9

810.9

810.9

810.9

القيسي ،علي داود
قراءات في إصداةات أ بير جديدة  /علي او القيسي  -.عمان:
المؤلف016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/710 : .
الواصفات / :الةقد اي بي//الدةاسات اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2381
الكبيسي ،عبد الرحمن حميد
المديةر الفاضلر في اي ب العربي  /عبد الرحمن حميد الكبيسي -.
عمان :مكتبر الم تمع العربي025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3494 : .
ة مك 978-9957-83-688-7 :
الواصفات / :اي ب العربي//تاةيخ اي ب//الةقد اي بي//ايخالق/
/التحليا اي بي/
> < 2382
المؤدب ،محمد األمين عمر
خطاب المحاضرات في التراث العربي :قراءة في الةوع اي بي /
محمد ايمين عمر المؤ ب  -.عمان :اة كةوز المعرفر295 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5957 : .
ة مك 978-9957-74-782-4 :
الواصفات / :التحليا اي بي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2383
المرهوبي ،سالمة سالم
بش ريات كا غصن معةى  /سالمر سالم المرهوبي  -.عمان:
اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6604 : .
ة مك 978-9923-13-199-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

505

> < 2384
810.9

810.90611

وقاد ،مسعود الفي
أزمر المةهج في الدةاسات الةقدير الحديثر والمعاصرة يومي (،9
 22وفمبر  / )0226مسعو الفي وقا  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
250 -.0202ص
ة .إ2019/6/2826 : .
ة مك 978-9923-14-071-0 :
الواصفات / :الةقد اي بي//اي ب العربي//اي ب المعاصر/
> < 2385
برهومي ،بلقاسم المولدي
ذاكرة المدن في اي ب التو سي  /بلقاسم المولد برهومي -.
عمان :اة المشكاة050 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4994 : .
ة مك 978-9923-734-11-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي//تو س/
> < 2386

810.9282

اللي ،عبدهللا محمد
محمد جمال عمرو :أمير شعراء الطفولر بال مةازع  /عبدهللا
محمد اللي  -.عمان :اة المأمون262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1520 : .
ة مك 978-9957-77-533-9 :
الواصفات / :المهاةات الكتابير//ايسلوب اي بي//الةقد اي بي/
/أ ب اييفال//اي باء//اي ب العربي/
> < 2387

810.9560533

سالم ،ياسر فواز
الكتابر عةد بةي بويه :ةاسر تحليلير  /ياسر فواز سالم  -.عمان:
اة كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/901 : .
ة مك 978-9923-755-63-1 :
الواصفات / :الكتابر//الةقد اي بي//ايسلوب اي بي//اي ب
العربي//البويهيون //2211-920العصر العباسي/
> < 2388

810.990564

خوري ،جريس نعيم
هوير اي ب وأ ب الهوير :ةاسات في الفولكلوة واي ب
الفلسطيةي  /جريس عيم خوة  -.عمان :اة الشروق028 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2889 : .
ة مك 978-9957-00-801-7 :
الواصفات / :اي ب العربي//الهوير اي بير//التراث الفلسطيةي/
/العصر الحديث/

506

810.990567

810.990567

810.990567

811

> < 2389
الهمداني شاعراً وناقداً :مسارات في اإلبداع والدهشة  /شهاب أحمد
القاضي]...وآخرون[  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
مج112(2ص)
ة .إ2019/4/1817 : .
ة مك 978-9923-25-070-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//ايعمال اي بير//اي باء العرب/
/اي ب العربي//اليمن/
> < 2390
غبالن ،حيدر محمود
الهمدا ي شاعراً و اقداً :مساةات في اإلبداع والدهشر  /حيدة
محمو غبالن  -.عمان :اة أم د -. 0202 ،مج092( 0ص)
ة .إ2019/4/1818 : .
ة مك 978-9923-25-071-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//ايعمال اي بير//اي باء العرب/
/اي ب العربي//اليمن/
> < 2391
الهمداني ،أحمد علي
ةاسات في اي ب اليمةي المعاصر :أ باء وفةا ون من اليمن /
أحمد علي الهمدا ي  -.عمان :اة أم د588 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1775 : .
ة مك 978-9923-25-066-2 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/
/العصر الحديث//اليمن/
> < 2392
الحنبلي ،عبد الجليل محمد
الكوكب المةير في شرح ايلفير بالتشطير ومعه شفاء الغليا في
ترجمر الشيخ عبد ال ليا  /عبد ال ليا محمد الحةبلي؛ تحقيق حمزة مصطفى
أبو توهر  -.عمان :اة أةوقر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4309 : .
ة مك 978-9923-10-035-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر القديم/
> < 2393

811.003

الدوري ،سامي ندا
موسوعر شعراء العرب :أضخم موسوعر في السيرة الذاتير
للشعراء العرب  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
20ج(8222ص)
ة .إ2019/1/109 : .
ة مك 978-9957-65-184-8 :
الواصفات / :الشعراء العرب//الشعر العربي//اي ب العربي/
/الموسوعات/
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> < 2394
811.009

عبيد ،محمد صابر
بالغر الت ربر الشعرير  /محمد صابر عبيد  -.عمان :اة
فضاءات526 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/67 : .
ة مك 978-9923-729-63-2 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//اي ب
العربي/
> < 2395

811.01

811.03

صالح ،آالن باجالن
شعراء وعشاق قتلهم الحب  /آالن باجالن صالح  -.عمان :مركز
الكتاب ايكا يمي265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3253 : .
ة مك 978-9957-35-391-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الشعراء العرب//الحب (عوايف)/
/اي ب العربي/
> < 2396
القيسي ،عبد السالم محمد
جماليات الرثاء في شعر علي ال اةم  /عبد السالم محمد القيسي -.
عمان :اة المةاهج250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4209 : .
ة مك 978-9957-18-740-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//شعر الرثاء//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2397

811.06

رشيد ،فاطمة الزهراء
الرمز الصوفي عةد محيي الدين ابن عربي من شعرير الخطاب إلى
تأويلير الباين  /فايمر الزهراء ةشيد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/7/3783 : .
ة مك 978-9923-14-168-7 :
الواصفات / :الشعر الصوفي//فلسفر ابن عربي//الخطاب//اي ب
العربي/
> < 2398

811.06

الغرابي ،محمد ياسر
آةاء الرسول والخلفاء الةقدير في الشعر والشعراء حتى هاير
العصر ايمو  /محمد ياسر الغرابي  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
022ص
ة .إ2019/3/1568 : .
ة مك 978-9957-18-712-5 :
الواصفات / :الشعر الديةي//الشعراء//الةقد اي بي//اإلسالم/
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> < 2399
811.06

ناصر ،أسيل محمد
الخطاب الصوفي في ضوء ظرير عالئقير الوعي :السلطات
الثةائير ،التمظهرات  /أسيا محمد اصر  -.عمان :اة كةوز المعرفر-. 0202 ،
025ص
ة .إ2019/7/3515 : .
ة مك 978-9957-74-834-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الصوفير//الخطاب/
/ايسلوب اي بي/
> < 2400

811.0606

811.0609

نعامنه ،محمود خالد
ابن سها اي دلسي بين الت ريد والمعةى الصوفي :محيي الدين بن
العربي ملهما ً  /محمو خالد عامةه ،سليم عطير جابر  -.عمان :اة الشروق
226 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3915 : .
ة مك 978-9957-00-751-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الشعر الصوفي/
/العصر اي دلسي/
> < 2401
أبو الوفا ،السيد عزت
التةاص الديةي في شعر أما قا  /السيد عزت أبو الوفا  -.عمان:
اة كةوز المعرفر280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3870 : .
ة مك 978-9957-74-839-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الشعر الديةي//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2402

811.08

811.0801

الشمري ،ثائر سمير
مالمح الفكر السياسي في الخطاب الشعر للشريف الرضي /
ثائر سمير الشمر  ،حسن عبد الها الدجيلي  -.عمان :الداة المةه ير،
088 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2535 : .
ة مك 978-9923-20-024-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الفكر السياسي//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2403
عبدهللا ،براء حسن
مظاهر الموايةر في الشعر ال اهلي  /براء حسن عبدهللا  -.عمان:
اة االبتكاة026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4728 : .
ة مك 978-9923-16-057-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اال تماء السياسي//الةقد العربي/
/اي ب العربي//العصر ال اهلي/
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811.09

811.094

811.094

> < 2404
المشهور ،أبي بكر العدني ابن علي
مةظومر شواهد الساحر في ذكر شهداء مؤتر والمةظومر المالذير
في ظم السيرة المعاذير  /أبي بكر العد ي ابن علي المشهوة  -.عمان :اة
المعين122 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6393 : .
ة مك 978-9957-595-76-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي/
> < 2405
أبو عمرة ،موسى "محمد صالح"
ةسالر مفتوحر إلى الوين المحتا  /موسى "محمد صالح" أبو
عمرة  -.البلقاء :المؤلف80 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3541 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي/
> < 2406
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
كتاب اليوم هديك السالم  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان:
اة زهد 025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/498 : .
ة مك 978-9923-17-131-8 :
الواصفات / :الشعر الويةي//اي ب العربي//اية ن//العصر
الحديث/
> < 2407

811.1

بوعياد ،نزهة
يوان شعر في ملوك المةاذةة :جمع وتصةيف وإحصاء  /زهر
بوعيا  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1426 : .
ة مك 978-9957-35-449-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//المةاذةة (قبيلر)//اي ب العربي/
/العصر ال اهلي/
> < 2408

811.1

الجنابي ،إياد سالم
واقعير اي اء في الشعر العربي قبا اإلسالم  /إيا سالم ال ةابي -.
عمان :اة أم د568 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/417 : .
ة مك 978-9957-99-951-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//العصر
ال اهلي/
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> < 2409
811.1

العاني ،مظفر هاني
ايةزاء في الشعر العربي قبا اإلسالم  /مظفر ها ي العا ي -.
عمان :اة إبصاة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4957 : .
ة مك 978-9923-29-032-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//اي ب
العربي//العصر ال اهلي/
> < 2410

811.2

القضاة ،أمينة جميل
ت ليات الغربر والحةين في شعر الفتوحات اإلسالمير في شعر صدة
اإلسالم  /أميةر جميا القضاة  -.عمان :اة زهد 026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/544 : .
ة مك 978-9923-17-140-0 :
الواصفات / :شعر صدة اإلسالم//الدةاسات اي بير//الةقد اي بي/
/الشعر العربي//اي ب العربي/

> < 2411
811.3

811.4

سليم ،هبة رافع
شعر الخواةج  /هبر ةافع سليم  -.عمان :اة المبا ةة-. 0202 ،
221ص
ة .إ2019/10/5586 : .
ة مك 978-9923-26-033-3 :
الواصفات / :عصر الخلفاء الراشدون//الخواةج//الشعر العربي/
/اي ب العربي/
> < 2412
اإلسداوي ،عبد المجيد محمد
شعر آل بةي أمير الكاتب :مضماميته وخصائصه الفةير  /عبد الم يد
محمد اإلسداو  -.عمان :اة غيداء226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/20 : .
ة مك 978-9957-96-817-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي//العصر ايمو /
> < 2413

811.4

الربيعي ،أحمد حاجم
يوان ابن هذيا القريبي  /أحمد حاجم الربيعي  -.عمان :اة
غيداء250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/696 : .
ة مك 978-9957-96-826-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//العصر ايمو //اي ب العربي/
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> < 2414
811.4

811.5

مصلح ،رسل صالح
جماليات العالقر :ةؤير في شعر م ةون ليلى  /ةسا صالح
مصلح -.عمان :اة غيداء219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/923 : .
ة مك 978-9957-96-663-8 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الشعر العربي//العصر ايمو /
> < 2415
شعر ونثر كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى سنة 220هـ  /جمع وتحقيق عبد
الفتاح يب لكر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث269 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2840 : .
ة مك 978-9923-14-085-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةثر العربي//العصر العباسي//اي ب
العربي/
> < 2416

811.5

الخطيب ،قصي فاضل
يوان يك ال ن :ةاسر موضوعير فةير  /قصي فاضا الخطيب -.
عمان :اة الخليج029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1911 : .
ة مك 978-9923-23-008-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
العباسي/
> < 2417

811.5

811.5

رشيد ،آزاد عبدول
السر في شعر علي بن ال هم  /آزا عبدول ةشيد  -.عمان :اة
غيداء022 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6171 : .
ة مك 978-9957-96-638-6 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//العصر
العباسي/
> < 2418
عبد الجابر ،سعود محمود
صالح الدين اييوبي أ يبا ً  /سعو محمو عبد ال ابر  -.عمان :اة
المأمون225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2649 : .
ة مك 978-9957-77-540-7 :
الواصفات / :صالح الدين اييوبي//اييوبيون /2010-2225
/الشعر العربي//اي ب العربي/
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811.5

811.509

811.56

811.564

> < 2419
المحمدي ،عماش فرحان
وة الشعر العربي في مواجهر الحركر الشعوبير في العصر
العباسي ايول  /عماش فرحان المحمد  -.عمان :اة المبا ةة-. 0202 ،
028ص
ة .إ2019/2/1023 : .
ة مك 978-9957-684-82-2 :
الواصفات / :العصر العباسي ايول//الشعر العربي//اي ب العربي/
> < 2420
المشهداني ،نجالء صالح
جماليات الصوةة في الشعر الصقلي  /الء صالح المشهدا ي -.
عمان :اة كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2021/1/171 : .
ة مك 978-9923-39-029-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي//العصر العباسي/
> < 2421
اإلسداوي ،أبو الطاهر عبد المجيد
شعر سفيان بن مصعب العبد ت حو 222ها 292/م  /أبو
الطاهر عبد الم يد اإلسداو  -.عمان :اة غيداء209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/39 : .
ة مك 978-9957-96-820-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//التحليا اي بي//اي ب العربي/
/العصر العباسي/
> < 2422
المناصرة ،محمد عز الدين
الشعر الفلسطيةي الحديث ( :)2995-2965إشكاالت الحداثر،
المقاومر ،والتأسرل  /محمد عز الدين المةاصرة  -.عمان :اة الصايا،
218 -.0202ص
ة .إ2019/6/3154 : .
ة مك 978-9923-710-45-6 :
الواصفات / :الشعر الحديث//الشعر الفلسطيةي//الةقد اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2423

811.58

الجبوري ،رائد حمد
تقابالت الةص في شعر المتةبي الت ةيس والمشاكلر موذجا  /ةائد
حمد ال بوة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/993 : .
ة مك 978-9923-755-65-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//اي ب
العربي//العصر العباسي/
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> < 2424
811.58

الدوري ،سامي ندا
المتةبي شاعر الكبرياء والتحد  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة
غيداء002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1400 : .
ة مك 978-9957-96-684-3 :
الواصفات / :المتةبي (أحمد بن الحسين)//العصر العباسي/
/الشعراء العرب/
> < 2425

811.6

811.6

811.6

حميد ،سامر باسم
شعر مروان الطليق :ةاسر وتحقيق  /سامر باسم حميد  -.عمان:
اة االبتكاة220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2636 : .
ة مك 978-9923-16-032-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
اي دلسي/
> < 2426
خريوش ،حسين يوسف
قضايا بحثير :مشرقير وأ دلسير في اإل ةاك والمفاهيم  /حسين
يوسف خريوش  -.إةبد :عالم الكتب الحديث92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3189 : .
ة مك 978-9923-14-135-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الةقد التاةيخي//الشعر العربي//ايحداث
التاةيخير//العصر اي دلسي/
> < 2427
الدباغ ،فرقان نجم جبار
إيحائير العالمات الزمكا ير والبةى الرامزة :شعر ابن خفاجر
اي دلسي أ موذجا ً  /فرقان م جباة الدباغ  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
012 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1330 : .
ة مك 978-9923-755-77-8 :
الواصفات / :الشعر اي دلسي//العالمات الزما ير والمكا ير/
/الرموز الشعرير//الدةاسات اي بير//اي ب العربي/
> < 2428

811.6

الدباغ ،فرقان نجم جبار
بالغر اإلقةاع في الشعر اي دلسي في عصر ول الطوائف و ولر
المرابطين 150-500ها  /فرقان م جباة الدباغ  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
285ص
ة .إ2019/9/5094 : .
ة مك 978-9923-25-213-0 :
الواصفات / :اإلقةاع//الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
/العصر اي دلسي/
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> < 2429
811.6

الربيعي ،أحمد حاجم
المواز ات الوصفير في الشعر اي دلسي  /أحمد حاجم الربيعي -.
عمان :اة غيداء286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4963 : .
ة مك 978-9957-96-786-4 :
الواصفات / :الشعر اي دلسي//الشعر العربي//الةقد اي بي/
> < 2430

811.6

الساجت ،محمود شاكر
شعر ابن سيد اللص ايشبيلي اي دلسي (ت 126ها)  /محمو شاكر
الساجت  -.عمان :اة كفاءة المعرفر228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1891 : .
ة مك 978-9923-755-90-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//العصر
اي دلسي/
> < 2431

811.6

الساعدي ،محمد طه
ال سد في الشعر اي دلسي من اللغر إلى الصوةه  /محمد يه
الساعد  -.عمان :اة جلر112 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4117 : .
ة مك 978-9923-732-60-1 :
الواصفات / :الشعر اي دلسي//ال سد//الةفس//الروح//الةقد اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2432

811.6

سالم ،ياسر فواز
البةاء الفةي في شعر ابراهيم بن الحاج الةمير اي دلسي (ت
292ها)  /ياسر فواز سالم  -.عمان :اة كفاءة المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1014 : .
ة مك 978-9923-755-69-3 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا الفةي//الشعر العربي//العصر
اي دلسي//اي ب العربي/
> < 2433

811.6

شكور ،نزار شاكر
أضواء على التراث اي بي والةقد في المغرب واي دلس  /زاة
شاكر شكوة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر068 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6094 : .
ة مك 978-9923-755-23-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الشعر العربي//ايعمال اي بير//العصر
اي دلسي/
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> < 2434
811.6

شكور ،نزار شاكر
فح اي دلس :ةاسات وأبحاث في الشعر اي دلسي و قده  /زاة
شاكر شكوة  -.عمان :اة كفاءة المعرفر025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6000 : .
ة مك 978-9923-755-10-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//العصر
اي دلسي/
> < 2435

811.6

صالح ،فواز أحمد
م لس شعراء جبا الفتح في العصر الموحد  :جمع و ةاسر
صوصه الشعرير  /فواز أحمد صالح  -.عمان :اة غيداء028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3720 : .
ة مك 978-9957-96-712-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//العصر اي دلسي/
> < 2436

811.6

الطائي ،فواز أحمد
الحياة والموت في شعر عصر الطوائف باي دلس  /فواز أحمد
الطائي  -.عمان :اة غيداء220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/866 : .
ة مك 978-9957-96-660-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الشعر العربي//العصر اي دلسي/
> < 2437

811.6

العجيلي ،هادي طالب
أثر القران الكريم في الشعر اي دلسي :عصر الطوائف والمرابطين
150-500ها  /ها يالب الع يلي  -.عمان :الداة المةه ير-. 0202 ،
226ص
ة .إ2018/9/4942 : .
ة مك 978-9923-20-000-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//العصر اي دلسي/
> < 2438

811.6

العجيلي ،هادي طالب
شعر حكام اي دلس :ةاسر في المضمون والفن  /ها
الع يلي  -.عمان :اة إبصاة228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4959 : .
ة مك 978-9923-29-034-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//العصر
اي دلسي/

يالب

516

> < 2439
811.6

811.6

العقابي ،نضال مهدي
أ ب الزهد في اي دلس :عصر بةي ايحمر ( ةاسر تحليلير فةير) /
ضال مهد العقابي  -.عمان :اة المةاهج092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3243 : .
ة مك 978-9957-18-726-2 :
الواصفات  / :الزهد//اي ب العربي/
> < 2440
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعر شعراء العربير :ةاسر موسوعير لشعراء ايمر العربير
شعراء العربير في اي دلس  /فالح صيف الح ير الكيال ي  -.عمان :اة
جلر -. 0202 ،مج550( 6ص)
ة .إ2018/8/3910 : .
ة مك 978-9957-71-966-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//العصر اي دلسي/
> < 2441

811.7062

811.9

بدير ،شعبان أحمد
شعر ابن الةبيه المصر  :ةاسر فةير  /شعبان أحمد بدير  -.إةبد:
عالم الكتب الحديث086 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2734 : .
ة مك 978-9923-14-070-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
اييوبي//مصر/
> < 2442
"محمد علي" ،أحمد تحسين
و ة مي  /أحمد تحسين "محمد علي"  -.عمان :اآلن اشرون،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6438 : .
ة مك 978-9923-13-185-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2443

811.9

أبو الوفا ،السيد عزت
ايقةعر الفةير عةد صالح عبد الصبوة  /السيد عزت أبو الوفا -.
عمان :اة كةوز المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3865 : .
ة مك 978-9957-74-838-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/

517

> < 2444
811.9

أبو بكر ،علي زياد
أبابيا  /علي زيا أبو بكر  -.عمان :المؤلف200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2049 : .
ة مك 978-9957-67-553-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2445

811.9

أبو بكر ،علي زياد
اقرؤو ي قبا موتي  /علي زيا أبو بكر  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
220ص
ة .إ2020/6/1557 : .
ة مك 978-9923-9788-1-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2446

811.9

811.9

أبو بكر ،علي زياد
من هةاك إلى هةاك  /علي زيا أبو بكر  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
228ص
ة .إ2020/6/1556 : .
ة مك 978-9923-9788-0-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2447
أبو بكر ،لينا عبد الرحمن
ح ر الموشكا :سرير الذئاب  /ليةا عبد الرحمن أبو بكر  -.عمان:
اة ايهليار222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/438 : .
ة مك 978-9957-39-327-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2448

811.9

أبو رياش ،محمد حسن
قصائد ذات به ر  /محمد حسن أبو ةياش  -.عمان :اة المأمون،
025 -. 0202ص
ة .إ2020/2/798 : .
ة مك 978-9957-77-529-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

518

> < 2449
811.9

811.9

أبو سل ،أمل يوسف
صف بض  /أما يوسف أبو سا  -.عمان :اة يافا العلمير،
028 -.0202ص
ة .إ2020/1/280 : .
ة مك 978-9923-32-050-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//القصائد الةثرير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2450
أبو سنينة ،رفيف يوسف
خطيئر مقدسر  /ةفيف يوسف أبو سةيةر  -.عمان :اة زهران،
89 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1609 : .
ة مك 978-9957-88-517-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2451

811.9

811.9

811.9

أبو شنار ،عدنان أحمد
من وحي الروح  /عد ان أحمد أبو شةاة  -.ما با :المؤلف-.0202 ،
208ص
ة .إ2019/3/1096 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2452
أبو صبيح ،جميل محمود
ملحمر الكائن الحربي أو ماغةاه سر الياسمين في يريقر إلى
المعركر  /جميا محمو أبو صبيح  -.عمان :اة فضاءات056 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3665 : .
ة مك 978-9923-36-093-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2453
أبو طعيمة ،أحمد سليمان
ترا يم وأشعاة  /أحمد سليمان أبو يعيمر  -.عمان :المؤلف،
92 -.0202ص
ة .إ2020/10/4307 : .
ة مك 978-9957-67-689-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2454

811.9

أبو طير ،أروى محمد
قلب أ يق  /أةوى محمد أبو يير  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/7/2559 : .
ة مك 978-9923-37-026-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

519

> < 2455
811.9

أبو طير ،أروى محمد
كحا السهو  /أةوى محمد أبو يير  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/12/6465 : .
ة مك 978-9923-37-002-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2456

811.9

أبو طير ،وليد عودة
عاشق الروح  /وليد عو ة أبو يير  -.عمان :اة يافا العلمير،
002 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2756 : .
ة مك 978-9923-32-082-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2457

811.9

أحمد ،شريف بشير
الشعر العربي في العراق في القرن الحا
بشير أحمد  -.عمان :اة غيداء092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4520 : .
ة مك 978-9957-96-740-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/

عشر لله رة  /شريف

> < 2458
811.9

األحمد ،نزار عارف
الحب والرحيا  /زاة عاةف ايحمد  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/2/788 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2459

811.9

األحمد ،نزار عارف
وتبقى في الذاكرة  /زاة عاةف ايحمد  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
222ص
ة .إ2020/2/787 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2460

811.9

آدم ،محمود عبد النبي
على الرغم مةي  /محمو عبد الةبي آ م  -.عمان :اة يافا العلمير،
208 -. 0202ص
ة .إ2020/6/2089 : .
ة مك 978-9923-32-070-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

520

> < 2461
811.9

األزدي ،حارث كاظم
تعرف إلي  /حاةث كاظم ايز
201ص
ة .إ2019/8/4432 : .
ة مك 978-9957-605-95-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة الفاةوق-. 0202 ،

> < 2462
811.9

األسدي ،حسين عودة
الهيكا العظمي للةخلر  /حسين عو ة ايسد
وظالل65 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1717 : .
ة مك 978-9923-761-34-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :خطوي

811.9

> < 2463
األسلمي ،مشعان المشعان
عةاقيد العةب  /مشعان المشعان ايسلمي  -.عمان :اة زهد ،
201 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2690 : .
ة مك 978-9923-17-079-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2464

811.9

811.9

811.9

استيتية ،عدنان محمد
وللقلب أيضا ً حكاير ولها كا الحكاير  /عد ان محمد استيتير -.
عمان :المؤلف086 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/170 : .
ة مك 978-9957-67-635-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2465
البجالي ،سماح أحمد ابراهيم
إلى متى  /سماح أحمد ابراهيم الب الي  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/7/2230 : .
ة مك 978-9923-9797-0-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2466
البديرات ،سالم عبد
شمس الدجى  /سالم عبد البديرات  -.الكرك :المؤلف-. 0202 ،
025ص
ة .إ2020/7/2286 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

521

> < 2467
811.9

البستاني ،بتول حمدي
وابيضت عيةاها  /بتول حمد
282 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3036 : .
ة مك 978-9923-729-88-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//العصر الحديث//اي ب العربي/

البستا ي  -.عمان :اة فضاءات،

> < 2468
811.9

بطارسه ،تفاحه سالم
ةفيف السةابا  /تفاحه سالم بطاةسه  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
261ص
ة .إ2019/11/6124 : .
ة مك 978-9957-67-467-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2469

811.9

811.9

بك ،كمال جمال
جسر الضلوع وهذه قصيدتي  /كمال جمال بك  -.عمان :اة
العائدون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5375 : .
ة مك 978-9923-757-01-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2470
البكري ،نجوى عبد الحق
أحزان وين وبشائر فرح  /وى عبد الحق البكر  -.عمان:
المؤلف28 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3443 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2471

811.9

بن إيدمر ،محمد
الدة الفريد وبيت القصيد  /محمد بن إيدمر؛ تحقيق عفيف محمد
عبد الرحمن ،ياسين أبو الهي اء  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
5ج(2022ص)
ة .إ2019/7/3525 : .
ة مك 978-9923-14-153-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//التحليا اي بي//الةقد اي بي//اي ب
العربي/

522

> < 2472
811.9

بن شيكار ،رضوان
مرافئ التيهان  /ةضوان بن شيكاة  -.عمان :اة فضاءات،
200 -.0202ص
ة .إ2019/11/5755 : .
ة مك 978-9923-36-014-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2473

811.9

بنحيدا ،رجاء مؤيد
شعرير اإليقاع من تشكيا الداللي إلى موسيقى البصر
مؤيد بةحيدا  -.إةبد :عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3534 : .
ة مك 978-9923-14-165-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 /ةجاء

> < 2474
811.9

البواب ،هناء علي
يحين ألماس  /هةاء علي البواب  -.عمان :خطوي وظالل،
028 -.0202ص
ة .إ2020/7/2613 : .
ة مك 978-9923-40-101-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2475

811.9

بوسريف ،صالح
السهم والوتر  /صالح بوسريف  -.عمان :خطوي وظالل-.0202 ،
265ص
ة .إ2020/6/2045 : .
ة مك 978-9923-761-76-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير//اي ب
العربي/
> < 2476

811.9

البوسعيدي ،سالم سعيد
وتحدث العلم شعراً :تطوة العقلير العربير والحياة العلمير في عمان
من افذة الشعر التعليمي  /سالم سعيد البوسعيد  -.عمان :اآلن اشرون،
261 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6616 : .
ة مك 978-9923-13-212-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//الحياة الثقافير//الحضاةة العربير/
/اي ب العربي/

523

> < 2477
811.9

بيرقدار ،فرج
حمامر مطلقر ال ةاحين  /فرج بيرقداة  -.عمان :خطوي وظالل،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1923 : .
ة مك 978-9923-761-53-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2478

811.9

تايه ،سعيد محمد
في موكب الحب  /سعيد محمد تايه  -.عمان :اة زهران-. 0202 ،
012ص
ة .إ2019/9/4746 : .
ة مك 978-9957-88-496-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2479

811.9

التل ،محمود فضيل
لقاء الليا  /محمو فضيا التا  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/2/847 : .
ة مك 978-9923-13-285-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2480

811.9

الجابري ،عايد أحمد
ومضات برسم التأما  /عايد أحمد ال ابر
205 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5914 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.إةبد :المؤلف،

> < 2481
811.9

811.9

الجاسم ،موسى جاسم
شعر وشعوة :قدة فسك التةتظر التقدير من أحد  /موسى جاسم
ال اسم  -.عمان :اة المشكاة200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3916 : .
ة مك 978-9923-734-23-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2482
الجحدلي ،هاشم
في مديح الزةقر  /هاشم ال حدلي  -.عمان :خطوي وظالل،
220 -.0202ص
ة .إ2020/7/2145 : .
ة مك 978-9923-761-86-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

524

> < 2483
811.9

الجنابي ،جمال خضير
الصوةة الشعرير في شعر جةاة امق  /جمال خضير ال ةابي -.
عمان :اة غيداء012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4704 : .
ة مك 978-9957-96-772-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 2484

811.9

الجنابي ،جمال خضير
اللغر الشعرير في شعر جةاة امق  /جمال خضير ال ةابي  -.عمان:
اة غيداء011 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4526 : .
ة مك 978-9957-96-744-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2485

811.9

الحاج ،نظير راجي
يوان بوح الروح  /ظير ةاجي الحاج  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3376 : .
ة مك 978-9923-14-286-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2486

811.9

الحارثية ،رقية علي
قلب آيا للخضرة  /ةقير علي الحاةثير  -.عمان :اآلن اشرون،
95 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6601 : .
ة مك 978-9923-13-191-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2487

811.9

حتاملة ،محمد مصطفى
أثيبي قلبي  /محمد مصطفى حتاملر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
265ص
ة .إ2020/1/79 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2488

811.9

الحجاوي ،حمد سلمان
أحبك فلسطين وهذه حريتي  /حمد سلمان الح او
المؤلف252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/156 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان:
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> < 2489
811.9

الحجاوي ،حمد سلمان
أهوى الحسان  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
258ص
ة .إ2020/1/152 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2490

811.9

الحجاوي ،حمد سلمان
جواهر للقراء  /حمد سلمان الح او  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
228ص
ة .إ2020/1/132 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2491

811.9

الحجاوي ،حمد سلمان
ال ترحلي  /حمد سلمان الح او
252ص
ة .إ2020/1/150 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :المؤلف-. 0202 ،

> < 2492
811.9

الحجاوي ،حمد سلمان
من بض الصمو  /حمد سلمان الح او
229 -. 0202ص
ة .إ2020/1/151 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :المؤلف،

> < 2493
811.9

حدادين ،سهى منعم
قمر على وسا تي  /سهى مةعم حدا ين  -.عمان :اة جلر،
220 -.0202ص
ة .إ2020/2/602 : .
ة مك 978-9923-37-008-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2494

811.9

الحسن ،عفاف نصر
إمرأة من زمن الم د  /عفاف صر الحسن  -.عمان :المؤلف،
210 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5287 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2495
811.9

811.9

الحصني ،عبد القادر
تةشر غسيلها على السياج  /عبد القا ة الحصةي  -.عمان :خطوي
وظالل226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1391 : .
ة مك 978-9923-761-17-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2496
الحضرمي ،محمد سليمان
المشرب العذب قراءات في الشعر العما ي  /محمد سليمان
الحضرمي  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6610 : .
ة مك 978-9923-13-210-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات الةقدير//اي ب
العربي/
> < 2497

811.9

الحمارشة ،عمر حلمي
إال ةسول هللا  /عمر حلمي الحماةشر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
222ص
ة .إ2017/11/5924 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2498

811.9

الحمداني ،نوافل يونس
اةكيولوجيا الةص :اللقيات والضوء  /وافا يو س الحمدا ي -.
عمان :اة جلر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5005 : .
ة مك 978-9923-732-80-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
الحديث/
> < 2499

811.9

حميدة ،ميلود
م ر خيبر  /ميلو حميدة  -.عمان :من المحيط إلى الخليج،
222 -.0202ص
ة .إ2019/11/5677 : .
ة مك 978-9923-740-60-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2500
811.9

811.9

الحياني ،محمود خليف
الت ريب والحداثر في الشعر العربي :لعبر الكمال واستراتي ير
الالكمال (مشروع قراءة في شعر شاكر م يد سيفو)  /محمو خليف الحيا ي -.
إةبد :عالم الكتب الحديث252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3026 : .
ة مك 978-9923-14-089-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//التحليا اي بي//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2501
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
غربر حب وحرب  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة
زهد 025 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1228 : .
ة مك 978-9923-17-152-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2502

811.9

الخصيبي ،محمود
قيثاةة حب  /محمو الخصيبي  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/12/6598 : .
ة مك 978-9923-13-190-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2503

811.9

خالف ،رانية سعد
المرأة ذات الوزن المرح  /ةا ير سعد خالف  -.عمان :اة أزمةر،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6259 : .
ة مك 978-9957-09-818-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2504

811.9

خلف ،ريكان ابراهيم
ثةائيات ةيكان ابراهيم  /ةيكان ابراهيم خلف  -.عمان :المؤلف،
98 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3183 : .
ة مك 978-9923-9805-0-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2505
811.9

خلف ،ريكان ابراهيم
القصائد تفكر ايضا ً  /ةيكان ابراهيم خلف  -.عمان :اة هبر،
96 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1209 : .
ة مك 978-9923-731-39-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2506

811.9

811.9

خليفة ،صالح موسى
يوان عتاب المحبين  /صالح موسى خليفر  -.عمان :اة المأمون،
96 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2646 : .
ة مك 978-9957-77-539-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2507
خليل ،يامن عدنان الشيخ
من الالشيء  /يامن عد ان الشيخ خليا  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
22ص
ة .إ2020/6/1964 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2508

811.9

داغر ،شربل
قيافر ايثر :سيرتي تتفقد قصيدتي  /شربا اغر  -.عمان :خطوي
وظالل 288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1407 : .
ة مك 978-9923-761-20-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2509

811.9

811.9

الداود ،سهير كمال
للعزيز ساء  /سهير كمال الداو  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
099ص
ة .إ2019/11/6036 : .
ة مك 978-9923-13-169-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2510
دبابنة ،سليم شتيوي
الموت حكاير قديمر  /سليم شتيو بابةر ،غطاس جميا صويص -.
عمان :اة البيرو ي212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6075 : .
ة مك 978-9923-22-029-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2511
811.9

دشتي ،علي
وقفر مع الخيام في البحث عن الخيام والرباعيات  /علي شتي؛
ترجمر يوسف حسين بكاة  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1723 : .
ة مك 978-9923-13-248-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات الةقدير//اي ب
العربي/
> < 2512

811.9

الدوري ،عساف صالح
غربر وغروب :قصائد شعرير  /عساف صالح الدوة  -.عمان:
اة المعتز201 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3966 : .
ة مك 978-9957-65-258-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2513

811.9

811.9

الربابعة ،خالد أحمد
صهيا الشوق  /خالد أحمد الربابعر  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/2/656 : .
ة مك 978-9923-25-277-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2514
الربيعي ،عبد الرزاق جبار
هاةات بال ت اعيد  /عبد الرزاق جباة الربيعي  -.عمان :اآلن
اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6594 : .
ة مك 978-9923-13-205-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2515

811.9

رحمن ،صابر محسن
عيون الوجدان :قصائد شعرير  /صابر محسن ةحمن  -.عمان :اة
المعتز281 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/761 : .
ة مك 978-9957-65-250-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

530

> < 2516
811.9

رحمن ،صابر محسن
قطوف ايزاهر :قصائد شعرير  /صابر محسن ةحمن  -.عمان:
اة المعتز250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/473 : .
ة مك 978-9957-65-248-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2517

811.9

الرشود ،خيرات حمد
شعر المرقشين :ةاسر أسلوبير  /خيرات حمد الرشو  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3021 : .
ة مك 978-9923-14-094-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2518

811.9

الرشيدي ،مسلم عبيد
المدح في شعر سبط ابن التعاويذ  :ةاسر موضوعير وفةير  /مسلم
عبيد الرشيد  -.عمان :اة أم د258 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4136 : .
ة مك 978-9923-25-209-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 2519

811.9

الرفاعي ،يسرى محمد
تغريد السةابا  /يسرى محمد الرفاعي  -.عمان :اة ايبراة،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/2/492 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2520

811.9

الرفاعي ،يسرى محمد
حروف الوين  /يسرى محمد الرفاعي  -.عمان :اة ايبراة ،
210 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4073 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2521

811.9

الرواشدة ،سهاد عجوة
ترا يم سها  /سها ع وة الرواشدة  -.عمان :اة البيرو ي،
225 -.0202ص
ة .إ2019/8/4155 : .
ة مك 978-9923-22-016-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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811.9

> < 2522
الرواقة ،ابراهيم شتيوي
حروف بريئر  /ابراهيم شتيو الرواقر  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
88ص
ة .إ2020/7/2671 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2523

811.9

زاير ،رسمية محيبس
يلقر أ ثى  /ةسمير محيبس زاير  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
202ص
ة .إ2019/5/2423 : .
ة مك 978-9923-729-86-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2524

811.9

الزيادات ،هياب عواد
غيوم ومطر  /هياب عوا الزيا ات  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
202ص
ة .إ2020/6/2078 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2525

811.9

زيدان ،محمد
الةص والسياق :عالم علي عبدهللا خليفر الشعر  /محمد زيدان -.
عمان :مركز الكتاب ايكا يمي268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4485 : .
ة مك 978-9957-35-403-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 2526

811.9

الزيود ،أنور حمد
حديث الروح :خواير وأشعاة في العشق  /أ وة حمد الزيو -.
الزةقاء :المؤلف202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2082 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2527

811.9

سالم ،إدريس حجي
جحيم حي  /إ ةيس ح ي سالم  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/1/306 : .
ة مك 978-9923-36-057-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2528
811.9

الساير ،محمد عويد
اي ب وما فيه :ةاسات وأبحاث في الشعر العربي قديما ً وحديثا ً /
محمد عويد الساير  -.عمان :اة أم د208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2948 : .
ة مك 978-9923-25-181-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير//اي ب
العربي/
> < 2529

811.9

811.9

الساير ،محمد عويد
السليما ي ايةبلي أمين الدولر علي بن عثمان ت 622ها :حياته
وشعره  /محمد عويد الساير ،محمد وة عباس  -.عمان :اة كفاءة المعرفر ،
258 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1349 : .
ة مك 978-9923-755-82-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اللغو //التحليا
الموضوعي//الشعراء العرب//اي ب العربي/
> < 2530
السعافين ،ابراهيم عبد الرحيم
شمس تائهر  /ابراهيم عبد الرحيم السعافين  -.عمان :اة ايهليار،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4240 : .
ة مك 978-9957-39-348-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2531

811.9

سعيد ،محمد ردمان
الليا في شعر عبدهللا البر و ي  /محمد ة مان سعيد  -.عمان :اة
أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/454 : .
ة مك 978-9957-99-960-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي/
> < 2532

811.9

سالم ،رفعت
أةعى الشياه على المياه  /ةفعت سالم  -.عمان :خطوي وظالل،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2599 : .
ة مك 978-9923-761-92-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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811.9

> < 2533
الساليطة ،أحمد سليمان
ةوح معلقر بالغد  /أحمد سليمان الساليطر  -.عمان :اة المعتز،
62 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2120 : .
ة مك 978-9957-65-252-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2534

811.9

سليقة ،خولة سامي
حبيب يشرب صوتي  /خولر سامي سليقر  -.عمان :اة الشروق،
96 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3311 : .
ة مك 978-9957-00-802-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2535

811.9

سمير ،مؤمن
أصوات تحت ايظافر  /مؤمن سمير  -.عمان :خطوي وظالل،
290 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1366 : .
ة مك 978-9923-761-05-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2536

811.9

سياليجيتش ،حارث
ملتقى الكلمات  /حاةث سيالي يتش؛ ترجمر اسماعيا أحمد أبو
البةدوةة  -.عمان :اآلن اشرون261 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1848 : .
ة مك 978-9923-13-263-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2537

811.9

شاكر ،نزار شكور
أير الةص :ةاسات في ايير الذاتير وال مالير والةقدير للةص
الشعر  /زاة شكوة شاكر  -.عمان :اة كفاءة المعرفر066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1343 : .
ة مك 978-9923-755-85-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير//اي ب
العربي//العصر الحديث/
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811.9

811.9

> < 2538
شاهين ،سعد الدين علي
اعتقد بالماء خلف السد  /سعد الدين علي شاهين  -.عمان :خطوي
وظالل228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1521 : .
ة مك 978-9923-40-026-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2539
شرتح ،عصام عبد السالم
جمالير ايسلوب الشعر عةد زاة بريك هةيد  /عصام عبد
السالم شرتح  -.عمان :اة المعتز092 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2554 : .
ة مك 978-9957-65-207-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2540

811.9

811.9

شرف ،خلود جهاد
أسراة :صوص شعر  /خلو جها شرف  -.عمان :اة أم د،
228 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5334 : .
ة مك 978-9923-25-344-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2541
الشعر ،أنور محمود خليل
ف ر وعةاق  /أ وة محمو خليا الشعر  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
262ص
ة .إ2020/6/1996 : .
ة مك 978-9957-67-547-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2542

811.9

شقرون ،نزار
ضاللي من هدا  /زاة شقرون  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/10/5644 : .
ة مك 978-9923-36-003-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

535

> < 2543
811.9

الشلفي ،أحمد قائد
قمر يتبعةي  /أحمد قائد الشلفي  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
20 -.0202ص
ة .إ2019/10/5517 : .
ة مك 978-9957-74-858-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2544

811.9

الشلهوب ،ذيب محمد
عيون امعر وقلوب حالمر  /ذيب محمد الشلهوب  -.عمان:
المؤلف010 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5375 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2545

811.9

الشمري ،حافظ محمد
الرؤى الةقدير وأثرها في مالمح الدةاسات الحديثر  /حافظ محمد
الشمر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3485 : .
ة مك 978-9957-35-397-1 :
الواصفات / :الةقد اي بي//الشعر العربي//التحليا اي بي//ايسلوب
اي بي/
> < 2546

811.9

الشمري ،حافظ محمد
الةصوص الشعرير وتشكيالتها في الشعر العربي الحديث :ةاسر
تحليلير قدير  /حافظ محمد الشمر  -.عمان :مركز الكتاب ايكا يمي،
225 -.0202ص
ة .إ2019/3/1268 : .
ة مك 978-9957-35-385-8 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//اي ب
العربي/
> < 2547

811.9

شوبان ،محمد أبو بكر
االت اه اإلصالحي في الشعر الحديث 2922-2922م :ةاسر
موضوعير وفةير  /محمد أبو بكر شوبان  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
502ص
ة .إ2019/3/1299 : .
ة مك 978-9957-99-995-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
الحديث/
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811.9

811.9

811.9

811.9

811.9

> < 2548
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
ائرة الملح  /عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2424 : .
ة مك 978-9923-39-004-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2549
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
يوان أيباق شعرير  /عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان :اة
كفاءة المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2423 : .
ة مك 978-9923-39-000-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2550
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
ةحيا في أبعا ايب دير  /عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان :اة
كفاءة المعرفر005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2422 : .
ة مك 978-9923-39-001-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2551
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
قراءة جديدة في شعر الحالج وفلسفته وشعر الغةاء اليمةي التراثي /
عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان :اة كفاءة المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2471 : .
ة مك 978-9923-39-005-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//التراث الشعبي//اليمن//الةقد اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2552
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
هالل الغربر  /عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2420 : .
ة مك 978-9923-39-003-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2553
811.9

صافي ،محمد خالد
ةجع زفرات اي ين  /محمد خالد صافي  -.عمان :اة العةقاء،
221 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2243 : .
ة مك 978-9957-573-77-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2554

811.9

صالح ،عبير علي
أحبك لكن  /عبير علي صالح  -.عمان :اة زهران-. 0202 ،
220ص
ة .إ2019/5/2400 : .
ة مك 978-9957-88-480-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2555

811.9

811.9

صبحي ،فوزية فهد
حرير  /فوزير فهد صبحي  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
92ص
ة .إ2020/7/2236 : .
ة مك 978-9923-36-086-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2556
الصعب ،أحمد علي
أيفأت حلما ً فغاب  /أحمد علي الصعب  -.عمان :اة غيداء،
208 -. 0202ص
ة .إ2018/12/6150 : .
ة مك 978-9957-96-626-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2557

811.9

811.9

الصعب ،أحمد علي
أهازيج قصب  /أحمد علي الصعب  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
229ص
ة .إ2020/2/698 : .
ة مك 978-9957-96-824-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2558
الضمور ،رويدة أحمد
شمس تحت الظا  /ةويدة أحمد الضموة  -.عمان :اة الرواير
العربير225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1120 : .
ة مك 978-9923-747-53-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

538

811.9

> < 2559
طوقان ،عامر "محمد سعيد"
خواير شعرير  /عامر "محمد سعيد" يوقان  -.عمان :اة
البيرو ي261 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2695 : .
ة مك 978-9923-22-012-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2560

811.9

طيب ،مؤيد
ال ةيح تقلةي ال أةض تحملةي  /مؤيد ييب  -.عمان :اة فضاءات،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5769 : .
ة مك 978-9923-36-027-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2561

811.9

العامري ،محمد حسن
عليه العشب  /محمد حسن العامر
026 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2560 : .
ة مك 978-9923-40-025-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :خطوي وظالل،

> < 2562
811.9

عباس ،سامي مهدي
كلمات على تخوم الشعر  /سامي مهد عباس  -.عمان :اة جلر،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/6/2722 : .
ة مك 978-9923-732-44-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2563

811.9

العباس ،فايز أحمد
 1ميغا بيكسا  /فايز أحمد العباس  -.عمان :اة فضاءات-.0202 ،
291ص
ة .إ2019/6/3288 : .
ة مك 978-9923-729-97-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

539

> < 2564
811.9

عباس ،محمد نوري
شرح قصيدة المةفرجر لإلمام أبي الحسن علي بن يوسف البصرو
المتوفى 921ها  /محمد وة عباس  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/5/1332 : .
ة مك 978-9923-755-79-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات اللغوير//اي ب
العربي/
> < 2565

811.9

811.9

عبدهللا ،إخالص محمود
اةتدا الطيف :ةاسر قدير في شعر بشرى البستا ي  /إخالص
محمو عبدهللا  -.إةبد :عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2654 : .
ة مك 978-9923-14-056-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2566
عبدهللا ،عبده عبد الكريم
شعر حسن عبدهللا الشرفي :ةاسر أسلوبير  /عبده عبد الكريم
عبدهللا  -.عمان :اة كفاءة المعرفر066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1889 : .
ة مك 978-9923-755-92-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعراء
العرب//اي ب العربي/
> < 2567

811.9

عبدهللا ،فتحي علي
الهوى والغفران  /فتحي علي عبدهللا  -.عمان :اة المأمون،
025 -.0202ص
ة .إ2019/9/5100 : .
ة مك 978-9957-77-522-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2568

811.9

العتلة ،شيماء خالد
البةاء السر في شعر ةاشد عيسى  /شيماء خالد العتلر  -.عمان:
اة الخليج 012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2660 : .
ة مك 978-9923-23-059-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//البةاء السر //الدةاسات اي بير/
/اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2569
811.9

العدوان ،أمينة ماجد
الح ر  /أميةر ماجد العدوان  -.عمان :اة أزمةر-. 0202 ،
262ص
ة .إ2020/6/1589 : .
ة مك 978-9957-09-824-7 / 978-9957-09-825-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2570

811.9

العدوان ،أمينة ماجد
والرما يغفو  /أميةر ماجد العدوان  -.عمان :اة أزمةر-. 0202 ،
82ص
ة .إ2020/6/1629 : .
ة مك 978-9957-09-826-1 / 978-9957-09-827-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2571

811.9

عرموش ،نهاية كنعان
عتبات الحةين  /هاير كةعان عرموش  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
282ص
ة .إ2019/10/5286 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2572

811.9

عصافرة ،يوسف عزات
أهازيج الوين ال ريح  /يوسف عزات عصافرة  -.عمان :اة
ايبراة260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/491 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2573

811.9

عطيه ،آيه محمد
توظيف الشخصيات التاةيخير في قصائد أ و يس  /آيه محمد
عطيه -.عمان :اة فضاءات210 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2043 : .
ة مك 978-9923-36-045-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2574

811.9

عقيقي ،إسحاق فريد
جةون الياسمين  /إسحاق فريد عقيقي  -.عمان :اة البيرو ي،
250 -. 0202ص
ة .إ2018/6/3038 : .
ة مك 978-9923-22-048-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

541

> < 2575
811.9

عقيقي ،إسحاق فريد
جةو ي الحلو  /إسحاق فريد عقيقي  -.عمان :اة البيرو ي ،
256 -.0202ص
ة .إ2018/6/3040 : .
ة مك 978-9923-22-046-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2576

811.9

عقيقي ،إسحاق فريد
حبيبي الحلو  /إسحاق فريد عقيقي  -.عمان :اة البيرو ي-.0202 ،
252ص
ة .إ2018/6/3039 : .
ة مك 978-9923-22-047-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//العصر الحديث/
> < 2577

811.9

علي ،طاهر مصطفى
شعرير ايسلوب الرئو في خطاب محمو البريكات  /ياهر
مصطفى علي  -.عمان :اة االبتكاة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2632 : .
ة مك 978-9923-16-035-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2578

811.9

811.9

عمر ،رشيد جمال
موج شاحب  /ةشيد جمال عمر  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/1/304 : .
ة مك 978-9923-36-058-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2579
عوجان ،كفاية عبد القادر
من فيض الوجدان  /كفاير عبد القا ة عوجان  -.الزةقاء :المؤلف،
295 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4967 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

542

> < 2580
811.9

811.9

العودات ،محمد طالب
البةير اإليقاعير في الشعر العربي :حو ظرير جديدة  /محمد يالب
العو ات  -.إةبد :عالم الكتب الحديث200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3027 : .
ة مك 978-9923-14-088-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//ايسلوب
اي بي//اي ب العربي/
> < 2581
عودة ،أحمد عبد الحميد
يوان هشام عو ة  / 0226-2989أحمد عبد الحميد عو ة  -.عمان:
المؤلف120 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5809 : .
ة مك 978-9957-96-801-4 / 978-9957-67-378-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2582

811.9

عودة ،ابراهيم محمد
تحت جةح الظالم  /ابراهيم محمد عو ة  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
222ص
ة .إ2020/7/2582 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2583

811.9

العودي ،محمد مسعد
سحر شعرير الةص ومةاهج قراءته  /محمد مسعد العو
اة أم د200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2207 : .
ة مك 978-9923-25-095-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/

 -.عمان:

> < 2584
811.9

عيد ،أسيل جهاد
الشعر وشعوة  /أسيا جها عيد  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
66ص
ة .إ2019/10/5506 : .
ة مك 978-9957-65-230-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

543

> < 2585
811.9

عيد ،فرح مصطفى
أح ير وهم وحقيقر  /فرح مصطفى عيد  -.عمان :اة الرواير
العربير250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2908 : .
ة مك 978-9923-747-74-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2586

811.9

الغافري ،زاهر
صةاع ايعالي  /زاهر الغافر  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/6/1926 : .
ة مك 978-9923-761-69-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2587

811.9

الغافري ،عبدهللا خليفة
كلمات باتير  /عبدهللا خليفر الغافر
18 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6606 : .
ة مك 978-9923-13-202-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2588
غزال ،آمال اسماعيل
اثر الليا  /آمال اسماعيا غزال  -.عمان :اة يافا العلمير،
206 -.0202ص
ة .إ2020/2/459 : .
ة مك 978-9923-32-053-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
 -.عمان :اآلن اشرون،

811.9

> < 2589
811.9

غزالي ،الهواري
للبحر صوت آخر على جسر ةيالتو  /الهواة
اآلن اشرون296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6028 : .
ة مك 978-9923-13-168-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2590
الغزو ،هبة رافع
في متاهات الحب والحرب  /هبر ةافع الغزو  -.عمان :اة كةوز
المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3657 : .
ة مك 978-9957-74-912-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
غزالي  -.عمان:

811.9

544

> < 2591
811.9

غلمان ،مصطفى
مش على مائي الث اج  /مصطفى غلمان  -.عمان :اة فضاءات،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5749 : .
ة مك 978-9923-36-020-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2592

811.9

غيث ،سوسن نظمي
فاةسر اإلةا ة والتحد  /سوسن ظمي غيث  -.عمان :المؤلف،
229 -. 0202ص
ة .إ2020/11/5025 : .
ة مك 978-9957-67-727-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2593

811.9

الفاضلي ،مكي نزال
بةت قومي  /مكي زال الفاضلي  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
222ص  ( -.سلسلر المدائن الفلسطيةير )
ة .إ2020/8/3090 : .
ة مك 978-9957-67-624-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2594

811.9

الفاعوري ،علي صالح
أزةق مما اظن  /علي صالح الفاعوة  -.عمان :خطوي وظالل،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2192 : .
ة مك 978-9923-40-042-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2595

811.9

فليحان ،عبير غالب
حبر العيون  /عبير غالب فليحان  -.عمان :اة يافا العلمير،
65 -.0202ص
ة .إ2019/12/6473 : .
ة مك 978-9923-32-044-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

545

> < 2596
811.9

811.9

811.9

قبالوي ،وسيم حميد
صوةة الطبيعر في أشعاة أصحاب المشوبات  /وسيم حميد
قبالو  -.عمان :اة كفاءة المعرفر226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5210 : .
ة مك 978-9923-755-02-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2597
القدومي ،أحمد عبد اللطيف
بين حا واةتحال  /أحمد عبد اللطيف القدومي  -.ي -. 0عمان :اة
فضاءات029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3923 : .
ة مك 978-9923-36-002-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2598
القدومي ،أحمد عبد اللطيف
ال شيء بعدك  /أحمد عبد اللطيف القدومي  -.عمان :اة فضاءات،
292 -. 0202ص
ة .إ2019/6/3301 : .
ة مك 978-9923-729-91-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2599

811.9

القرعان ،فايز عارف
مقاةبات بالغير في الخطاب الشعر العربي الحديث  /فايز عاةف
القرعان  -.إةبد :عالم الكتب الحديث062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2735 : .
ة مك 978-9923-14-069-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2600

811.9

القعيطي ،أمين حسين
ظرير التواصا اللغو  :شعر أحمد علي الهمدا ي أ موذجا  /أمين
حسين القعيطي  -.عمان :اة أم د522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2285 : .
ة مك 978-9923-25-109-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//ايسلوب اللغو //اي ب
العربي/
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> < 2601
811.9

قوقزة ،قيس طه
غزالر الم ازات البعيدة  /قيس يه قوقزة  -.عمان :اة جلر،
285 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3490 : .
ة مك 978-9923-37-033-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2602

811.9

كاظم ،شيماء محمد
التخييا في شعر ازك المالئكر  /شيماء محمد كاظم  -.عمان :اة
الرضوان516 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4802 : .
ة مك 978-9957-76-688-7 :
الواصفات / :اي ب العربي//الةقد اي بي//الشعر العربي/
> < 2603

811.9

811.9

كوفحي ،ابراهيم محمد
صا ق خريوش :حياته وشعره  /ابراهيم محمد كوفحي ،محمد أحمد
القضاة  -.عمان :المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3624 : .
ة مك 978-9957-67-657-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا الفةي//اي ب
العربي//العصر الحديث/
> < 2604
الكيالي ،عبد الباسط محمد
مرثير العهد  /عبد الباسط محمد الكيالي  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
252ص
ة .إ2020/1/352 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2605

811.9

الكيالي ،معتز ابراهيم
مشاعر مفقو ة  /معتز ابراهيم الكيالي  -.عمان :مكتبر الرائد
العلمير228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5788 : .
ة مك 978-9957-01-076-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2606
811.9

لخضر ،مريم خنطوط
تداولير الخطاب الشعر في ايعمال الكاملر لمحمو
مريم خةطوي لخضر  -.عمان :اة الراير522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3119 : .
ة مك 978-9923-30-023-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا الفةي//اي ب
العربي/

ةويش /

> < 2607
811.9

لطيف ،حسن سعد
ايفق التأويلي الفيةوميةولوجي في ت ربر المخضرمين الشعرير /
حسن سعد لطيف  -.عمان :الداة المةه ير505 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2320 : .
ة مك 978-9923-20-021-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2608

811.9

المبارك ،أماني أسامة
خطيئر الظا  /أما ي أسامر المباةك  -.عمان :اة المعتز-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/6/2110 : .
ة مك 978-9957-65-251-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2609

811.9

محمود ،سارا زيد
خصائص الحواة الشعر  :فن أسلوب أما
محمو  -.عمان :اة االبتكاة005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2631 : .
ة مك 978-9923-16-036-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/

قا  /ساةا زيد

> < 2610
811.9

محمود ،محمود شاكر
يواقيت أ دلسير في الشعر و قده  /محمو شاكر محمو  -.عمان:
اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2241 : .
ة مك 978-9957-96-688-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
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811.9

> < 2611
محمود ،محمود عبد الفتاح
حبيبتي  /محمو عبد الفتاح محمو  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
228ص
ة .إ2020/7/2415 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2612

811.9

مخلف ،محمد نصيف
عشتاة وجراح اي دلس  /محمد صيف مخلف  -.عمان :اة
البيرو ي212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1474 : .
ة مك 978-9923-22-037-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2613

811.9

811.9

المرابط ،سعيدة
عازفر على أوتاة الوجع  /سعيدة المرابط  -.عمان :اة غيداء،
98 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3774 : .
ة مك 978-9957-96-860-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2614
مراشدة ،عبد الرحيم عزام
تمثالت قصيدة الهايكو في الشعر العربي :مدو ر ضال القاسم
الشعرير  /عبد الرحيم عزام مراشدة  -.عمان :اة هبر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/605 : .
ة مك 978-9923-731-37-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2615

811.9

مسعودي ،سليمة ناصر
الحداثر والت ريب في تشكيا الةص الشعر المعاصر  :ةاسر في
شعر أ و يس  /سليمر اصر مسعو  -.إةبد :عالم الكتب الحديث-. 0202 ،
526ص
ة .إ2019/6/3129 : .
ة مك 978-9923-14-123-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
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> < 2616
811.9

811.9

المسكيني ،لطيفة
يروس  /لطيفر المسكيةي  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
202ص
ة .إ2020/1/248 : .
ة مك 978-9923-36-052-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2617
المصدر ،منى عبد الهادي
ي ةي أخشى الذاكرة  /مةى عبد الها المصدة  -.عمان :اة
فضاءات209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1272 : .
ة مك 978-9923-36-069-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2618

811.9

مصطفى ،خالد هدي
ا ا لست ظلي  /خالد هد مصطفى  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
090ص
ة .إ2020/2/577 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2619

811.9

مطر ،فارس جاسم
الفرح المتأخر يغمر ي  /فاةس جاسم مطر  -.عمان :اة ايهليار،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1601 : .
ة مك 978-9957-39-332-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2620

811.9

811.9

معالي ،حنين ابراهيم
مفهوم الموسيقى الشعرير عةد ازك المالئكر  /حةين ابراهيم
معالي -.عمان :اة أمواج252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5243 : .
ة مك 978-9957-619-80-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2621
المعمري ،طالب هالل
أيام بمفاتيح صدئر  /يالب هالل المعمر  -.عمان :اآلن اشرون،
29 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6605 : .
ة مك 978-9923-13-200-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2622
811.9

811.9

811.9

811.9

المغربي ،وائل إسحق
زيةر العمر  /وائا إسحق المغربي  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،
292ص
ة .إ2020/11/4997 : .
ة مك 978-9957-95-833-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2623
المالح ،عبد الكريم علي
وجدا يات :يوان شعر  /عبد الكريم علي المالح  -.عمان :اة
ايبراة229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5720 : .
الواصفات / :الشعر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2624
الملك ،شمعة محمد سعيد
خيوي الشمس ومواكب الهمس  /شمعر محمد سعيد الملك  -.عمان:
اة ابن بطوير62 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1005 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2625
المناصرة ،محمد عز الدين
الشاعر المستقا خائفا ً ومخيفاً :المةع يولد سحر المةع  /محمد عز
الدين المةاصرة  -.عمان :اة الصايا68 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3158 : .
ة مك 978-9923-710-47-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2626

811.9

مناع ،هاشم صالح
أزهاة البالغر  /هاشم صالح مةاع  -.عمان :اة يافا العلمير،
291 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4467 : .
ة مك 978-9923-32-100-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي//العصر
الحديث/
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> < 2627
811.9

811.9

مناع ،هاشم صالح
يوان غريب  /هاشم صالح مةاع  -.عمان :اة يافا العلمير،
62 -.0202ص
ة .إ2019/10/5413 : .
ة مك 978-9923-32-024-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2628
المهدي ،الغالي بنهشوم
التةاص الشعر بين الخفاء والت لي  /الغالي بةهشوم المهد
عمان :اة الخليج 006 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4738 : .
ة مك 978-9923-23-036-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/

-.

> < 2629
811.9

811.9

811.9

مهدي ،سامي مهدي
السرب ايخير  /سامي مهد مهد  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
226ص
ة .إ2020/7/2393 : .
ة مك 978-9923-37-023-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2630
الموسوي ،ساجدة حميد
بكيت العراق  /ساجدة حميد الموسو  -.ي -. 0عمان :اة
فضاءات216 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1994 : .
ة مك 978-9923-36-080-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2631
الموسوي ،محمود كريم
المرجعيات الثقافير في شعر االعشى  /محمو كريم الموسو -.
عمان :اة كفاءة المعرفر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1331 : .
ة مك 978-9923-755-78-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الدةاسات اي بير//اي ب العربي/
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> < 2632
811.9

811.9

المومني ،علي محمد
الشاعر بدة شاكر السياب :خمسون عاما ً على ةحيله  /علي محمد
المومةي ،يوسف عبد الرحيم ةبابعر ،الل حسين عةبتاو  -.عمان :جمعير
الةقا اية يين258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2809 : .
ة مك 978-9923-9794-1-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الدةاسات اي بير//التحليا اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2633
المومني ،محمد "سعيد حامد"
ع لون في قصيدة  /محمد "سعيد حامد" المومةي  -.عمان:
المؤلف20 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3367 : .
ة مك 978-9957-67-643-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2634

811.9

811.9

811.9

النبع ،صالح عوض
كعب أخيا  /صالح عوض الةبع  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
226ص
ة .إ2019/10/5337 : .
ة مك 978-9923-17-112-7 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2635
النجم ،رياض عبد العزيز
زوابع الزمان في مرافئ الوجدان  /ةياض عبد العزيز الة م -.
عمان :شركر ايكا يميون265 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5456 : .
ة مك 978-9923-27-046-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2636
نخيالن ،عبد العزيز مجيد
حب و جى  /عبد العزيز م يد خيالن  -.عمان :اة جلر،
219 -.0202ص
ة .إ2019/7/3438 : .
ة مك 978-9923-732-52-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/

553

> < 2637
811.9

نقرش ،محمد ناجي
أول خطوة للفراق  /محمد اجي قرش  -.عمان :اة الرواير
العربير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3372 : .
ة مك 978-9923-747-77-3 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2638

811.9

النمارنة ،يحيى محمد
تراتيا الصحو  /يحيى محمد الةماة ر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
055ص
ة .إ2020/7/2586 : .
ة مك 978-9957-67-582-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2639

811.9

النوباني ،صالح رشيد
قصائد في ال اهلير المعاصرة  /صالح ةشيد الةوبا ي  -.عمان:
المؤلف055 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4760 : .
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//العصر الحديث/
> < 2640

811.9

النوباني ،ميسون طه
معراج الحروف  /ميسون يه الةوبا ي  -.جرش :المؤلف-.0202 ،
225ص
ة .إ2020/2/927 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2641

811.9

الوراري ،عبد اللطيف
سير الشعراء من بحث المعةى إلى ابتكاة الهوير  /عبد اللطيف
الوةاة  -.عمان :اة فضاءات221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6274 : .
ة مك 978-9923-36-042-2 :
الواصفات / :الشعراء العرب//الةقد اي بي//ايسلوب اي بي//الشعر
العربي//اي ب العربي/
> < 2642

811.9

يعقوب ،سعيد أحمد
خاةج السرب  /سعيد أحمد يعقوب  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
022ص
ة .إ2020/2/447 : .
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 2643
811.9

يعقوب ،سعيد أحمد
ةباعيات سعيد يعقوب  /سعيد أحمد يعقوب  -.عمان :المؤلف،
002 -. 0202ص
ة .إ2020/2/446 : .
ة مك 978-9957-67-557-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2644

811.9

811.9.

811.90563

811.90563

يوسف ،سعدي
أسفا الوة ة  /سعد يوسف  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
228ص
ة .إ2020/5/1365 : .
ة مك 978-9923-761-06-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2645
السوداني ،فراس عبد الرزاق
تأمالت صاخبر  /فراس عبد الرزاق السو ا ي  -.عمان :اة
الةوة المبين282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2693 : .
ة مك 978-9923-18-080-8 :
الواصفات / :الشعر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2646
األسدي ،فراس اسماعيل
في مدا القوافي :ةسالر في اي ب وم اوةاته  /فراس اسماعيا
ايسد  -.عمان :اة ابن الةفيس222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1042 : .
ة مك 978-9923-24-067-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي//العراق/
> < 2647
القيسي ،عبد السالم محمد
صوةة العراق في شعر بدة شاكر السياب :ةاسر في أ ماي
التشكيا الفةي  /عبد السالم محمد القيسي  -.عمان :اة المةاهج-. 0202 ،
221ص
ة .إ2019/8/4211 : .
ة مك 978-9957-18-738-5 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العراق/

555

811.90563

811.90564

> < 2648
المسعودي ،عمار سلمان
الرفض في الشعر العراقي الحديث  :2918-2902ةاسر ا بير /
عماة سلمان المسعو  -.عمان :اة ابن الةفيس229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3558 : .
ة مك 978-9923-24-038-0 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//ايسلوب اي بي/
/اي ب العربي//العراق/
> < 2649
النوع الشعري الخامس :حركة قصيدة التوقيعة قراءات في شعر عز الدين
المناصرة  /جمع عباس محمد المةاصرة  -.عمان :اة الصايا،
155 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2452 : .
ة مك 978-9923-710-60-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الدةاسات اي بير/
/الشعراء العرب//الشعر العربي//فلسطين/
> < 2650

811.90564

811.90564

811.9056411

صالح ،عالية محمود
الطفا في الشعر الفلسطيةي  /عالير محمو صالح  -.عمان :اة
جليس الزمان026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2715 : .
ة مك 978-9957-81-422-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي/
/اييفال//اي ب العربي//فلسطين/
> < 2651
صالح الدين ،بنان محمد
الموةوث الديةي في الشعر الفلسطيةي المعاصر / 0226-2962
بةان محمد صالح الدين  -.عمان :اة الوضاح195 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6476 : .
ة مك 978-9923-19-052-4 :
الواصفات / :الشعر الفلسطيةي//اآلثاة اإلسالمير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2652
المعيني ،عبد الحميد محمود
القدس والقصيدة العمو ير القديمر :جدل اإلسم وجمال الداللر /
عبد الحميد محمو المعيةي  -.عمان :اة الشروق221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1212 : .
ة مك 978-9957-00-795-9 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي/
/القدس//العصوة التاةيخير/

556

811.90565

811.9056603

811.90567

> < 2653
الشياب ،سلطان محمود
الثوةة العربير الكبرى :ماذج في الشعر العربي الحديث وقفر
تاةيخير  /سلطان محمو الشياب  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
098ص
ة .إ2019/1/521 : .
ة مك 978-9923-755-00-6 :
الواصفات / :الشعر العربي//الثوةة العربير الكبرى -2926
//2928تاةيخ اية ن//اي ب العربي/
> < 2654
السيد ،حنان أحمد فقيه
االت اهات الموضوعير والفةير في كتاب الملك عبد العزيز آل
سعو في عيون شعراء صحيفر أم القرى  /حةان أحمد فقيه السيد  -.عمان:
اة كةوز المعرفر628 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6225 : .
ة مك 978-9957-74-865-4 :
الواصفات / :شعر المدح//عهد الملك عبد العزيز بن سعو
(//)2912-2906اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2655
الهمداني ،أحمد علي
فاعا عن لطفي أمان  /أحمد علي الهمدا ي  -.عمان :اة أم د،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/4/1778 : .
ة مك 978-9923-25-063-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي باء العرب/
/ايعمال اي بير//اي ب العربي//اليمن/
> < 2656

811.90568

أبو عون ،ناصر
عمان وقضايا اإل سان في أ ب هاشمير الموسو
عون  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/375 : .
ة مك 978-9923-13-223-4 :
الواصفات / :الشعر العربي//الدةاسات اي بير//الةقد اي بي/
/اي ب العربي//العصر الحديث//سلطةر عمان/
> < 2657
صباحي ،حميدة محمد
جماليات التلقي في شعر عبدهللا العشي  /حميدة محمد صباحي -.
إةبد  :عالم الكتب الحديث260 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2686 : .
ة مك 978-9923-14-061-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي/
/ال زائر/
 /اصر أبو

811.9065

557

> < 2658
811.9282

العوني ،الحسان
أ ب اييفال :يوان عصافير الصباح لمحمد علي الرباو
أ موذجا  /الحسان العو ي  -.عمان :شركر ايكا يميون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/347 : .
ة مك 978-9923-27-058-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//أ ب
اييفال/
> < 2659

811.93

راجح ،سامية
أسلوبير القصيدة الحداثير في شعر عبدهللا حما
عمان :اة المعتز502 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3968 : .
ة مك 978-9957-65-257-9 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//العصر
الحديث/

 /سامير ةاجح-.

> < 2660
811.93

الشنوفي ،عبد الحق
الكيةو ر في المتخيا الشعر  /عبد الحق الشةوفي  -.عمان :اة
فضاءات280 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3925 : .
ة مك 978-9923-36-007-1 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//العصر الحديث/
> < 2661

811.94

البنا ،آية محمد
البةاء الفةي في شعر سعيد يعقوب  /آير محمد البةا  -.عمان:
المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/561 : .
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
الحديث/
> < 2662

811.94

الظالمي ،فردوس نعيم
الرسائا الشعرير عةد أحمد شوقي :ةاسر موضوعير فةير /
فر وس عيم الظالمي  -.عمان :اة المةاهج222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1491 : .
ة مك 978-9957-18-699-9 :
الواصفات / :أحمد شوقي//الشعر العربي//العصر الحديث//اي ب
العربي/

558

> < 2663
811.96

الساير ،محمد عويد
الماء يبكي واقفا :ةاسات قدير في المة ز الشعر للشاعر
العراقي المعاصر شالل عةوز  /محمد عويد الساير  -.عمان :اة إبصاة،
282 -. 0202ص
ة .إ2020/11/4979 : .
ة مك 978-9923-29-037-8 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الشعر العربي//الشعراء
العرب//العراق/
> < 2664

811.98

العيايدة ،عاطف خلف
االت اه اإل سا ي في شعر خليا مطران  /عايف خلف العيايدة -.
عمان :اة كفاءة المعرفر002 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6002 : .
ة مك 978-9923-755-08-2 :
الواصفات / :الشعر العربي//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2665

812.9

البزركان ،بيداء علي
جماليات صوص الخيال العلمي المسرحير  /بيداء علي البزةكان،
محمد فضيا شةاوة  -.عمان :اة الرضوان026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/451 : .
ة مك 978-9957-76-723-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//المسرحيات العربير/
/اي ب العربي/
> < 2666

812.9

بقلي ،علي رضا
الالت عةوان الةص المسرحي  /علي ةضا بقلي  -.عمان :الداة
المةه ير285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/222 : .
ة مك 978-9923-20-002-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//المسرحيات العربير/
/اي ب العربي/
> < 2667

812.9

بيت نور ،نعيم فتح
عرائس بشرير ومسرحيات أخرى  /عيم فتح بيت وة  -.عمان:
اآلن اشرون261 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6029 : .
ة مك 978-9923-13-167-1 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

559

> < 2668
812.9

بيت نور ،نعيم فتح
قلوب ضريرة ومسرحيات أخرى  /عيم فتح بيت وة  -.عمان:
اآلن اشرون221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6031 : .
ة مك 978-9923-13-166-4 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2669

812.9

812.9

التميمي ،هدير شاكر
مذكرات آخر عراقي ومسرحيات أخرى  /هدير شاكر التميمي -.
عمان :اة كفاءة المعرفر 282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/508 : .
ة مك 978-9923-755-61-7 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
/العراق/
> < 2670
الحمداني ،علي عبد الحسين
الةاقد والمةقو في الزمن المفقو  :مقاةبات في الةقد والتحليا للفن
المسرحي  /علي عبد الحسين الحمدا ي  -.عمان :اة صفاء-. 0202 ،
229ص
ة .إ2019/9/4550 : .
ة مك 978-9923-28-044-7 :
الواصفات / :المسرحيات//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 2671

812.9

خاليلة ،ابراهيم محمد
ش ر وح ر :مسرحير  /ابراهيم محمد خاليلر  -.عمان :اة جسوة
ثقافير26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/176 : .
ة مك 978-9957-601-38-6 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2672

812.9

ذيب ،هاجر
قراءة سيميائير تداولير في ترجمر و جزأةة مسرح موليير  /هاجر
ذيب  -.عمان :اة اييام 220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4636 : .
ة مك 978-9957-95-829-9 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير/
/اي ب العربي/

560

> < 2673
812.9

812.9

الرواحية ،تحية موسى
توابيت ملكير وأةبع مسرحيات أخرى  /تحير موسى الرواحير -.
عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6615 : .
ة مك 978-9923-13-214-2 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اإل تاج المسرحي//الفةون
االستعراضير//اي ب العربي/
> < 2674
سلمان ،سلوى جرجيس
علي الراعي قراءة في خطابه الةقد المسرحي  /سلوى جرجيس
سلمان  -.عمان :اة غيداء281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1019 : .
ة مك 978-9957-96-673-7 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2675

812.9

الشاوي ،رجاء مراد
قش على جداة الروح  /ةجاء مرا الشاو  -.عمان :اة زهد ،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1226 : .
ة مك 978-9923-17-148-6 :
الواصفات / :المسرحير العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2676

812.9

الشبيلي ،محمد جاسم
ايبعا الفكرير والةفسير في صوص عد ان مر م بك المسرحير /
محمد جاسم الشبيلي  -.عمان :اة أم د018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1604 : .
ة مك 978-9923-25-034-1 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//الةصوص المسرحير//الةقد
اي بي//العصر الحديث/
> < 2677

812.9

الشبيلي ،محمد جاسم
تمثالت الميتا معةى في الخطاب المسرحي المعاصر :ةاسر
سيميائير  /محمد جاسم الشبيلي  -.عمان :اة أم د202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1631 : .
ة مك 978-9923-25-040-2 :
الواصفات / :المسرحيات//الةصوص اي بير//الةقد اي بي//اي ب
العربي/

561

> < 2678
812.9

الصقور ،عارف حسين
المشهد العظيم  /عاةف حسين الصقوة  -.عمان :اة كةوز
المعرفر96 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1056 : .
ة مك 978-9957-74-806-7 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//العصر الحديث//اي ب العربي/
> < 2679

812.9

العزاوي ،سهى إياد
بةير الحواة المسرحي واشتغالها بين الكلمر والفعا  /سهى إيا
العزاو  -.عمان :اة أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/1 : .
ة مك 978-9923-25-225-3 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2680

812.9

812.9

عياد ،ماجد إبراهيم
صا ع الماء  /ماجد إبراهيم عيا  -.عمان :اة جسوة ثقافير،
228 -.0202ص
ة .إ2020/11/4669 : .
ة مك 978-9957-601-50-8 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2681
عيسى ،عبد الجبار حسن
البةيوير التكويةير في الةص المسرحي  /عبد ال باة حسن عيسى -.
عمان :الداة المةه ير028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3294 : .
ة مك 978-9923-20-038-4 :
الواصفات / :الةصوص المسرحير//الةقد المسرحي//المسرحيات
العربير//اي ب العربي/
> < 2682

812.9

القصيري ،فيصل صالح
إشكالير البطا :المفهوم والتشكيا الدةامي  /فيصا صالح
القصير  -.عمان :اة غيداء225 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5574 : .
ة مك 978-9957-96-606-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الدةاما//المسرحيات
العربير/

562

> < 2683
812.9

القصيري ،فيصل صالح
جماليات التلقي الدةامي :قراءة في مسرحير ةيم للكاتب يالل
حسن /فيصا صالح القصير  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5576 : .
ة مك 978-9957-96-604-1 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الدةاما//المسرحيات
العربير/
> < 2684

812.9

مسمار ،سرى ابراهيم
مسرحير بال ايفراح  /سرى ابراهيم مسماة  -.عمان :اة وة
اية ير22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3407 : .
ة مك 978-9957-632-80-9 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2685

812.9

نواصرة ،جمال محمد
أ تي و ي الموت من أجا الحياة  /جمال محمد واصرة  -.عمان:
اة ومكتبر الحامد222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1011 : .
ة مك 978-9957-66-178-6 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2686

812.9

يعقوب ،سعيد أحمد
ميشع :ملك مؤاب المةقذ  /سعيد أحمد يعقوب  -.عمان :المؤلف،
262 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1339 : .
الواصفات / :المسرحيات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2687

812.9065

بعلي ،حفناوي
الثوةة ال زائرير في المسرح العربي المعاصر :ةاسر قدير
تحليلير  /حفةاو بعلي  -.عمان :اة اييام222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/70 : .
ة مك 978-9957-95-787-2 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//التحليا اي بي//الةقد اي بي/
/المسرح الويةي//الثوةات//ال زائريون//اي ب العربي//العصر الحديث/

563

812.9282

812.9282

812.9282

812.9282

812.9282

812.9282

> < 2688
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير البحث عن الحياة  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان:
اة المةها اشرون05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 22
ة .إ2019/2/752 : .
ة مك 978-9957-93-522-1 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2689
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير العيد الحقيقي  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها اشرون05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 22
ة .إ2019/2/735 : .
ة مك 978-9957-93-503-0 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2690
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير اللؤلؤة السو اء  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها اشرون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 9
ة .إ2019/2/756 : .
ة مك 978-9957-93-521-4 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2691
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير بالتعاون حيا  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 8
ة .إ2019/2/742 : .
ة مك 978-9957-93-512-2 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2692
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير جزيرة المحبر  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 6
ة .إ2019/2/740 : .
ة مك 978-9957-93-504-7 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2693
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير حفظ ايما ر  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 20
ة .إ2019/2/754 : .
ة مك 978-9957-93-523-8 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/

564

812.9282

812.9282

812.9282

812.9282

813

> < 2694
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير زمن الصمت  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 1
ة .إ2019/2/760 : .
ة مك 978-9957-93-520-7 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2695
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير عةدما عا السةدبا  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان:
اة المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 2
ة .إ2019/2/746 : .
ة مك 978-9957-93-510-8 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2696
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير قرير وا الزهوة  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان:
اة المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 0
ة .إ2019/2/737 : .
ة مك 978-9957-93-502-3 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2697
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحير كةاس الحي  /ابتسام عبد القا ة الكاللدة  -.عمان :اة
المةها05 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مسرحيات مدةسير ؛ ) 2
ة .إ2019/2/750 : .
ة مك 978-9957-93-508-5 :
الواصفات / :المسرحيات العربير//أ ب اييفال/
> < 2698
جرار ،صالح محمد محمود
شحذ اإلفهام بأحا يث المةام برواير أبي مرة علقمر بن مرة
الشيبا ي  /صالح محمد محمو جراة  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
226ص
ة .إ2020/7/2632 : .
ة مك 978-9923-13-269-2 :
الواصفات / :القصص العربير//المقامات اي بير//اي ب العربي/

565

> < 2699
813.0019

813.01

سعيد ،نيكار أنور
ةاسر سوسيو سايكولوجير لقصص شاكر خصباك القصيرة /
يكاة أ وة سعيد  -.عمان :اة غيداء 262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/925 : .
ة مك 978-9957-96-662-1 :
الواصفات / :القصص العربير//ال وا ب الةفسير//اي ب العربي/
> < 2700
ضمرة ،يوسف عبد المعطي
فالس الغراب  /يوسف عبد المعطي ضمرة  -.عمان :اآلن
اشرون212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1838 : .
ة مك 978-9923-13-257-9 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2701

813.01

813.03

813.03

اللويزي ،أحمد
هايات الليا  /أحمد اللويز  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
008ص
ة .إ2020/6/1847 : .
ة مك 978-9923-761-46-5 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2702
أسكن في مقهى :رواية  /أسمهان محمد الرواحير]...وآخرون[  -.عمان :اة
المعتز209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4558 : .
ة مك 978-9957-65-220-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2703
أبو العسل ،قصي عبدهللا
ةمق  /قصي عبدهللا أبو العسا  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
591ص
ة .إ2019/10/5534 : .
ة مك 978-9923-17-114-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

566

813.03

> < 2704
أبو الهيجاء ،محمود جودة
أحببتها برجوازير  /محمو جو ة أبو الهي اء  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3550 : .
ة مك 978-9923-14-156-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2705

813.03

أبو تايه ،أيمن علي
الرغبر ايخيرة  /أيمن علي أبو تايه  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
020ص
ة .إ2020/7/2515 : .
ة مك 978-9957-95-815-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2706

813.03

أبو خضرة ،هيا محمود
كالكيع  /هيا محمو أبو خضرة  -.عمان :اة الرواير العربير،
252 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6428 : .
ة مك 978-9923-747-44-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2707

813.03

أبو زيادة ،أماني فؤاد
عيةاك ذوات الميالت  /أما ي فؤا أبو زيا ة  -.عمان :اة جسوة
ثقافير26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/173 : .
ة مك 978-9957-601-41-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2708

813.03

أبو سليم ،أحمد عبدهللا
بروميثا ا  /أحمد عبدهللا أبو سليم  -.عمان :اة الخليج-. 0202 ،
556ص
ة .إ2019/8/4180 : .
ة مك 978-9923-23-032-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

567

813.03

813.03

> < 2709
أبو فخيدة ،شيماء ناصر
متى يتحقق ايما  /شيماء اصر أبو فخيدة  -.عمان :اة يافا
العلمير61 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1019 : .
ة مك 978-9923-32-058-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2710
أبو مرشد ،عمران خالد
م ةون المطر :لعبر ال ةون  /عمران خالد أبو مرشد  -.عمان :اة
الرواير العربير121 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/415 : .
ة مك 978-9923-747-51-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2711

813.03

813.03

أبو هنطش ،منى سعيد
ومضى ثالثون عاما ً  /مةى سعيد أبو هةطش  -.عمان :المؤلف،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2390 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2712
األسعد ،أسعد عبد المنعم
ةوب المراثي  /أسعد عبد المةعم ايسعد  -.عمان :اة جسوة
ثقافير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5198 : .
ة مك 978-9957-601-35-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2713

813.03

813.03

األعرج ،ليندا ديب
حكر سة اب  /ليةدا يب ايعرج  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
268 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1345 : .
ة مك 978-9923-755-84-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2714
األعرج ،واسيني أحمد
الغ ر يحبون أيضا ً  /واسيةي أحمد ايعرج  -.عمان :اة ايهلير،
255 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5411 : .
ة مك 978-9957-39-321-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

568

> < 2715
813.03

إمام ،طارق
شريعر القطر  /ياةق إمام  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
205ص
ة .إ2020/8/2868 : .
ة مك 978-9923-40-020-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2716

813.03

813.03

ابراهيم ،رؤى أسامه
مد وجزة  /ةؤى أسامه ابراهيم  -.عمان :اة الرواير العربير،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6464 : .
ة مك 978-9923-747-47-6 :
الواصفات  :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2717
ابراهيم ،محمد عبد الستار
حاةس الرئيس  /محمد عبد الستاة ابراهيم  -.عمان :المؤلف،
091 -. 0202ص
ة .إ2020/1/161 : .
ة مك 978-9957-67-742-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2718

813.03

813.03

ازوقه ،محمد عمر
يوم توقف الزمن  /محمد عمر ازوقه  -.عمان :اة وة اية ير،
060 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2128 : .
ة مك 978-9957-632-76-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2719
اسماعيل ،نزار حسين راشد
الطريق إلى أوةشليم  /زاة حسين ةاشد اسماعيا  -.عمان:
المؤلف202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2852 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

569

> < 2720
813.03

البدري ،سامي
البطر الخضراء  /سامي البدة
228 -.0202ص
ة .إ2020/7/2748 : .
ة مك 978-9923-40-006-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :خطوي وظالل،

> < 2721
813.03

بشير ،حامد موسى
ةقصر ال ةازير  /حامد موسى بشير  -.عمان :اة فضاءات،
282 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5761 : .
ة مك 978-9923-36-024-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي //العصر الحديث/
> < 2722

813.03

813.03

بطارسه ،تفاحه سالم
الرصاصر  / 666تفاحه سالم بطاةسه  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
018ص
ة .إ2020/7/2241 : .
ة مك 978-9923-9798-1-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2723
البوسمالي ،حياة حسين
غريبا  /حياة حسين البوسمالي  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
202ص
ة .إ2020/1/122 : .
ة مك 978-9923-13-221-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2724

813.03

البيطار ،وائل فهمي
ا تفاضر الحروف  /وائا فهمي البيطاة  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث201 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5873 : .
ة مك 978-9923-14-201-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

570

> < 2725
813.03

813.03

جبر ،حنين جهاد
بائعر الوة  /حةين جها جبر  -.عمان :اة الرواير العربير،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6462 : .
ة مك 978-9923-747-45-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2726
الجرجاوي ،إسراء اسماعيل
أحببت خياالً  /إسراء اسماعيا ال رجاو  -.عمان :اة زهد ،
526 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2626 : .
ة مك 978-9923-17-155-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2727

813.03

الجالد ،آالء نور
هما وآخر ثالثهما  /آالء وة ال ال  -.عمان :اة ابن الةفيس،
205 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3047 : .
ة مك 978-9923-24-074-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2728

813.03

الجليالتي ،ندى ياسين
إمرأة على مقاس حلم  /دى ياسين ال ليالتي  -.عمان :اة يافا
العلمير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2095 : .
ة مك 978-9923-32-071-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2729

813.03

الجميلي ،هدير أحمد
مزماة العشق والرصاص  /هدير أحمد ال ميلي  -.عمان :اة
الرواير العربير252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2020 : .
ة مك 978-9923-747-67-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

571

> < 2730
813.03

813.03

جوده ،تيا رائد
دى أيلول  /تيا ةائد جو ه  -.عمان :المؤلف021 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2614 : .
ة مك 978-9957-67-617-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//ال وا ب االجتماعير//اي ب
العربي/
> < 2731
الجوهري ،محمد منصور
ةواير أمةا الغولر  /محمد مةصوة ال وهر  -.عمان :اة الراير،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3465 : .
ة مك 978-9923-30-005-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2732

813.03

الحارثي ،سعيد سالم
ميعا لم تقتا أحداً  /سعيد سالم الحاةثي  -.عمان :اة فضاءات،
219 -. 0202ص
ة .إ2020/1/419 : .
ة مك 978-9923-36-065-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2733

813.03

الحبش ،إسراء أحمد
المرام  /إسراء أحمد الحبش  -.عمان :المؤلف052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1187 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2734

813.03

الحجاوي ،حمد سلمان
أيالل  /حمد سلمان الح او
222ص
ة .إ2020/1/155 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :المؤلف-. 0202 ،

> < 2735
813.03

الحجاوي ،حمد سلمان
وأخيرا كسر الزير  /حمد سلمان الح او
205 -. 0202ص
ة .إ2020/1/153 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :المؤلف،

572

813.03

> < 2736
الحجري ،عبد الغفور عصام الدين
حا ر الخةفساء  /عبد الغفوة عصام الدين الح ر  -.عمان :اة
فضاءات502 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6030 : .
ة مك 978-9923-36-038-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2737

813.03

الحسن ،شهيره منير
أسراة قوقعر :ةواير  /شهيره مةير الحسن  -.عمان :اآلن اشرون،
052 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6611 : .
ة مك 978-9923-13-211-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2738

813.03

حماد ،شوقي سليم
أةض الذئاب  /شوقي سليم حما  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
092ص
ة .إ2020/11/4672 : .
ة مك 978-9957-95-831-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2739

813.03

حمود ،ريما ابراهيم
ظالل ايزةق الخائف  /ةيما ابراهيم حمو  -.عمان :اآلن
اشرون288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6436 : .
ة مك 978-9923-13-184-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2740

813.03

حمود ،عائشة حارب
سماء من سماوات  /عائشر حاةب حمو  -.عمان :اآلن اشرون،
050 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6035 : .
ة مك 978-9923-13-171-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

573

> < 2741
813.03

حور ،نديم جهاد
البد أن اجد يريقي  /ديم جها حوة  -.عمان :اة المعتز،
212 -.0202ص
ة .إ2020/8/3393 : .
ة مك 978-9957-65-255-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2742

813.03

خادم ،جمال الشريف
بعد الزيف والةزيف  /جمال الشريف خا م  -.عمان :اة الراير،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3464 : .
ة مك 978-9923-30-006-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2743

813.03

813.03

813.03

ختاتنة ،محمد قبالن
البيكاة  /محمد قبالن ختاتةر  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
295ص
ة .إ2020/3/1207 : .
ة مك 978-9923-17-144-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2744
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
أوجاع خامدة  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد ،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1225 : .
ة مك 978-9923-17-149-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2745
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
أوةكيد  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد ،
212 -.0202ص
ة .إ2020/3/1206 : .
ة مك 978-9923-17-145-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

574

813.03

813.03

> < 2746
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
ةو ق  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد -.0202 ،
29ص
ة .إ2020/3/1205 : .
ة مك 978-9923-17-147-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2747
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
فليكن سراً  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد ،
26 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1223 : .
ة مك 978-9923-17-151-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2748

813.03

خضر ،محمد جميل
مايسترو  /محمد جميا خضر  -.عمان :اة العائدون-. 0202 ،
212ص
ة .إ2020/1/83 : .
ة مك 978-9923-757-02-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2749

813.03

خضر ،محمد حافظ
آه يا ويةي  /محمد حافظ خضر  -.عمان :اة زهران-. 0202 ،
212ص
ة .إ2019/5/2330 : .
ة مك 978-9957-88-506-9 :
الواصفات / :الروايات//العصر الحديث//اي ب العربي/
> < 2750

813.03

خضر ،محمد حافظ
آه يا ويةي  /محمد حافظ خضر  -.عمان :اة زهران-. 0202 ،
286ص
ة .إ2020/6/1613 : .
ة مك 978-9957-88-515-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

575

> < 2751
813.03

الخليفات ،هند عطاهللا
يرفا ا  /هةد عطاهللا الخليفات  -.عمان :اة وة -. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/5/1481 : .
ة مك 978-9957-632-72-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//القصص العربير//اي ب العربي/
> < 2752

813.03

خليل ،معاذ زياد
صفعر واحدة ةبما تكفي  /معاذ زيا خليا  -.عمان :اة يافا
العلمير212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/685 : .
ة مك 978-9923-32-055-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2753

813.03

الخليل ،مي أحمد
ةوز  /مي أحمد الخليا  -.عمان :اة الرواير العربير-. 0202 ،
062ص
ة .إ2020/6/2019 : .
ة مك 978-9923-747-68-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2754

813.03

خميس ،أحمد خليل
خةا ق الحب  /أحمد خليا خميس  -.عمان :اة فضاءات-.0202 ،
001ص
ة .إ2019/5/2422 : .
ة مك 978-9923-729-87-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي/
> < 2755

813.03

خميس ،أحمد خليل
قيامر اليتامى  /أحمد خليا خميس  -.عمان :اة فضاءات-.0202 ،
212ص
ة .إ2020/6/1850 : .
ة مك 978-9923-36-072-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

576

> < 2756
813.03

خميس ،محمود عامر
جزيرة الةاة ين  /محمو عامر خميس  -.عمان :اة أم د،
028 -.0202ص
ة .إ2019/6/2765 : .
ة مك 978-9923-25-151-5 :
الواصفات / :الروايات//القصص العربير//اي ب العربي/
> < 2757

813.03

خندقجي ،باسم صالح
أ فاس امرأة مخذولر  /باسم صالح خةدق ي  -.عمان :اة ايهليار،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/1/437 : .
ة مك 978-9957-39-329-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2758

813.03

الخيري ،لينا ماجد
همسر و  /ليةا ماجد الخير
219ص
ة .إ2020/7/2625 : .
ة مك 978-9923-17-154-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة زهد -. 0202 ،

> < 2759
813.03

الدابي ،مهند رجب
وقائع جبا مويا  /مهةد ةجب الدابي  -.عمان :اة فضاءات،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1995 : .
ة مك 978-9923-36-079-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2760

813.03

درويش ،كروان أسامة
ةسالر ا تحاة  /كروان أسامر ةويش  -.عمان :اة زهد ،
225 -.0202ص
ة .إ2019/11/6195 : .
ة مك 978-9923-17-119-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

577

> < 2761
813.03

درويش ،كروان أسامة
يي الليا  /كروان أسامر ةويش ،أمةير خالد الهزيا  -.عمان :اة
زهد 219 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6194 : .
ة مك 978-9923-17-118-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2762

813.03

الدغيدي ،يوسف محمد
ةحلر إلى العالم القديم  /يوسف محمد الدغيد  -.عمان :المؤلف،
262 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4440 : .
ة مك 978-9957-67-697-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2763

813.03

رافع ،جيهان نايف
موت في حياة ما  /جيهان ايف ةافع  -.عمان :اآلن اشرون،
292 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6585 : .
ة مك 978-9923-13-194-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2764

813.03

الرجبي ،ديما جمال
ض يج الفراق  /يما جمال الرجبي  -.عمان :اة وة اية ير،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2585 : .
ة مك 978-9957-632-84-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2765

813.03

الرحبي ،محمود محمد
ةب المسحوةة  /محمو محمد الرحبي  -.عمان :اآلن اشرون،
86 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6608 : .
ة مك 978-9923-13-207-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

578

813.03

> < 2766
رومرس ،اليخاندرو غييرمو
عو ة ايمير الشاب  /اليخا دةو غييرمو ةومرس؛ ترجمر هى
محمد أبو عرقوب  -.عمان :اة ايهليار200 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/439 : .
ة مك 978-9957-39-326-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2767

813.03

الرومي ،عيسى حسين
مثةى مثةى  /عيسى حسين الرومي  -.عمان :اة فضاءات،
202 -.0202ص
ة .إ2019/11/5756 : .
ة مك 978-9923-36-019-4 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2768

813.03

زبن ،روال حسن
شهقر حياة  /ةوال حسن زبن  -.عمان :عالم الكتب الحديث،
298 -.0202ص
ة .إ2019/9/4574 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2769

813.03

الزبون ،عطاهللا علي
جةازة الشتاء ايخير  /عطاهللا علي الزبون  -.عمان :المؤلف،
012 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3781 : .
ة مك 978-9957-67-427-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2770

813.03

813.03

الزعبي ،أمل عبده
عذةاً كوفيد  29عائدون بال أةواح  /أما عبده الزعبي  -.عمان:
اة شهرزا 022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1806 : .
ة مك 978-9923-702-47-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2771
الزعبي ،غدير فائق
مذكرات لقيطر جداً  /غدير فائق الزعبي  -.عمان :اة زهد ،
82 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1208 : .
ة مك 978-9923-17-146-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

579

> < 2772
813.03

الزغول ،تسنيم علي
الرضا وبضع أموة التشترى  /تسةيم علي الزغول  -.عمان:
المؤلف216 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1030 : .
ة مك 978-9957-67-496-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2773

813.03

زقوت ،سعاد العبد
فايمر  /سعا العبد زقوت  -.عمان :اة زهران-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/11/6091 : .
ة مك 978-9957-88-504-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2774

813.03

السر ،آالء
وعد يليخا دةو  /آالء السر  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
002ص
ة .إ2019/11/5847 : .
ة مك 978-9923-36-028-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

813.03

813.03

813.03

> < 2775
السردية ،محمد رضوان
العائلر ال ائعر  /محمد ةضوان السر ير  -.عمان :المؤلف،
282 -.0202ص
ة .إ2020/1/372 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2776
السعافين ،ابراهيم عبد الرحيم
ظالل القطمون  /ابراهيم عبد الرحيم السعافين  -.عمان :اة
ايهليار212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/111 : .
ة مك 978-9957-39-325-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2777
سعيد ،محمد مسعد
البئر  /محمد مسعد سعيد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
009ص
ة .إ2019/11/6003 : .
ة مك 978-9923-755-07-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

580

> < 2778
813.03

سلمان ،نور خالد
ايبايرة ايةبعر  /وة خالد سلمان  -.عمان :اة وة اية ير،
82 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2127 : .
ة مك 978-9957-632-77-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2779

813.03

السيابي ،ماجد شيخان
عما ي في جيش موسوليةي  /ماجد شيخان السيابي  -.عمان :اآلن
اشرون229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6595 : .
ة مك 978-9923-13-206-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2780

813.03

سيف ،أحمد راشد
قاعر ةقم  / 5أحمد ةاشد سيف  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/12/6439 : .
ة مك 978-9923-13-186-2 :
الواصفات / :الروايات العربير/اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2781

813.03

شلش ،براء
مةعطفات حا ة  /براء شلش  -.عمان :اة فضاءات-. 0202 ،
022ص
ة .إ2019/11/5760 : .
ة مك 978-9923-36-025-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2782

813.03

الشنفري ،خالد سعد
يفلر  /خالد سعد الشةفر
212ص
ة .إ2019/11/6039 : .
ة مك 978-9923-13-170-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،

581

813.03

> < 2783
الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا
مهرجان الحروف العربير  /عبد الكريم عبدهللا الشويطر  -.عمان:
اة كفاءة المعرفر225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2421 : .
ة مك 978-9923-39-002-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2784

813.03

الصافي ،آن عادل
خبز الغ ر  /آن عا ل الصافي  -.عمان :اة فضاءات -. 0202 ،
025ص
ة .إ2019/11/5764 : .
ة مك 978-9923-36-022-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2785

813.03

813.03

صالح ،عباس أحمد
إعا ة ترسيم  /عباس أحمد صالح  -.عمان :اة غيداء -. 0202 ،
292ص
ة .إ2019/7/3497 : .
ة مك 978-9957-96-696-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2786
الصالح ،نضال عبد القادر
خبر عاجا  /ضال عبد القا ة الصالح  -.عمان :اآلن اشرون،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/2/675 : .
ة مك 978-9923-13-229-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2787

813.03

صالح ،ياسمينة
كحقا مليء بالفراشات  /ياسميةر صالح  -.عمان :اة فضاءات،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/1/241 : .
ة مك 978-9923-36-055-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

582

813.03

> < 2788
الصالحي ،سعيد ابراهيم
ظا الغراب  /سعيد ابراهيم الصالحي  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
082ص
ة .إ2020/12/5154 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2789

813.03

813.03

صبيح ،روال ابراهيم
ترا يم الحب والخوف  /ةوال ابراهيم صبيح  -.عمان :اة
شهرزا 015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6444 : .
ة مك 978-9923-702-37-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2790
الضباعين ،أشرف عبدهللا
اجون من الحب  /أشرف عبدهللا الضباعين  -.عمان :اة الخليج،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/9/4838 : .
ة مك 978-9923-23-038-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2791

813.03

طشطوش ،هبه علي
مقتطفات عاشقر  /هبه علي يشطوش  -.عمان :اة زهد ،
89 -.0202ص
ة .إ2019/11/6200 : .
ة مك 978-9923-17-121-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2792

813.03

813.03

طه ،طه محمد
مالك :ثالثير متاهر الحروف  /يه محمد يه  -.عمان :اة
فضاءات 552 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1526 : .
ة مك 978-9923-36-070-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2793
الطويلة ،وحيد
حذاء فيلليةي  /وحيد الطويلر  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
025ص
ة .إ2020/7/2747 : .
ة مك 978-9923-40-001-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

583

> < 2794
813.03

الطيب ،طارق
الرحلر  292المت هر إلى فييةا  /ياةق الطيب  -.ي -. 5عمان:
خطوي وظالل 202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1377 : .
ة مك 978-9923-761-07-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2795

813.03

عابد ،حنان جبيلي
الةوة يأتي من خلف الةافذة  /حةان جبيلي عابد ،ابراهيم جا هللا -.
عمان :اة جسوة ثقافير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/175 : .
ة مك 978-9957-601-39-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2796

813.03

العامري ،محمد حسن
ش رة الليف :تسريد الذاكرة  /محمد حسن العامر
عمان :خطوي وظالل220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1402 : .
ة مك 978-9923-761-24-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.ي-. 0

> < 2797
813.03

813.03

عباس ،إيمان خالد
فء المطر  /إيمان خالد عباس ،آالء حسن موسى  -.عمان :اة
الشروق226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2115 : .
ة مك 978-9957-00-797-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2798
عبد الخالق ،غسان اسماعيل
مع م القلوب :الكوكب المةسي في ةحلر ياقوت الحمو  /غسان
اسماعيا عبد الخالق  -.عمان :اة فضاءات265 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/422 : .
ة مك 978-9923-36-062-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

584

> < 2799
813.03

813.03

عبد القادر ،كفاح ذياب
فوضى المشاعر  /كفاح ذياب عبد القا ة  -.عمان :المؤلف،
092 -.0202ص
ة .إ2020/3/1156 : .
ة مك 978-9957-67-510-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2800
عبد القادر ،يحيى محمد
ايوليمبوس  /يحيى محمد عبد القا ة  -.عمان :اة الرواير
العربير290 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2357 : .
ة مك 978-9923-747-73-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2801

813.03

813.03

813.03

عبد المريد ،هاني
كيرياليسون  /ها ي عبد المريد  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/7/2752 : .
ة مك 978-9923-40-007-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2802
العزاوي ،سمير ابراهيم
خريف على شايىء الةوةس  /سمير ابراهيم العزاو  -.عمان:
اة كةوز المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3357 : .
ة مك 978-9957-74-831-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2803
العزة ،منتهى عبد العزيز
فوضى المدن :الميزان  /مةتهى عبد العزيز العزة  -.عمان :اة
شهرزا 522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1807 : .
ة مك 978-9923-702-46-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

585

> < 2804
813.03

عقيقي ،إسحاق فريد
قصر مريم  /إسحاق فريد عقيقي  -.عمان :اة البيرو ي-. 0202 ،
299ص
ة .إ2019/11/5651 : .
ة مك 978-9923-22-027-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2805

813.03

عالونة ،دنيا أحمد
ظالل مراهقين في سن ايةبعين  /يا أحمد عالو ر  -.عمان:
المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6213 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2806

813.03

علي ،خالد صالح
ائرة وثالث سيقان  /خالد صالح علي  -.عمان :اة الشروق،
262 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5391 : .
ة مك 978-9957-00-759-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2807

813.03

عمارة ،عبدهللا سليم
كةعان وساشا  /عبدهللا سليم عماةة  -.عمان :اة حةين-. 0202 ،
002ص
ة .إ2020/7/2578 : .
ة مك 978-9957-17-886-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2808

813.03

العموش ،حسين علي
عدوى الحب والموت  /حسين علي العموش  -.عمان :المؤلف،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1496 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2809

813.03

عوجان ،فداء طارق
خدش مؤقت  /فداء ياةق عوجان  -.عمان :اة الرواير العربير،
202 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1241 : .
ة مك 978-9923-747-59-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

586

> < 2810
813.03

عودة ،نهى شحادة
على قاةعر الحةين :ساةة  /هى شحا ة عو ة  -.عمان :اة أم د،
252 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5238 : .
ة مك 978-9923-25-226-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2811

813.03

عورتاني ،شهد أنور
سيمفو ير عاشق  /شهد أ وة عوةتا ي  -.عمان :اة زهد ،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4261 : .
ة مك 978-9923-17-164-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2812

813.03

عوض ،أيمن خليل
همسات ا
022 -.0202ص
ة .إ2020/6/1505 : .
ة مك 978-9923-32-064-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 /أيمن خليا عوض  -.عمان :اة يافا العلمير،

813.03

> < 2813
غباري ،فضيل أحمد فضيل
آواكس /فضيا أحمد فضيا غباة  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
268ص
ة .إ2020/2/704 : .
ة مك 978-9923-9783-0-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2814

813.03

غزالن ،فاخر ذيب
ما زلت حيا ً في مكان ما  /فاخر ذيب غزالن  -.عمان :اة الرواير
العربير228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6379 : .
ة مك 978-9923-747-55-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

587

> < 2815
813.03

فحماوي ،صبحي أحمد
اخةاتون و يفرتيتي الكةعا ير  /صبحي أحمد فحماو  -.عمان :اة
ايهليار020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/441 : .
ة مك 978-9957-39-328-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2816

813.03

813.03

فراش ،هبة عبد الملك
ا ت يالق  /هبر عبد الملك فراش  -.عمان :اة حةين-. 0202 ،
225ص
ة .إ2019/12/6363 : .
ة مك 978-9957-17-864-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2817
الفرحان ،عبد الهادي عبد الناصر
قتلتةي حيا وميتا  /عبد الها عبد الةاصر الفرحان  -.عمان :اة
ال ةان202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6482 : .
ة مك 978-9923-35-006-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2818

813.03

القدومي ،داال خالد
في مةتصف الليا  /اال خالد القدومي  -.عمان :اة وة اية ير،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1483 : .
ة مك 978-9957-632-71-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//القصص العربير//اي ب العربي/
> < 2819

813.03

قديش ،نبيل
الركض في المةخفض  /بيا قديش  -.عمان :اآلن اشرون،
029 -.0202ص
ة .إ2019/9/4632 : .
ة مك 978-9923-13-154-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

588

> < 2820
813.03

813.03

القرنة ،مصطفى أحمد
قر في مراكش  /مصطفى أحمد القر ر  -.عمان :المؤلف،
228 -.0202ص
ة .إ2020/1/325 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2821
القسايمة ،ريام معاذ
سكيزوفريةيا  /ةيام معاذ القسايمر  -.عمان :اة اليازوة العلمير،
220 -. 0202ص  ( -.سلسلر حكايات من ألف ليلر وليلر )
ة .إ2019/12/6521 : .
ة مك 978-9957-12-962-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2822

813.03

القضاة ،سمير سعيد
هذا صباح آخر من و ها  /سمير سعيد القضاة  -.عمان :اآلن
اشرون212 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6440 : .
ة مك 978-9923-13-187-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2823

813.03

قطوش ،علي محمد
أيام ليست كاييام  /علي محمد قطوش  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
268ص
ة .إ2020/8/3050 : .
ة مك 978-9957-67-621-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2824

813.03

813.03

قمحية ،وليد أمين
قصص من الحياة  /وليد أمين قمحير  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
210ص
ة .إ2020/6/1837 : .
ة مك 978-9957-8747-1-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب القصصي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2825
القيسي ،يحيى عايد
حيوات سحيقر  /يحيى عايد القيسي  -.عمان :خطوي وظالل،
268 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1400 : .
ة مك 978-9923-761-22-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

589

> < 2826
813.03

813.03

الكعبي ،فاطمة محمد
بئر معطلر  /فايمر محمد الكعبي  -.عمان :اة ايهليار-. 0202 ،
020ص
ة .إ2020/6/1912 : .
ة مك 978-9957-39-342-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2827
المجالي ،سامر حيدر
المؤابي  /سامر حيدة الم الي  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
022ص
ة .إ2020/7/2634 : .
ة مك 978-9923-13-268-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2828

813.03

محافظة ،زياد أحمد
سيدة أيلول  /زيا أحمد محافظر  -.عمان :اة فضاءات -.0202 ،
025ص
ة .إ2020/8/2915 : .
ة مك 978-9923-36-091-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2829

813.03

813.03

813.03

محمد ،دياال زهدي
ةما ير المزاج  /ياال زهد محمد  -.عمان :اة زهد -.0202 ،
68ص
ة .إ2020/9/3518 : .
ة مك 978-9923-17-161-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2830
المدادحة ،عبد الهادي خليل
كرك موبا :ةسائا المديةر  /عبد الها خليا المدا حر  -.عمان:
اآلن اشرون262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3001 : .
ة مك 978-9923-13-275-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2831
مرعي ،سندس زهير
مالذ الروح  /سةدس زهير مرعي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/11/4607 : .
ة مك 978-9923-14-293-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

590

> < 2832
813.03

813.03

مريان ،هديل حمزة
بصمر أما  /هديا حمزة مريان  -.عمان :اة الرواير العربير،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/1/414 : .
ة مك 978-9923-747-52-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2833
مسعود" ،محمد سميح" عبد الفتاح
هوشيالجا :مأساة إ سا ير " /محمد سميح" عبد الفتاح مسعو -.
عمان :اآلن اشرون016 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2997 : .
ة مك 978-9923-13-274-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2834

813.03

مسعودي ،أسامة محمد
عةدما يصبح الموت ةوتيةا ً  /أسامر محمد مسعو
زهد 052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1200 : .
ة مك 978-9923-17-065-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة

> < 2835
813.03

مطر ،صبا حميد
من ذاكرة الصوة  /صبا حميد مطر  -.عمان :اة فضاءات،
019 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6359 : .
ة مك 978-9923-36-047-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2836

813.03

معروف ،حسام صبحي
ازميا ةام  /حسام صبحي معروف  -.عمان :اة جسوة ثقافير،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/1/174 : .
ة مك 978-9957-601-40-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

591

> < 2837
813.03

مقداد ،هنادي ابراهيم
آالم وأسماة  /هةا
222ص
ة .إ2020/7/2677 : .
ة مك 978-9957-91-746-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

ابراهيم مقدا  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،

> < 2838
813.03

مقدادي ،أنس كامل
قيو مر ر  /أ س كاما مقدا
222 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3927 : .
ة مك 978-9923-747-78-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة الرواير العربير،

> < 2839
813.03

813.03

813.03

المالجي ،راما شريف
جزء من الليا  /ةاما شريف المالجي  -.عمان :اة زهد ،
22 -.0202ص
ة .إ2020/10/4256 : .
ة مك 978-9923-17-168-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2840
مهنا ،عبد اللطيف عايش
العوسج  /عبد اللطيف عايش مهةا  -.عمان :اة جسوة ثقافير،
095 -. 0202ص
ة .إ2020/3/989 : .
ة مك 978-9957-601-43-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2841
موحان ،نبيل نوري لكزار
سيد قةصا بابا  /بيا وة لكزاة موحان  -.عمان :اة ابن
الةفيس212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1959 : .
ة مك 978-9923-24-068-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب القصصي//اي ب العربي/

592

> < 2842
813.03

موسى ،محمود عيسى
حبيبتي السلحفاة  /محمو عيسى موسى  -.عمان :اة فضاءات،
099 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5767 : .
ة مك 978-9923-36-026-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2843

813.03

المومني ،رغد أيمن
قطفت لحةاً :و ة مي فا صول ال سي و  /ةغد أيمن المومةي -.
عمان :اة زهد 22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4257 : .
ة مك 978-9923-17-167-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2844

813.03

المومني ،مسيد محمود
لست من يين  /مسيد محمو المومةي  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/510 : .
ة مك 978-9923-755-24-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2845

813.03

النابلسي ،رغد خالد
صبا الصةوبر  /ةغد خالد الةابلسي  -.عمان :اة شأن-. 0202 ،
029ص
ة .إ2020/2/971 : .
ة مك 978-9923-725-53-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2846

813.03

الناطور ،دارين هالل
سيدة قلبي  /اةين هالل الةايوة  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/7/3828 : .
ة مك 978-9957-91-641-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

593

> < 2847
813.03

النجار ،محمد
عشاق من زمن غابر  /محمد الة اة  -.عمان :اة فضاءات،
028 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6361 : .
ة مك 978-9923-36-048-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2848

813.03

النعيمي ،بديعة حسن
عةدما تزهر البةا ق  /بديعر حسن الةعيمي  -.عمان :اة فضاءات،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1273 : .
ة مك 978-9923-36-068-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2849

813.03

هدي ،جعفر محمد
شاةع المعاةض  /جعفر محمد هد
055 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2385 : .
ة مك 978-9923-32-077-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة يافا العلمير،

813.03

> < 2850
الهلول ،بسام عبد الكريم
ضبح ايمكةر :حراق لكن ال يشايئ أيلسيه  /بسام عبد الكريم
الهلول  -.عمان :اآلن اشرون010 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/676 : .
ة مك 978-9923-13-230-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2851

813.03

الواوي ،محمود داوود
زائر بال موعد  /محمو
العربير21 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5661 : .
ة مك 978-9923-747-38-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
اوو الواو

594

 -.عمان :اة الرواير

> < 2852
813.03

وساس ،إيمان خالد
سيمفو ير أ ثى  /إيمان خالد وساس  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/8/2820 : .
ة مك 978-9957-67-607-0 / 978-9957-67-608-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2853

813.03

ياس ،إياد طه
ةواير س ع  /إيا يه ياس  -.عمان :اة اييام -. 0202 ،
092ص
ة .إ2020/3/1123 : .
ة مك 978-9957-95-799-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2854

813.03

يوسف ،صبري
إلقاء القبض على حاسر الرأس  /صبر
غيداء281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3956 : .
ة مك 978-9957-96-715-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

يوسف  -.عمان :اة

> < 2855
813.03

يوسف ،صبري
ت ليات في ةحاب الذات  /صبر
252 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3954 : .
ة مك 978-9957-96-716-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

يوسف  -.عمان :اة غيداء،

> < 2856
813.03

يوسف ،صبري
قهقهات متأصلر في الذاكرة  /صبر يوسف  -.عمان :اة غيداء،
252 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3957 : .
ة مك 978-9957-96-714-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

595

813.03

> < 2857
اليوسف ،محمود توفيق
الةزيلر  /محمو توفيق اليوسف  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
080ص
ة .إ2019/11/6037 : .
ة مك 978-9923-13-172-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2858

813.03

يوسف ،هناء علي
هةاك في شيكاغو  /هةاء علي يوسف  -.عمان :اة فضاءات،
022 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5757 : .
ة مك 978-9923-36-018-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2859

813.08

813.083

813.083

اركيبي ،رشيد
االلتزام والبعد الديةي في الرواير العربير  /ةشيد اةكيبي  -.عمان:
اة االبتكاة222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2641 : .
ة مك 978-9923-16-037-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//الدين اإلسالمي//العصر الحديث/
> < 2860
أبو غزالة ،بسام شفيق
عائد إلى ير ياسين  /بسام شفيق أبو غزالر  -.عمان :اآلن
اشرون269 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3984 : .
ة مك 978-9923-13-294-4 :
الواصفات / :القصص العربير//القصص الواقعير//اي ب
العربي//العصر الحديث/
> < 2861
الحجاوي ،حمد سلمان
 22قصر من الواقع المر  /حمد سلمان الح او  -.عمان:
المؤلف252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/131 : .
الواصفات / :القصص الواقعير//القصص االجتماعير//اي ب
العربي//العصر الحديث/

596

813.083

813.0830567

813.9

813.9

> < 2862
عبد الكريم ،نبيل محمود
ال ما اإل ليز  /بيا محمو عبد الكريم  -.عمان :اة
ايهليار95 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/928 : .
ة مك 978-9957-39-330-4 :
الواصفات / :القصص الواقعير//الفةا ون//الرسومات//ايوضاع
السياسير//البلدان العربير/
> < 2863
ملص" ،محمد بسام" جودت
السعيد  ..اليمن " /محمد بسام" جو ت ملص  -.عمان :المؤلف،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1491 : .
الواصفات / :القصص العربير//القصص الواقعير//ايحداث
السياسير//اليمن/
> < 2864
عبق الحق  /عزيز جمال يحياو ]...وآخرون[  -.عمان :اآلن اشرون0202 ،
228 -.ص
ة .إ2019/12/6331 : .
ة مك 978-9923-13-182-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2865
"حج محمد" ،فراس عمر
سوة في المديةر  /فراس عمر "حج محمد"  -.عمان :اة جسوة
ثقافير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2717 : .
ة مك 978-9957-601-45-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2866

813.9

أباعزي ،مبارك
شعرير المكان في الرواير ال ديدة :ةاسر في الداللر والوظيفر /
مباةك أباعز  -.عمان :اة أم د288 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/432 : .
ة مك 978-9957-99-952-0 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الروايات العربير//اي ب
العربي/

597

> < 2867
813.9

أباعزي ،مبارك
يسرقون يفولتكم ويمضون  /مباةك أباعز  -.عمان :اة أم د،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/1/418 : .
ة مك 978-9957-99-950-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2868

813.9

أبو حنيش ،أمل أحمد
ةاسات قدير في الرواير العربير ال ديدة :ماذج مختاةة  /أما
أحمد أبو حةيش  -.عمان :من المحيط إلى الخليج228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1898 : .
ة مك 978-9923-740-25-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب العربي/
> < 2869

813.9

أبو طالب ،حنين رياض
ا تقام الةرجس  /حةين ةياض أبو يالب  -.عمان :اآلن اشرون،
581 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1692 : .
ة مك 978-9923-13-240-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2870

813.9

أبو لبن ،زياد محمود
الرواير والفلسفر  /زيا محمو أبو لبن ،زهير توفيق الخليلي -.
عمان :جمعير الةقا اية يين298 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2162 : .
ة مك 978-9923-9794-0-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//الفلسفر//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2871

813.9

أبو مر ،رؤى ابراهيم
احتواء  /ةؤى ابراهيم أبو مر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
002ص
ة .إ2020/10/4554 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

598

> < 2872
813.9

أبو هنطش ،حال طارق
حلوى مالحر  /حال ياةق أبو هةطش  -.عمان :المدةسر ايهلير
للبةات ومدةسر المطران للبةين298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6484 : .
ة مك 978-9923-9779-2-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2873

813.9

أبو وردة ،هبة علي
اللحن الصاخب :خواير  /هبر علي أبو وة ة  -.عمان :اة وة
اية ير221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4424 : .
ة مك 978-9957-632-87-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2874

813.9

813.9

813.9

813.9

أحمد ،ريم حبيب
المخدع  /ةيم حبيب أحمد  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
255ص
ة .إ2020/6/1654 : .
ة مك 978-9923-761-33-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2875
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
كةوز محمير فيفا الطبيعير  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج
والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة21 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4649 : .
ة مك 978-9957-84-973-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي //العصر الحديث/
> < 2876
األردن .وزارة التربية والتعليم .إدارة المناهج والكتب المدرسية
مديةر البوتاس :المديةر التي أحبها  /وزاةة التربير والتعليم .إ اةة
المةاهج والكتب المدةسير  -.عمان :الوزاةة25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4650 : .
ة مك 978-9957-84-974-0 :
الواصفات / :القصص العربير //اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2877
اإلمام ،موفق "محمد فواز"
خطوي الحياة  /موفق "محمد فواز" اإلمام  -.عمان :المؤلف،
02 -. 0202ص2
ة .إ2020/1/8 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

599

> < 2878
813.9

األيوبي ،براءة محمد
المسكو ر ظالل بين الواقع والخيال  /براءة محمد اييوبي  -.عمان:
اآلن اشرون280 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1796 : .
ة مك 978-9923-13-251-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2879

813.9

813.9

ابداح ،آية صالح
حكايا وخبايا  /آير صالح ابداح  -.عمان :اة الرواير العربير،
262 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5385 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2880
ازمي ،عز العرب إدريسي
الشكا والمضمون في ةوايات صبحي فحماو  :المؤتمر الدولي
الثالث للرواير العربير ( وةة الروائي صبحي فحماو )  /عز العرب إ ةيسي
ازمي  -.عمان :اة جليس الزمان599 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1909 : .
ة مك 978-9957-81-391-8 :
الواصفات / :التحليا اي بي//الةقد اي بي//الروايات العربير//اي ب
العربي/
> < 2881

813.9

بشناق ،شيماء حسن
كن قويا ً واثقا ً  /شيماء حسن بشةاق  -.عمان :اة الرواير العربير،
92 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5052 : .
ة مك 978-9923-747-85-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2882

813.9

البكر ،فهد ابراهيم
العالقات الرسائلير في الرواير العربير :مشروع قراءة شعرير
حواةير  /فهد ابراهيم البكر  -.عمان :اة عصوة558 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2190 : .
ة مك 978-9923-751-06-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//ايبحاث اي بير//التحليا اي بي/
/الروايات الغربير//اي ب العربي/

600

> < 2883
813.9

813.9

بنات ،مي حسن
إليك  /مي حسن بةات  -.عمان :اة اليازوة العلمير-. 0202 ،
262ص
ة .إ2018/8/4032 : .
ة مك 978-9957-12-874-6 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2884
بني علي ،هشام ابراهيم
صلصال  /هشام ابراهيم بةي علي  -.عمان :اة إبصاة-. 0202 ،
90ص
ة .إ2020/1/354 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2885

813.9

البهلوان ،سهيلة جودت
لحظه  /سهيلر جو ت البهلوان  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
81ص
ة .إ2019/8/4437 : .
ة مك 978-9923-13-270-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2886

813.9

813.9

813.9

بوخليط ،سعيد ناجي
إيحاءات قرآ ير وحواةات صير  /سعيد اجي بوخليط  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3137 : .
ة مك 978-9923-14-128-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2887
بوطيب ،عبد العالي محمد
مستويات ةاسر الةص الروائي بين الةظرير والتطبيق  /عبد العالي
محمد بوييب  -.إةبد :عالم الكتب الحديث222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2592 : .
ة مك 978-9923-14-053-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2888
بوكيل ،لمياء نويرة
قرير بوتيرو  /لمياء ويرة بوكيا  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
252ص
ة .إ2019/11/6160 : .
ة مك 978-9923-13-178-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

601

> < 2889
813.9

التجديتي ،نزار عمر
الةاظم السر في السيرة وبةاتها  /زاة عمر الت ديتي  -.عمان:
اة كةوز المعرفر582 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/5956 : .
ة مك 978-9957-74-783-1 :
الواصفات / :اي ب العربي//التحليا اي بي//الروايات العربير/
> < 2890

813.9

جارهللا ،آمنه طارق
شخصير المرأة في ةواير ةائحر التفاصيا  /آمةه ياةق جاةهللا،
آمةه حربي صباح  -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3968 : .
ة مك 978-9957-96-721-5 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2891

813.9

الجبوري ،محمد فليح
تمثالت الهوير في السر الروائي  /محمد فليح ال بوة  ،فوزير
لعيوس غاز  -.عمان :اة الرضوان028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/450 : .
ة مك 978-9957-76-722-8 :
الواصفات / :التحليا اي بي//الةقد اي بي//الروايات العربير//اي ب
العربي/
> < 2892

813.9

جديد ،نبيل حافظ
ها أ ت بخير  /بيا حافظ جديد  -.عمان :اة الشروق-. 0202 ،
96ص
ة .إ2020/8/3453 : .
ة مك 978-9957-00-805-5 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2893

813.9

الجرطي ،أحمد
الةقد الروائي عةد يمةى العيد من الواقعير ال دلير إلى سوسيولوجيا
الةص :ةاسر في الخلفيات والمفاهيم  /أحمد ال ريي  -.عمان :اة فضاءات،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6337 : .
ة مك 978-9923-36-046-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//الدةاسات الةقدير//الروائيون
العرب//اي ب العربي/

602

> < 2894
813.9

الجشي ،جليلة صالح
ةحيا إلى فضاء آخر  /جليلر صالح ال شي  -.عمان :اآلن
اشرون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1721 : .
ة مك 978-9923-13-250-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2895

813.9

جالب ،صليحة
الفضاء الداللي في الةص الروائي  /صليحر جالب  -.عمان :اة
غيداء029 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2501 : .
ة مك 978-9957-96-690-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2896

813.9

الحجري ،أحمد محمد
وجه ةجا ميت  /أحمد محمد الح ر
29 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6609 : .
ة مك 978-9923-13-209-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اآلن اشرون،

> < 2897
813.9

813.9

حداد ،رند معين
ايتون  /ة د معين حدا  -.عمان :المدةسر ايهلير للبةات ومدةسر
المطران للبةين222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6485 : .
ة مك 978-9923-9779-0-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2898
حسنات ،مروان عبد مناف
قبو الشيايين  /مروان عبد مةاف حسةات  -.عمان :اة اإلسراء،
209 -. 0202ص
ة .إ2019/2/863 : .
ة مك 978-9957-508-65-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

603

> < 2899
813.9

حسين ،سفيان فوزي
أوةوبا حضاةة التعب وعوايف اإلسمةت  /سفيان فوز حسين -.
عمان :اة فضاءات209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4254 : .
ة مك 978-9923-36-107-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

> < 2900
813.9

حقروص ،مالك خضر
قفا  /مالك خضر حقروص  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
215ص
ة .إ2020/8/3049 : .
ة مك 978-9957-95-816-9 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2901

813.9

حلوه ،أماليا حسين
قلب أزةق  /أماليا حسين حلوه  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
220 -.0202ص
ة .إ2016/11/5064 : .
ة مك 978-9957-74-630-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2902

813.9

الحيالي ،هالة عادل
المرجعير في الخطاب الروائي  /هالر عا ل الحيالي  -.عمان :اة
غيداء229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1017 : .
ة مك 978-9957-96-675-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2903

813.9

خداش ،زياد مصطفى
ها قتلت مخلالت فرج محمو ةويش  /زيا مصطفى خداش -.
عمان :اة العائدون225 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/640 : .
ة مك 978-9923-757-06-2 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

604

813.9

> < 2904
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
كباقي الماةين  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة زهد ،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2395 : .
ة مك 978-9923-17-073-1 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2905

813.9

813.9

الخضبا ،فوزي فالح
الفضاء ايزةق في الرواير العربير  /فوز فالح الخضبا  -.عمان:
المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2466 : .
ة مك 978-9957-67-301-7 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//القصص العربير//اي ب
العربي/
> < 2906
الخطيب ،عبد المهدي عبد القادر
بةان  /عبد المهد عبد القا ة الخطيب  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
002ص
ة .إ2020/6/1768 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2907

813.9

خلف ،فريد لطفي
تحريات المحقق خالد :قصص بوليسير قصيرة (المحتال وقصص
أخرى)  /فريد لطفي خلف  -.عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2720 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2908

813.9

813.9

خليفة ،عمر خالد
قابض الرما  /عمر خالد خليفر  -.عمان :اة ايهليار-. 0202 ،
299ص
ة .إ2020/6/1740 : .
ة مك 978-9957-39-340-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2909
خليل ،ابراهيم محمود
بين الرواير والسيرة :من مةظوة ظرير اي ب  /ابراهيم محمو
خليا  -.عمان :المؤلف290 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1076 : .
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//الروايات العربير/
/القصص القصيرة//اي ب العربي/

605

> < 2910
813.9

الخيرو ،مازن موفق
فاعلير الفضاء الكتابي البصر في مفتتحات السر الروائي :ةواير
الرحيا إلى كوكي إس اة يا لشيراز عةاب  /مازن موفق الخيرو  -.إةبد :عالم
الكتب الحديث92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3020 : .
ة مك 978-9923-14-095-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي/
/ايسلوب اي بي//اي ب العربي/
> < 2911

813.9

داود ،أماني سليمان
غيمر يتدلى مةها حبا سميك  /أما ي سليمان او  -.عمان :اة
ايهليار222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1636 : .
ة مك 978-9957-39-334-2 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2912

813.9

الدجاني ،هالة إحسان
م على الح ر  /هالر إحسان الدجا ي  -.عمان :اة اليازوة
العلمير209 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4603 : .
ة مك 978-9923-43-006-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2913

813.9

درويش ،سمير السيد
تفكيك مركزير السر العربي :قراءات في ةواير سيدات القمر
للروائير جوخر الحاةثي  /سمير السيد ةويش  -.عمان :اآلن اشرون،
290 -.0202ص
ة .إ2019/12/6588 : .
ة مك 978-9923-13-197-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//الدةاسات الةقدير/
/اي ب العربي/
> < 2914

813.9

دعيبس ،مجدي منير
أجراس القباة  /م د
282 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1795 : .
ة مك 978-9923-13-252-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

مةير عيبس  -.عمان :اآلن اشرون،

606

> < 2915
813.9

الدليمي ،مروان ياسين
تفكيك السر  :قراءة قدير في ةوايات عربير  /مروان ياسين
الدليمي  -.عمان :اة غيداء089 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3708 : .
ة مك 978-9957-96-710-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2916

813.9

الرافعي ،أنيس
مصحّر الدمى( :فوتوغرام حكائي)  /أ يس الرافعي  -.عمان:
خطوي وظالل220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1324 : .
ة مك 978-9923-761-00-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2917

813.9

813.9

813.9

الرحبي ،محمود محمد
ثالث قصص جبلير  /محمو محمد الرحبي  -.عمان :اآلن
اشرون22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6602 : .
ة مك 978-9923-13-192-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2918
الرخ ،رقية "عبدهللا الفاتح"
في ذكرى آب  /ةقير "عبدهللا الفاتح" الرخ  -.عمان :اة ال ةان،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5587 : .
ة مك 978-9923-35-003-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2919
رشيد" ،محمد حسن" زكريا
ضائعون في زمن المعرفر " /محمد حسن" زكريا ةشيد  -.عمان:
المؤلف92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1744 : .
ة مك 978-9957-67-537-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

607

813.9

813.9

> < 2920
الريماوي ،محمود لطفي
غرباء  /محمو لطفي الريماو  -.ي0؛ مزيدة مةقحر  -.عمان :اة
فضاءات89 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/310 : .
ة مك 978-9923-36-056-9 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2921
الريماوي ،محمود لطفي
الليلر قبا ايخيرة  /محمو لطفي الريماو  -.عمان :اآلن اشرون،
251 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1722 : .
ة مك 978-9923-13-249-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2922

813.9

الزيادات ،موفق موسى
حدثت غدا  /موفق موسى الزيا ات  -.الفحيص :المؤلف-. 0202 ،
268ص
ة .إ2020/9/3794 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2923

813.9

زيقم ،مداني شريف
جدل الةص والسياق :ةاسر في التمظهرات الفةير لأليديولوجيا /
مدا ي شريف زيقم  -.إةبد :عالم الكتب الحديث296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3120 : .
ة مك 978-9923-14-120-5 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الروايات//الةقد اي بي//اي ب
العربي/
> < 2924

813.9

سابق ،مديحة
الوصف في القصر ال زائرير :الفعاليات واآلليات  /مديحر سابق -.
عمان :اة ومكتبر الحامد 005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5447 : .
ة مك 978-9957-66-190-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//الةقد اي بي/

608

> < 2925
813.9

813.9

سالم ،عزوز اسماعيل
الغرابر في الرواير العربير :صبحي فحماو أ موذجا  /عزوز
اسماعيا سالم  -.عمان :اة جليس الزمان012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2714 : .
ة مك 978-9957-81-421-2 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2926
السامرائي ،شهد مصطفى
تقديره هو  /شهد مصطفى السامرائي  -.عمان :اة المعتز،
029 -.0202ص
ة .إ2018/10/5094 : .
ة مك 978-9957-65-222-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2927

813.9

سامي ،نصر علي
أب دير أولى  /إعدا صر علي سامي ،إشراق عبدهللا فاةس -.
عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3414 : .
ة مك 978-9923-13-133-6 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2928

813.9

سامي ،نصر علي
أهازيج الةسيان  /إعدا صر علي سامي ،لةدة قاسم الزغيد -.
عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6328 : .
ة مك 978-9923-13-183-1 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2929

813.9

السباعي ،صبحية سعيد
معاةج البوح  /صبحير سعيد السباعي  -.عمان :اة يافا العلمير،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1882 : .
ة مك 978-9923-32-068-6 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

609

> < 2930
813.9

سعيد ،طالل زينل
واكتمال فضاء
حداثر القصر القصيرة حيوير اي اء السر
التشكيا :قراءات في قطاةات تصعد حو السماء لفالح عبد السالم  /يالل
زيةا سعيد  -.عمان :اآلن اشرون269 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1694 : .
ة مك 978-9923-13-242-5 :
الواصفات / :القصص القصيرة//الدةاسات اي بير//الةقد اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2931

813.9

السالمة ،عبدهللا عيسى
المحكمر الع يبر  /عبدهللا عيسى السالمر  -.جرش :المؤلف،
029 -.0202ص
ة .إ2020/10/4511 : .
الواصفات / :الروايات العربير/اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2932

813.9

سلمان ،شوقي يونس
جمرة  /شوقي يو س سلمان  -.عمان :اة البيرو ي-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/2/768 : .
ة مك 978-9923-22-038-2 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2933

813.9

شابسوغ ،نسرين محمد
م دك يا قلب أ ت  /سرين محمد شابسوغ  -.عمان :المؤلف،
155 -. 0202ص
ة .إ2019/4/2130 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2934

813.9

شحادة ،عائشة محمد
موع متح رة  :م موعر قصصير  /عائشر محمد شحا ة  -.عمان:
اة وائا251 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/11/5696 : .
ة مك 978-9957-91-666-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

610

> < 2935
813.9

الشعالن ،سناء كامل
ايعمال القصصير الكاملر لسةاء الشعالن  /سةاء كاما الشعالن -.
عمان :المؤلف2 -. 0202 ،ج ()2212ص
ة .إ2020/6/1531 : .
ة مك 978-9957-545-46-8 :
الواصفات / :القصص العربير//الم موعات القصصير//اي ب
العربي/
> < 2936

813.9

الشويخ ،نداء حمدي
أغلقوا وافذ القمر  /داء حمد
022 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4026 : .
ة مك 978-9923-22-045-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

الشويخ  -.عمان :اة البيرو ي،

> < 2937
813.9

صالح ،إيناس وليد
البةاء الدةامي في ةوايات غالب هلسا  /إيةاس وليد صالح  -.عمان:
اة زهد 002 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/5/2592 : .
ة مك 978-9923-17-120-2 :
الواصفات / :القصص العربير//الةقد اي بي/
> < 2938

813.9

813.9

صبح ،سماح أنور
في زمن الضياع  /سماح أ وة صبح  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
225ص
ة .إ2018/3/1149 : .
ة مك 978-9957-67-672-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي //العصر الحديث/
> < 2939
الصمادي ،امتنان عثمان
فتاة المعطف  /امتةان عثمان الصما  -.عمان :اآلن اشرون،
85 -. 0202ص
ة .إ2020/1/123 : .
ة مك 978-9923-13-220-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

611

> < 2940
813.9

طاسيست ،سيد أحمد
التةاص وترجمته :ةاسر أعمال ةشيد بو جدةة الروائير  /سيد
أحمد ياسيست  -.إةبد :عالم الكتب الحديث226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3056 : .
ة مك 978-9923-14-107-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2941

813.9

الطريفي ،أنس بسام
ةجا الظا  /أ س بسام الطريفي  -.عمان :اة وائا-. 0202 ،
26ص
ة .إ2019/8/4186 : .
ة مك 978-9957-91-647-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2942

813.9

813.9

عباس ،موسى رحوم
العبوة إلى مدين  /موسى ةحوم عباس  -.عمان :اة فضاءات،
202 -. 0202ص
ة .إ2020/8/2911 : .
ة مك 978-9923-36-092-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2943
عبد الرحمن ،آالء قحطان
صوةة المثقف في ةوايات فؤا التكرلي  /آالء قحطان عبد
الرحمن -.عمان :اة غيداء062 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1037 : .
ة مك 978-9957-96-678-2 :
الواصفات / :الروايات//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2944

813.9

813.9

العثمان ،رانيا محمود
م رتي المظلمر  /ةا يا محمو العثمان  -.عمان :اة الرواير
العربير92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1240 : .
ة مك 978-9923-747-56-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2945
عدوي ،آالء نائل
ثالثون ةبيعا ً مضت :قصر لم تروى  /آالء ائا عدو  -.عمان:
المؤلف82 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1023 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

612

> < 2946
813.9

813.9

عذاربة ،لمى محمد
ملحمر الخالص في عالم موبوء  /لمى محمد عذاةبر  -.إةبد:
المؤلف220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1584 : .
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2947
العذاري ،ثائر عبد المجيد
ظرير القصر القصيرة  /ثائر عبد الم يد العذاة  -.عمان :اة
كةوز المعرفر285 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/512 : .
ة مك 978-9957-74-798-5 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب القصصي//الةقد اي بي/
/اي ب العربي/
> < 2948

813.9

العزب ،رامي شاكر
من سيذكر ما لم يحدث  /ةامي شاكر العزب  -.عمان :اآلن
اشرون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1709 : .
ة مك 978-9923-13-236-4 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2949

813.9

عمر ،سعيد عياد
في ايبيض وايسو  /سعيد عيا عمر  -.عمان :اة أزمةر،
96 -.0202ص
ة .إ2019/11/5678 : .
ة مك 978-9957-09-816-2 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2950

813.9

عمر ،نادر منهل حاج
مدن الض ر  /ا ة مةها حاج عمر  -.عمان :اة ايهليار،
011 -.0202ص
ة .إ2020/6/1739 : .
ة مك 978-9957-39-338-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

613

> < 2951
813.9

العنزي ،فيصل سعود
حكاير سلمى  /فيصا سعو العةز
88 -. 0202ص
ة .إ2020/8/2854 : .
ة مك 978-9923-32-086-0 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة يافا العلمير،

> < 2952
813.9

العودي ،محمد مسعد
المدهشر  /محمد مسعد العو
228ص
ة .إ2019/4/2206 : .
ة مك 978-9923-25-096-9 :
الواصفات / :الروايات//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اة أم د-. 0202 ،

> < 2953
813.9

العولقي ،عوض
سم الخياي  /عوض العولقي  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
258ص
ة .إ2020/5/1386 : .
ة مك 978-9923-761-14-4 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2954

813.9

عياد ،فرح أشرف
أةقام عابرة  /فرح أشرف عيا  -.عمان :المدةسر ايهلير للبةات
ومدةسر المطران للبةين215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6486 : .
ة مك 978-9923-9779-1-0 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2955

813.9

العيساوي ،عبد الوهاب
م از السرو  /عبد الوهاب العيساو
225 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2177 : .
ة مك 978-9923-761-87-8 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2956
غباري ،فضيل أحمد فضيل
أ ا  /فضيا أحمد فضيا غباة  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
206ص
ة .إ2017/9/5097 : .
الواصفات // :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
 -.عمان :خطوي وظالل،

813.9

614

> < 2957
813.9

813.9

813.9

813.9

الغرابي ،جنبالط حمد
ما وةاء فيةوميةولوجيا الةص الروائي  /جةبالي حمد الغرابي -.
عمان :اة ابن الةفيس222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5156 : .
ة مك 978-9923-24-045-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 2958
الغول ،يسري عبد الرؤوف
ساء الدا تيا  /يسر عبد الرؤوف الغول  -.عمان :اة فضاءات،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5751 : .
ة مك 978-9923-36-021-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2959
فرنسيس ،إخالص موسى
ةغبات مهشمر  /إخالص موسى فر سيس  -.عمان :اة يافا
العلمير020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1631 : .
ة مك 978-9923-32-067-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2960
فرنسيس ،إخالص موسى
على مرمى قبلر  /إخالص موسى فر سيس  -.عمان :اة يافا
العلمير218 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6519 : .
ة مك 978-9923-32-045-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2961

813.9

قاصدي ،حياة سعيد
السمات ايسلوبير في ةوايات مصطفى القر ر  /حياة سعيد
قاصد  -.عمان :اة الرواير العربير92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4000 : .
ة مك 978-9923-747-80-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//التحليا اي بي//الةقد اي بي//اي ب
العربي//العصر الحديث/

615

> < 2962
813.9

القرنة ،مصطفى أحمد
بيرغامو  /مصطفى أحمد القر ر  -.عمان :اة الرواير العربير،
226 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1706 : .
ة مك 978-9923-747-65-0 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2963

813.9

القرنة ،مصطفى أحمد
هاةبون من كوةو ا  /مصطفى أحمد القر ر  -.عمان :اة الرواير
العربير208 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1705 : .
ة مك 978-9923-747-66-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2964

813.9

القيسي ،علي داود
البعد ايسطوة في الرواير عةد مصطفى القر ر  /علي او
القيسي  -.عمان :المؤلف205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/124 : .
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العربي/
> < 2965

813.9

الكشري ،حيدر علي
حين يحز ون  /حيدة علي الكشر
98 -.0202ص
ة .إ2019/11/6033 : .
ة مك 978-9923-13-165-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اآلن اشرون،

> < 2966
813.9

كيالي ،محمد نجيب
الحكايات المخبأة في ايصابع  /محمد
فضاءات266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3922 : .
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2967
مبارك ،سعيد محمد
مشا..كيك :قصص قصيرة جداً  /سعيد محمد مباةك  -.عمان :اآلن
اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/453 : .
ة مك 978-9923-13-226-5 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
يب كيالي -.

813.9

616

اة

> < 2968
813.9

813.9

محمود ،حسان محمد
هكذا تكلم ابويشت  :قصص من العصفوةيات  /حسان محمد
محمو  -.عمان :اة فضاءات202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1275 : .
ة مك 978-9923-36-066-8 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب العربي/
> < 2969
المراني ،ليلى عبد الواحد
ةائحر ايمكةر  /ليلى عبد الواحد المرا ي  -.عمان :اة فضاءات،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1274 : .
ة مك 978-9923-36-067-5 :
الواصفات / :القصص القصيرة//اي ب القصصي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 2970

813.9

مزاري ،شارف
قضايا قدير في الرواير ال زائرير :قراءة في ثالثير عز الدين
ميهوبي  /شاةف مزاة  -.عمان :اة ومكتبر الحامد060 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4888 : .
ة مك 978-9957-66-212-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
/ال زائر/
> < 2971

813.9

معتصم ،محمد
المتخيا المشترك :الرواير العالمير ال ديدة  /محمد معتصم -.
عمان :اة فضاءات018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6513 : .
ة مك 978-9923-36-050-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//الدةاسات اي بير/
/الدةاسات الةقدير/
> < 2972

813.9

المعلوف ،دينا رفيق
حةين وحياة  /يةا ةفيق المعلوف  -.عمان :اآلن اشرون-.0202 ،
229ص
ة .إ2020/10/4196 : .
ة مك 978-9923-13-307-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

617

> < 2973
813.9

المقداد ،محمد فتحي
بتوقيت بصرى إال أقصوصر  /محمد فتحي المقدا  -.إةبد:
المؤلف221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/202 : .
ة مك 978-9957-67-439-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2974

813.9

813.9

المقيمي ،بشائر أحمد
حين تصحو الشيايين  /بشائر أحمد المقيمي  -.عمان :اآلن
اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1843 : .
ة مك 978-9923-13-260-9 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2975
ميرزا ،كمال "محمد خير"
المت هم  /كمال "محمد خير" ميرزا  -.عمان :اة هبر-. 0202 ،
251ص
ة .إ2020/1/115 : .
ة مك 978-9923-731-36-9 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2976

813.9

نادر ،ابراهيم سليمان
عطش الحمائم  /ابراهيم سليمان ا ة  -.عمان :اة فضاءات،
282 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2527 : .
ة مك 978-9923-36-087-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2977

813.9

نادر ،ابراهيم سليمان
إياة لقلب في الظا  /ابراهيم سليمان ا ة  -.عمان :اة غيداء،
002 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3499 : .
ة مك 978-9957-96-697-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

618

813.9

> < 2978
الناصري ،ابراهيم فاضل
مرايا ظر في اي ب والثقافر والفكر  /ابراهيم فاضا الةاصر -.
عمان :اة زهد 262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3398 : .
ة مك 978-9923-17-087-8 :
الواصفات / :الثقافر اي بير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2979

813.9

النايل ،هدير عادل
مةحوتر صماء  /هدير عا ل الةايا  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
221 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6092 : .
ة مك 978-9923-755-26-6 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2980

813.9

نصر ،طارق موسى
قصص من هةالك أحضرتها هةا لك  /ياةق موسى صر  -.عمان:
المؤلف226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2818 : .
الواصفات / :القصص العربير//القصص االجتماعير//اي ب
العربي//العصر الحديث/
> < 2981

813.9

النعيمي ،فيصل غازي
سر يات الت ريب :قراءة في متخيا الرواير العربير ال ديدة /
فيصا غاز الةعيمي  -.عمان :اة غيداء216 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4961 : .
ة مك 978-9957-96-787-1 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 2982

813.9

النهام ،فاطمة أحمد
مقهى الموت  /فايمر أحمد الةهام  -.عمان :اة يافا العلمير،
229 -.0202ص
ة .إ2020/6/2090 : .
ة مك 978-9923-32-074-7 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

619

> < 2983
813.9

الهالالت ،فاطمة محمد
 22خريفا ً  /فايمر محمد الهالالت  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
026ص
ة .إ2020/11/5036 : .
ة مك 978-9957-67-729-9 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2984

813.9

وساس ،أمل علي
يحدث أن  /أما علي وساس  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
209ص
ة .إ2020/7/2624 : .
ة مك 978-9923-17-153-0 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2985

813.9

الوطني ،جميلة يوسف
ضفاف الحةين  /جميلر يوسف الويةي  -.عمان :اة يافا العلمير،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1021 : .
ة مك 978-9923-32-057-0 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2986

813.9

ياسين ،حسين محمد
اشتباك  /حسين محمد ياسين  -.عمان :المؤلف086 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3981 : .
ة مك 978-9957-67-741-1 :
الواصفات / :القصص العربير//الروايات//اي ب العربي//العصر
الحديث/
> < 2987

813.9

يخلف ،يحيى حسن
الريحا ر والديك المغربي  /يحيى حسن يخلف  -.عمان :اة
ايهليار212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1738 : .
ة مك 978-9957-39-339-7 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/

620

> < 2988
813.9

يونس ،محسن
مةطق الزهر  /محسن يو س  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
288ص
ة .إ2020/6/1919 : .
ة مك 978-9923-761-52-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2989

813.9

يونس ،نزار سعيد
من قتا زةا شت  /زاة سعيد يو س  -.عمان :خطوي وظالل،
282 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1934 : .
ة مك 978-9923-761-61-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 2990

813.90285

813.90563

الزغول ،فاطمة أحمد
أثر مواقع التواصا االجتماعي في القصر القصيره جدا  /فايمر
أحمد الزغول  -.عمان :اة البيرو ي022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1500 : .
ة مك 978-9923-22-042-9 :
الواصفات / :القصص القصيرة//المهاةات الكتابير//الةقد اي بي/
/التواصا االجتماعي//تطبيقات الحاسوب/
> < 2991
البدراني ،حميد عبد الوهاب
العةف الرمز  :مقاةبر جةدةير في الرواير الةسوير العراقير /
حميد عبد الوهاب البدةا ي  -.عمان :اة غيداء012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4694 : .
ة مك 978-9957-96-767-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//التحليا اي بي/
/اي ب العربي//العراق/
> < 2992

813.90563

الجنابي ،قيس كاظم
الرواير العراقير بعد االحتالل ايمريكي :هشاشر المأوى وأزمر
الهوير  /قيس كاظم ال ةابي  -.عمان :اة جلر122 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2015 : .
ة مك 978-9923-37-021-6 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير/
/العراق/

621

> < 2993
813.90563

الفضل ،ناصر يوسف
برتا تسر  /اصر يوسف الفضا  -.عمان :اة زهد ،
021 -.0202ص
ة .إ2019/7/3403 : .
ة مك 978-9923-17-082-3 :
الواصفات / :القصص العربير//اي ب العربي//اي باء العرب/
/العراق/
> < 2994

813.90563

محمد ،فرج ياسين
توظيف ايسطوةة في القصر القصيرة  /فرج ياسين محمد -.
عمان :اة كفاءة المعرفر212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1890 : .
ة مك 978-9923-755-91-4 :
الواصفات / :القصص القصيرة//القصص ايسطوةير//التحليا
اي بي//الةقد اي بي//العراق/
> < 2995

813.9056311

يوسف ،فاروق
حين
220ص
ة .إ2020/7/2139 : .
ة مك 978-9923-761-84-7 :
الواصفات / :القصص العربير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/بغدا /

و ا  /فاةوق يوسف  -.عمان :خطوي وظالل-.0202 ،

813.9056318

> < 2996
الفضل ،ناصر يوسف
من مدو ر القص التكريتي  /اصر يوسف الفضا  -.عمان :اة
زهد 202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3405 : .
ة مك 978-9923-17-080-9 :
الواصفات / :القصص العربير//الةقد اي بي//اي ب القصصي/
/اي ب العربي//تكريت (العراق)/
> < 2997

813.90564

سالم ،نبيل حامد
ذاكرة المخيم  /بيا حامد سالم  -.عمان :اة يافا العلمير،
009 -.0202ص
ة .إ2020/9/3628 : .
ة مك 978-9923-32-087-7 :
الواصفات / :القصص العربير//القصص الواقعير//اي ب
العربي//فلسطين/

622

813.90565

> < 2998
أبو عواد ،محمود سليم
ضوء الةواسر  /محمو سليم أبو عوا  -.عمان :اة جلر،
290 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2394 : .
ة مك 978-9923-37-022-3 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//الدةاسات اي بير/
/اية ن/
> < 2999

813.9064

بنطاني ،فاطمة أحمد
ت ليات المديةر في الرواير المغربير الحديثر  /فايمر أحمد
بةطا ي -.إةبد :عالم الكتب الحديث028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2685 : .
ة مك 978-9923-14-062-8 :
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي ب العربي/
> < 3000

813.9079

813.9282

أبو مريم ،راشد علي
القدس في وعي ايجيال الصاعدة :مقاةبات في مسابقر القصر
القصيرة لطلبر المداةس في  01عاما ً  /ةاشد علي أبو مريم؛ تقديم زيا أبو
لبن  -.عمان :المؤلف256 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/137 : .
ة مك 978-9957-67-437-3 :
الواصفات / :القصص العربير//المسابقات//أ ب اييفال/
/ايعمال اي بير//اي ب العربي//القدس/
> < 3001
ابراهيم ،رزان محمود
إشكاليات وةؤى قدير في قصص اييفال  /ةزان محمو
ابراهيم  -.عمان :اة ايهليار252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1635 : .
ة مك 978-9957-39-333-5 :
الواصفات / :قصص اييفال//الةقد اي بي//القصص العربير/
/اي ب العربي/
> < 3002

813.9282

بلحة ،عبيدة توفيق
بيسان لن تةسى وعدها  /عبيدة توفيق بلحر  -.عمان :اة يافا
العلمير26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/279 : .
ة مك 978-9923-32-049-5 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/

623

> < 3003
813.9282

بيطار ،سمر غسان
القط والفئران  /سمر غسان بيطاة  -.عمان :اة ايسارة،
26 -.0202ص
ة .إ2019/12/6304 : .
ة مك 978-9957-36-492-2 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3004

813.9282

813.9282

813.9282

جرار ،سارة فريد
القط هرهوة  /ساةة فريد جراة  -.عمان :مؤسسر مداةك،
22 -.0202ص
ة .إ2019/12/6281 : .
ة مك 978-9923-707-09-8 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3005
خصاونة ،ضحى "محمد عوني"
ماذا ةأى زيزو؟  /ضحى "محمد عو ي" خصاو ر  -.عمان:
المؤلف22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5361 : .
ة مك 978-9923-9708-2-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3006
خصاونة ،ضحى "محمد عوني"
جد الرجا المريخي  /ضحى "محمد عو ي" خصاو ه  -.عمان:
المؤلف20 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/610 : .
ة مك 978-9923-9708-3-6 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/العصر الحديث/
> < 3007

813.9282

خليفة ،إيناس خليفة
حكايا كان زمان  /إيةاس خليفر خليفر  -.عمان :اة المةاهج،
62 -. 0202ص
ة .إ2018/10/5360 : .
ة مك 978-9957-18-688-3 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//العصر الحديث/

624

> < 3008
813.9282

813.9282

خليل ،عايده إبراهيم
لين في بال الواعدين  /عايده إبراهيم خليا  -.عمان :المؤلف،
256 -. 0202ص
ة .إ2020/12/5327 : .
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3009
خورشيد ،جيكر محمد نوري
سامي االخ ال ديد  /جيكر محمد وة خوةشيد  -.عمان  :أ ب
ت اشارون22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1918 : .
ة مك 978-9957-75-185-2 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//العصر الحديث/
> < 3010

813.9282

دبور ،صالح فارس
آ م والحواس الخمس :قصر مسلسلر للفتيان  /صالح فاةس بوة-.
عمان :أما ر عمان الكبرى226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/560 : .
ة مك 978-9923-720-21-9 :
الواصفات / :قصص الخيال العلمي//القصص العربير//أ ب
اييفال//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3011

813.9282

دياب ،كنينة يونس
الرسامر الصغيرة  /كةيةر يو س ياب؛ ةسوم محسن عبد
الحفيظ -.عمان :اة شأن25 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5850 : .
ة مك 978-9923-725-48-1 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3012

813.9282

دياب ،كنينة يونس
السة اب الصغير  /كةيةر يو س ياب؛ ةسوم محسن عبد الحفيظ-.
عمان :اة شأن25 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5867 : .
ة مك 978-9923-725-50-4 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/

625

> < 3013
813.9282

813.9282

دياب ،كنينة يونس
الفيا المسكين  /كةيةر يو س ياب؛ ةسوم محسن عبد الحفيظ -.
عمان :اة شأن25 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5868 : .
ة مك 978-9923-725-49-8 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3014
الزبدة ،دينا "محمد مروان"
ش رة التوت  /يةا "محمد مروان" الزبدة؛ ةسوم أما ي عبد
العزيز يوسف  -.عمان :اة المايا82 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4121 : .
ة مك 978-9957-526-35-1 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3015

813.9282

الزبن ،دينا وليد
الحماة بز
26 -.0202ص
ة .إ2019/12/6303 : .
ة مك 978-9957-36-493-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/

ايسد  /يةا وليد الزبن  -.عمان :اة ايسارة،

> < 3016
813.9282

الزبن ،دينا وليد
الغراب العطشان  /يةا وليد الزبن  -.عمان :اة ايسارة،
26 -.0202ص
ة .إ2019/12/6300 : .
ة مك 978-9957-36-494-6 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3017

813.9282

الزبن ،دينا وليد
الكلب وا عكاسه  /يةا وليد الزبن  -.عمان :اة ايسارة-.0202 ،
26ص
ة .إ2019/12/6301 : .
ة مك 978-9957-36-495-3 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/

626

> < 3018
813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

الزعبي ،أحمد شريف
هبر والحسون  /أحمد شريف الزعبي  -.عمان :اة يافا العلمير،
29 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1155 : .
ة مك 978-9923-32-060-0 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3019
شركة آدم ومشمش لإلنتاج والتوزيع الفني
سلسلر آ م ومشمش :ايةقام  /شركر آ م ومشمش لإل تاج
والتوزيع الفةي  -.عمان :اة السلوى20 -. 0202 ،ص  ( -.آ م ومشمش؛ )0
ة .إ2018/12/5989 : .
ة مك 978-9957-04-190-8 / 978-9957-04-191-5 :
الواصفات / :ايةقام//القصص العربير//تعليم اييفال/
> < 3020
شركة آدم ومشمش لإلنتاج والتوزيع الفني
هيا بةا  /شركر آ م ومشمش لإل تاج والتوزيع الفةي  -.عمان :اة
السلوى ( -. 0202 ،آ م ومشمش )
ة .إ2019/10/5505 : .
ة مك 978-9957-04-207-3 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//العصر الحديث/
> < 3021
شركة آدم ومشمش لالنتاج والتوزيع الفني
من ةأسي إلى قدمي  /شركر آ م ومشمش لال تاج والتوزيع
الفةي -.عمان :اة السلوى20 -. 0202 ،ص  ( -.آ م ومشمش ؛ ) 2
ة .إ2018/12/5988 : .
ة مك 978-9957-04-192-2 / 978-9957-04-193-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//العصر الحديث/
> < 3022
عطية ،رهف جواد محمد
لغتةا ال ميلر :اقرأ ولون مع ةهف عطير  /ةهف جوا محمد
عطير  -.عمان :اة يافا العلمير96 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1451 : .
ة مك 978-9923-32-063-1 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/

627

> < 3023
813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

غاوي ،سوزان إلياس
مغامرة ليا  /سوزان إلياس غاو ؛ ةسوم سما ثا هتشةسن -.
عمان :شركر عالم الخيال52 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/9/4749 : .
ة مك 978-9923-728-00-0 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3024
الكرمي ،زينات عبد الهادي
الشريف الحسين بن علي :ملوك العز والفخاة  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.ي0؛ مزيدة ومةقحر  -.عمان :اة الزيةات25 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/989 : .
ة مك 978-9923-700-83-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3025
الكرمي ،زينات عبد الهادي
الملك الحسين بن يالل :ملوك العز والفخاة  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.عمان :اة الزيةات25 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5445 : .
ة مك 978-9923-700-55-6 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3026
الكرمي ،زينات عبد الهادي
الملك يالل بن عبدهللا :ملوك العز والفخاة  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.عمان :اة الزيةات25 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5489 : .
ة مك 978-9923-700-58-7 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3027
الكرمي ،زينات عبد الهادي
الملك عبدهللا ايول :ملوك العز والفخاة  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.عمان :اة الزيةات25 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5490 : .
ة مك 978-9923-700-57-0 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/

628

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

> < 3028
الكرمي ،زينات عبد الهادي
الملك عبدهللا الثا ي :ملوك العز والفخاة  /زيةات عبد الها
الكرمي  -.عمان :اة الزيةات 25 -. 0202 ،ص
ة .إ2017/10/5444 : .
ة مك 978-9923-700-54-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3029
كلش ،إسراء عبد الجبار
أيول ةجا في العالم  /إسراء عبد ال باة كلش  -.عمان :اة
ايهليار22 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/929 : .
ة مك 978-9957-39-331-1 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3030
كوفحي ،ابراهيم محمد
أ ب الطفا والةاشئر :قراءة في ماذج من القصر والرواير /
ابراهيم محمد كوفحي  -.عمان :المؤلف060 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2158 : .
ة مك 978-9957-67-561-5 :
الواصفات / :الةقد اي بي//التحليا اي بي//القصص العربير//أ ب
اييفال/
> < 3031
المحروس ،عنايت "محمد رضا"
حديقر المةزل  /عةايت "محمد ةضا" المحروس  -.عمان:
المؤلف2 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر حكايات ماما عةان )
ة .إ2020/10/4005 : .
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3032
المحروس ،عنايت "محمد رضا"
يبيب ايسةان  /عةايت "محمد ةضا" المحروس  -.عمان:
المؤلف2 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر حكايات ماما عةان )
ة .إ2020/10/4004 : .
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3033
المحروس ،عنايت "محمد رضا"
قالب الحلوى  /عةايت "محمد ةضا" المحروس  -.عمان:
المؤلف2 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر حكايات ماما عةان )
ة .إ2020/10/4003 : .
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/

629

> < 3034
813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

مصلح ،خالد حسين
الهاشمي محمد صلى هللا عليه وسلم شفيعةا يوم القيامر وآخر
ةسول من عةد هللا :حكاير للكباة والصغاة باللغتين العربير واإل ليزير  /خالد
حسين مصلح  -.عمان :المؤلف52 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/790 : .
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3035
ملص" ،محمد بسام" جودت
أبةير " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2015/6/2483 : .
ة مك 978-9957-75-114-2 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3036
ملص" ،محمد بسام" جودت
حديد " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2019/5/2434 : .
ة مك 978-9957-75-199-9 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3037
ملص" ،محمد بسام" جودت
حوت " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2019/5/2436 : .
ة مك 978-9957-75-197-5 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3038
ملص" ،محمد بسام" جودت
ذبح " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2019/5/2435 : .
ة مك 978-9957-75-198-2 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/

630

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

> < 3039
ملص" ،محمد بسام" جودت
ش رة " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2015/6/2481 : .
ة مك 978-9957-75-112-8 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3040
ملص" ،محمد بسام" جودت
ضر " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2019/5/2433 : .
ة مك 978-9957-75-200-2 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3041
ملص" ،محمد بسام" جودت
ميزان " /محمد بسام" جو ت ملص؛ ةسوم ياهرة ةضائي -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر قصص وعبر )
ة .إ2015/6/2486 : .
ة مك 978-9957-75-116-6 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال/
> < 3042
ملص" ،محمد بسام" جودت
بتر كلماتي " /محمد بسام" جو ت ملص  -.عمان :أ ب ت
اشرون220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1853 : .
ة مك 978-9957-75-181-4 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
> < 3043

813.9282

هاشم ،جميلة علوي
ال د واالجتها  /جميلر علو
00 -. 0202ص
ة .إ2020/6/2088 : .
ة مك 978-9923-32-075-4 :
الواصفات / :القصص العربير//أ ب اييفال//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

هاشم  -.عمان :اة يافا العلمير،

631

813.9283

813.9283

> < 3044
الشيخ ،أحمد عبد الرحيم
أحداث غريبر في شاةعةا  /أحمد عبد الرحيم الشيخ  -.عمان :اة
شأن21 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1080 : .
ة مك 978-9923-725-55-9 :
الواصفات / :القصص العربير//الشباب والةاشئر//اي ب العربي/
> < 3045
ملص" ،محمد بسام" جودت
مصباحه :عالء الدين " /محمد بسام" جو ت ملص  -.عمان:
المؤلف256 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1101 : .
الواصفات / :القصص العربير//الشباب والةاشئر//اي ب العربي/
> < 3046

813.97

814.52

الجبور ،محمد رمضان
عةاقيد قدير في أعمال مصطفى القر ر الروائير  /محمد ةمضان
ال بوة  -.عمان :المؤلف226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3599 : .
الواصفات / :الروايات العربير//الةقد اي بي//اي باء العرب//اي ب
العربي/
> < 3047
عبد الكريم ،محمد عبد اللطيف
بةاء المقامر عةد بديع الزمان الهمذا ي  /محمد عبد اللطيف عبد
الكريم  -.عمان :اة زهران200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6261 : .
ة مك 978-9957-88-508-3 :
الواصفات / :المقامات//الةقد اي بي//اي ب العربي//العصر
العباسي/
> < 3048

814.9

حسن ،محمد أحمد
ةجع الكالم :سياحر أ بير (تأمالت)  /محمد أحمد حسن  -.عمان:
اة جلر282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4411 : .
ة مك 978-9923-37-043-8 :
الواصفات / :المقاالت اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/

632

> < 3049
814.9

الصلتي ،سعيد سليم
قراءات سر ير لمقامات أبي الحاةث البروا ي  /سعيد سليم
الصلتي -.عمان :اآلن اشرون221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6586 : .
ة مك 978-9923-13-195-4 :
الواصفات / :المقامات//الةقد اي بي//الدةاسات الةقدير//اي ب
العربي/
> < 3050

814.9

الطاهر ،أسمهان ماجد
كة مر في ايفق البعيد :المولو أ ثى  /أسمهان ماجد الطاهر -.
عمان :اة وائا005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3759 : .
ة مك 978-9957-91-769-2 :
الواصفات / :المقاالت اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3051

814.9

الفارسية ،سعيدة خاطر
وين في حقيبر  /سعيدة خاير الفاةسير  -.عمان :اآلن اشرون،
255 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6596 : .
ة مك 978-9923-13-208-1 :
الواصفات / :المقاالت اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3052

814.9

814.9

القسوس ،ضيغم سلمان
الدلعو ا والكوةو ا  /ضيغم سلمان القسوس  -.عمان :المؤلف،
028 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3039 : .
الواصفات / :المقاالت اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3053
المرعي ،وليد صالح
ذكريات خبيثر :قاتا البحر الميت  /وليد صالح المرعي  -.عمان:
اة المشكاة256 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3568 : .
ة مك 978-9923-734-10-0 :
الواصفات / :المقاالت اي بير//ايسلوب اي بي//اي ب
العربي//العصر الحديث/

633

> < 3054
814.90565

816.03

عبده ،يوسف محمد
المقالر والح اج :ابراهيم الع لو ي أ موذجا ً  /يوسف محمد
عبده -.المؤلف082 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5235 : .
ة مك 978-9957-67-752-7 :
الواصفات  / :المقاالت اي بير//الدةاسات اي بير//الخطاب
اي بي//اي ب العربي//اية ن/
> < 3055
أبو الروس ،شهد أسامة
ما تبوح به اي فس  /شهد أسامر أبو الروس  -.عمان :اة الرواير
العربير258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1244 : .
ة مك 978-9923-747-60-5 :
الواصفات / :الرسائا اي بير//المشاكا االجتماعير//الةصائح/
/المهاةات الحياتير//اي ب العربي/
> < 3056

816.53

الهنائي ،سليم محمد
ةؤير ال احظ في عصر بةي أمير وبةي العباس (-52
011ها868-662/م)  /سليم محمد الهةائي  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
228ص
ة .إ2020/1/78 : .
ة مك 978-9923-13-218-0 :
الواصفات / :الرسائا اي بير//ايحداث التاةيخير//القضايا
السياسير//الةقد اي بي//العصر ايمو //العصر العباسي/
> < 3057

816.53

اليزيدي ،أمين عبدهللا
مفهوم الكتابر عةد ال احظ  :ةاسر في كتاب الحيوان  /أمين
عبدهللا اليزيد  -.إةبد :عالم الكتب الحديث292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2832 : .
ة مك 978-9923-14-077-2 :
الواصفات / :الةقد اي بي//ايسلوب اي بي//المهاةات الكتابير/
/اي ب العربي/
> < 3058

816.564

التكريتي ،ناجي عباس
ةسائا فلسفير إلى يوتيم  /اجي عباس التكريتي  -.عمان :اة
جلر168 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5474 : .
ة مك 978-9923-732-99-1 :
الواصفات / :الرسائا اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
/فلسطين/

634

816.9

> < 3059
القمحاوي ،عزت توفيق
كتاب الغواير  /عزت توفيق القمحاو  -.ي -. 0عمان :خطوي
وظالل262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1368 : .
ة مك 978-9923-761-03-8 :
الواصفات / :الرسائا اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3060

816.95

طوقان ،فدوى
ةسائا حب إلى سامي حدا  /فدوى يوقان  -.عمان :اة أزمةر،
215 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6326 : .
ة مك 978-9957-09-820-9 :
الواصفات / :الرسائا اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
/فلسطين/
> < 3061

817.5

818.03

818.05

رشيد ،آزاد عبدول
كتاب البخالء في الخطاب الةقد العربي الحديث والمعاصر  /آزا
عبدول ةشيد  -.عمان :اة غيداء220 -. 0202 ،ص
ة .إ2018/12/6177 : .
ة مك 978-9957-96-632-4 :
الواصفات / :ايهاجي والفكاهر//الةقد اي بي//اي ب العربي/
/العصر العباسي/
> < 3062
ربابعة ،خلدون عبد القادر
ابن الحكيم  /خلدون عبد القا ة ةبابعر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
61ص
ة .إ2020/12/5103 : .
الواصفات / :ايقوال المأثوةة//الحكم//اآل اب//المةوعات اي بير/
> < 3063
سنوات في سطور  /ليلى يوسف وله]...وآخرون[  -.المعد-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/8/3419 : .
ة مك 978-9957-67-641-4 :
الواصفات / :اليوميات//المذكرات الشخصير//المةوعات اي بير/

635

818.05

> < 3064
أبو فارس ،زهير عبد القادر
قوش على جدةان الذاكرة  /زهير عبد القا ة أبو فاةس -.
المؤلف026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/705 : .
الواصفات / :المذكرات الشخصير//السيرة الذاتير//المةوعات
اي بير/
> < 3065

818.05

بطارسه ،رجاء توفيق
مدمةر مع وقف التةفيذ  /ةجاء توفيق بطاةسه  -.عمان :اآلن
اشرون522 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1084 : .
ة مك 978-9923-13-261-6 :
الواصفات / :المذكرات الشخصير//اليوميات//القصص الواقعير/
/اي ب العربي/
> < 3066

818.05

جابرو ،عدنان عزيز
لمحات  /عد ان عزيز جابرو  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
209ص
ة .إ2020/12/5177 : .
الواصفات / :اليوميات//المذكرات الشخصير//السيرة الذاتير/
/العراق/
> < 3067

818.05

الدجاني ،هالة إحسان
ذكريات في الغربر  /هالر إحسان الدجا ي  -.ما با :المؤلف،
295 -.0202ص
ة .إ2019/11/5838 : .
الواصفات / :المذكرات الشخصير//السيرة الذاتير//اي ب العربي/
> < 3068

818.05

الرحبي ،سيف ناصر
بومر مةيرفا :ةحالت ومقاالت  /سيف اصر الرحبي  -.عمان:
اآلن اشرون006 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/73 : .
ة مك 978-9923-13-219-7 :
الواصفات / :المذكرات الشخصير//المقاالت اي بير//اي ب
العربي //المغرب/

636

> < 3069
818.05

شاهين ،حسام زهدي
ةسائا إلى قمر  /حسام زهد
005 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2733 : .
ة مك 978-9957-00-800-0 :
الواصفات / :المذكرات الشخصير//السيرة الذاتير//الالجئون//اي ب
العربي/

شاهين  -.عمان :اة الشروق،

818.05

818.05

818.05

> < 3070
الشواورة ،فيصل محمود
علمتةي الحياة  /فيصا محمو الشواوةة  -.الكرك :المؤلف،
111 -.0202ص
ة .إ2020/5/1319 : .
الواصفات / :اليوميات//المذكرات الشخصير//السيرة الذاتير/
> < 3071
طميزه ،ماهر عبد الفتاح
حكاير ا تفاضر :سيرة ومسيرة  /ماهر عبد الفتاح يميزه  -.عمان:
اة يافا العلمير062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/878 : .
ة مك 978-9923-32-056-3 :
الواصفات / :المذكرات الشخصير//التراجم//اال تفاضر الفلسطيةير
//2982اي ب العربي/
> < 3072
عبد الخالق ،غسان اسماعيل
بعض ما سيته  /غسان اسماعيا عبد الخالق  -.عمان :اة
ايهليار022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4077 : .
ة مك 978-9957-39-345-8 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//المذكرات الشخصير//اي ب العربي/
> < 3073

818.05

العدراوي ،ابراهيم علي
الذات والذاكرة في خطاب اليوميات :ةاسر في خواير الصباح
لعبد هللا العرو  /ابراهيم علي العدةاو  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
006 -.0202ص
ة .إ2018/8/4343 : .
ة مك 978-9957-74-769-5 :
الواصفات / :اليوميات//الكتابر//اي ب العربي/

637

> < 3074
818.05

818.05

العلمي ،مهدي فكري
بعض يوم :مذكرات الدكتوة مهد فكر العلمي  /مهد فكر
العلمي  -.عمان :المؤلف201 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4817 : .
ة مك 978-9957-8795-6-3 :
الواصفات / :المذكرات الشخصير//اليوميات//اي ب العربي/
> < 3075
الفرخ ،ازدهار فهيم محمد
حدث ذات يوم في آذاة  /از هاة فهيم محمد الفرخ  -.عمان:
المؤلف022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3564 : .
الواصفات / :المذكرات الشخصير//اليوميات//اي ب العربي/
> < 3076

818.05

الالال ،حنان خليل
مهةتي كمعلمر :مذكرات من قلب الواقع  /حةان خليا الالال -.
عمان :المؤلف012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/845 : .
ة مك 978-9957-67-507-3 :
الواصفات / :المذكرات//اليوميات//اي ب العربي/
> < 3077

818.05

لطفي ،منذر موسى
يوميات يبيب شرعي  /مةذة موسى لطفي  -.عمان :اة الصايا،
225 -. 0202ص
ة .إ2018/11/5828 : .
ة مك 978-9923-710-51-7 :
الواصفات / :اليوميات//المذكرات الشخصير//المةوعات اي بير/
> < 3078

818.05

818.05

الهندي ،هاني علي
مخيم المحطر أيام زمان :أوةاق و ذكريات  /ها ي علي الهةد -.
عمان :اة ايبراة226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3772 : .
الواصفات / :المذكرات//اليوميات//الالجئون//الم تمعات المبعثرة/
/الحياة االجتماعير/
> < 3079
اليوسف ،ابراهيم
خاةج سوة الصين العظيم  /ابراهيم اليوسف  -.عمان :خطوي
وظالل282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2176 : .
ة مك 978-9923-761-88-5 :
الواصفات / :اليوميات//المذكرات الشخصير//اي ب العربي/

638

> < 3080
818.07

818.9

اليامي ،عايض صالح
ةقصر الهر اء  /عايض صالح اليامي  -.عمان :اة كةوز المعرفر،
085 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2520 : .
ة مك 978-9957-74-902-6 :
الواصفات / :المةوعات اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3081
حمدان" ،محمد رفيق" أمين
حفيد التراب " /محمد ةفيق" أمين حمدان  -.عمان :اة زهد ،
565 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1955 : .
ة مك 978-9923-17-163-9 :
الواصفات / :المةوعات اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3082

818.9

الخضور ،سلطان سليم
ةسالر من امرأة :ماذج في اي ب االجتماعي  /سلطان سليم
الخضوة  -.عمان :اة ايبراة020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1621 : .
الواصفات / :اي ب االجتماعي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3083

818.9

العامري ،علي حسن
ةقيم الحبر  /علي حسن العامر  -.عمان :اة ايهليار-. 0202 ،
252ص
ة .إ2020/6/1650 : .
ة مك 978-9957-39-337-3 :
الواصفات / :الحواةات اي بير//الشعراء العرب//المةوعات اي بير/
/اي ب العربي/
> < 3084

819,9

شطناوي ،عبير صالح
مشاعر مصوةة :ظا و وة  /عبير صالح شطةاو
المؤلف98 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2587 : .
ة مك 978-9957-67-583-7 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 -.عمان:

639

819.9

819.9

> < 3085
إننا عشرون  /جما ه علوان]...وآخرون[  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
205ص
ة .إ2020/7/2210 : .
ة مك 978-9957-67-568-4 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3086
اختالف  /وة الهدى عد ان مشتهى]...وآخرون[  -.عمان :اة ابن الةفيس،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2197 : .
ة مك 978-9923-24-071-7 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3087

819.9

أبو ارشيد ،أيهم
كلمات صغيرة لمعا ي عظيمر  /أيهم أبو اةشيد  -.عمان :اة
الرواير العربير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4653 : .
ة مك 978-9923-747-83-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3088

819.9

819.9

أبو بدر ،سندس هاني
مشاعر مبعثرة  /سةدس ها ي أبو بدة  -.عمان :اة الرواير
العربير260 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3925 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3089
أبو ريحان ،سعيد يونس
ة :تأمالت  /سعيد يو س أبو ةيحان  -.عمان :اة فضاءات،
91 -.0202ص
ة .إ2019/11/5762 : .
ة مك 978-9923-36-023-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

640

819.9

819.9

819.9

819.9

819.9

> < 3090
أبو شنب ،وداد عبد الكريم
إيفا =  / Evaو ا عبد الكريم أبو شةب  -.عمان :اآلن اشرون،
258 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4015 : .
ة مك 978-9923-13-299-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3091
أبو عفيفة ،هديل محمود
هكذا أ ا  /هديا محمو أبو عفيفر  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
221ص
ة .إ2020/2/547 : .
ة مك 978-9923-17-137-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3092
أبو عناب ،سعد مصطفى
أوةاق متةاثرة  /سعد مصطفى أبو عةاب  -.إةبد :عالم الكتب
الحديث296 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5872 : .
ة مك 978-9923-14-202-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//العصر الحديث/
> < 3093
أبو عيشة ،دعاء عبد ربه
ال ميع بحاجتي  /عاء عبد ةبه أبو عيشر  -.عمان :اة وة ،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1395 : .
ة مك 978-9957-632-69-4 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3094
أبو غليون ،سلمى رمزي
مالذ الذكريات  /سلمى ةمز أبو غليون  -.عمان :المؤلف،
229 -.0202ص
ة .إ2020/10/4231 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر اي بي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

641

> < 3095
819.9

أبو فنونة ،آمنة عمر
ملتقى ال سوة  /آمةر عمر أبو فةو ر  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
226ص
ة .إ2020/12/5378 : .
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3096

819.9

أبو قوطة ،رزان مجدي
هذ الروح  /ةزان م د
92 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2569 : .
ة مك 978-9923-702-48-2 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/

أبو قوير  -.عمان :اة شهرزا ،

819.9

819.9

> < 3097
أبو مرجوب ،سارة صبحي
واو عطف  /ساةة صبحي أبو مرجوب  -.عمان :اة الرواير
العربير99 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2137 : .
ة مك 978-9923-747-72-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3098
أبو مغصيب ،مريم عوني
صقوة مقيدة  /مريم عو ي أبو مغصيب  -.عمان :اة زهد ،
226 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6449 : .
ة مك 978-9923-17-128-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3099

819.9

أحمد ،رشا عدنان
لم يز ي الوة إال عطشا ً  /ةشا عد ان أحمد  -.عمان :المؤلف،
28 -. 0202ص
ة .إ2020/1/9 : .
ة مك 978-9957-67-425-0 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

642

> < 3100
819.9

أحمد ،زينه زوربا
ال بد من أن تتغير اييام  /زيةه زوةبا أحمد  -.عمان :المؤلف
65 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3757 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3101

819.9

بردي ،وائل عبد العزيز
قطر تحول سرمدير  /وائا عبد العزيز بر
اشرون88 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3004 : .
ة مك 978-9923-13-277-7 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/

 -.عمان :اآلن

> < 3102
819.9

بني سعيد ،فاطمة ماهر
ألف ياء مةقذتي  /فايمر ماهر بةي سعيد  -.عمان :المؤلف،
269 -.0202ص
ة .إ2020/10/4024 : .
ة مك 978-9957-67-675-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3103

819.9

بوسريف ،صالح
مثالب هوميروس  /صالح بوسريف  -.عمان :اة فضاءات،
0 -. 0202ج(612ص)
ة .إ2019/11/6025 : .
ة مك 978-9923-36-036-1 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3104

819.9

جاد الحق ،هدى محمود
الهدهد ال ريح  /هدى محمو جا الحق  -.عمان :المؤلف،
225 -.0202ص
ة .إ2018/11/5567 : .
الواصفات / :اي ب العربي//الةثر العربي//العصر الحديث/

643

> < 3105
819.9

جادهللا ،آالء عز الدين
إ ي أةا ي أعصر شوقا  /آالء عز الدين جا هللا  -.عمان :اة
اليازوة العلمير206 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/82 : .
ة مك 978-9957-12-965-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3106

819.9

الجبور ،محمد رمضان
أكاذيب المساء  /محمد ةمضان ال بوة  -.عمان :اة أمواج،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/2/513 : .
ة مك 978-9957-619-82-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3107

819.9

جالمنة ،مالك محمود
اكتبةي صا ً اليةسى  /مالك محمو جالمةر  -.عمان :اة الرواير
العربير022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6460 : .
ة مك 978-9923-747-46-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3108

819.9

الجمزاوي ،هال حسن
من ةحم ايلم ولد القلم  /هال حسن ال مزاو  -.عمان :اة يافا
العلمير222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4167 : .
ة مك 978-9923-32-095-2 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3109

819.9

الجنيدي ،رامي عبدهللا
ال تغن للفراشات  /ةامي عبدهللا ال ةيد
92 -.0202ص
ة .إ2020/6/1987 : .
ة مك 978-9957-67-546-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 -.عمان :المؤلف،

644

> < 3110
819.9

الجوارنة ،هبة صالح
همسر ةوح  /هبر صالح ال واة ر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
68 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3578 : .
ة مك 978-9923-14-287-5 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3111

819.9

الحافي ،سناء ميمون
مكاتيب أ ثوير  /سةاء ميمون الحافي  -.عمان :اة يافا العلمير،
026 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1323 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي/
> < 3112

819.9

حتقوه ،ميرنا أحمد
حبر سكر  /مير ا أحمد حتقوه  -.عمان :اة جلر96 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2432 : .
ة مك 978-9923-37-025-4 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3113

819.9

حسنين ،رهف توفيق
اليك  /ةهف توفيق حسةين  -.عمان :المؤلف20 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3714 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3114

819.9

حفناوي ،محمد يوسف
ماذا بعد :خواير ثقافير إيما ير وجدا ير  /محمد يوسف حفةاو -.
عمان :اة وائا259 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4438 : .
ة مك 978-9957-91-657-2 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3115

819.9

الحلو ،بيان ضياء
زخات كاتب  /بيان ضياء الحلو  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
29ص
ة .إ2020/8/2838 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/

645

> < 3116
819.9

819.9

819.9

حماد ،الرا مجدي
أةق الليا  /الةا م د حما  -.عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4175 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
> < 3117
الخرابشة ،بسمة عبد الرحيم
خزعبالت فكرير  /بسمر عبد الرحيم الخرابشر  -.عمان :اة
زهد 002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1224 : .
ة مك 978-9923-17-150-9 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3118
الخطايبة ،صباح "محمد منذر"
يوميات عاشق مةقرض  /صباح "محمد مةذة" الخطايبر  -.عمان:
المؤلف218 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/663 : .
ة مك 978-9957-67-485-4 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//الةثر العربي/
/اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3119

819.9

819.9

الخليفات ،ليان محمد
حتى بح صوتها  /ليان محمد الخليفات  -.عمان :اة زهد ،
21 -.0202ص
ة .إ2019/10/5604 : .
ة مك 978-9923-17-115-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3120
خير ،روعة عبد الرحمن
لعةر في الصميم  /ةوعر عبد الرحمن خير  -.عمان :المؤلف،
292 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1152 : .
ة مك 978-9957-67-511-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
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> < 3121
819.9

داود ،غدير محمد
هلوسات خرافير  /غدير محمد او  -.عمان :اة يافا العلمير،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6568 : .
ة مك 978-9923-32-047-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3122

819.9

درادكه ،عز الدين جالل
ثريات تؤام الروح  /عز الدين جالل ةا كه  -.عمان :المؤلف،
88 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3505 : .
الواصفات / :الةثر العربي//الشعر العربي//اي ب العربي//العصر
الحديث/
> < 3123

819.9

دراغمة ،ساهر عبدهللا
ه رة إلى أةض الةدم  /ساهر عبدهللا ةاغمر  -.عمان :اة يافا
العلمير229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6567 : .
ة مك 978-9923-32-048-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3124

819.9

الدردساوي ،ماس رائد
جال س  /ماس ةائد الدة ساو  -.عمان :اة شهرزا -. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/2/961 : .
ة مك 978-9923-702-42-0 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3125

819.9

الدعاس ،إيمان علي
قولوا لها  :صوص شعر ثر و مقتطفات حياة  /إيمان علي
الدعاس  -.إةبد :عالم الكتب الحديث 225 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3833 : .
ة مك 978-9923-14-290-5 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
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819.9

> < 3126
الدغيشي ،عالء الدين محمد
تحليق  /عالء الدين محمد الدغيشي  -.عمان :اآلن اشرون،
221 -.0202ص
ة .إ2019/12/6603 : .
ة مك 978-9923-13-193-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3127

819.9

الديري ،نور زياد
ذكرى على الرف الحزين  /وة زيا الدير  -.عمان :المؤلف،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1082 : .
ة مك 978-9957-67-502-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3128

819.9

الذنيبات ،سارة فيصل
غيم  /ساةة فيصا الذ يبات  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
22ص
ة .إ2020/3/1028 : .
ة مك 978-9923-24-062-5 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3129

819.9

الذنيبات ،سارة فيصل
قصتي بطلها ا ا  /ساةة فيصا الذ يبات  -.عمان :اة ابن الةفيس ،
60 -. 0202ص
ة .إ2019/5/2503 : .
ة مك 978-9923-24-030-4 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3130

819.9

الذيابات ،تمارا كامل
وحي الروح  /تماةا كاما الذيابات  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
26ص
ة .إ2020/10/4515 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

648

> < 3131
819.9

الربابعة ،ريان أحمد
أحبك وبعد  /ةيان أحمد الربابعر  -.عمان :اة وة اية ير،
62 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6186 : .
ة مك 978-9957-632-65-6 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3132

819.9

819.9

ردايده ،أحمد قاسم
من وحي زمن الكوةو ا  /أحمد قاسم ة ايده  -.عمان :المؤلف،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/6/2086 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3133
الرشق ،سعاد "محمد خلوي"
اعتد بةفسك  /سعا "محمد خلو " الرشق  -.المؤلف-. 0202 ،
226ص
ة .إ2020/1/303 : .
ة مك 978-9957-67-449-6 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3134

819.9

الرشيدات ،والء رزق
قوافا الذكريات  /والء ةزق الرشيدات  -.عمان :اة الرواير
العربير65 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3926 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3135

819.9

الرصرص ،هديل حسن
خيبر ولكن  /هديا حسن الرصرص  -.عمان :اة فضاءات،
202 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3670 : .
ة مك 978-9923-36-096-5 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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819.9

> < 3136
الرفاعي ،ماجدولين فرحان
مرايا امرأة من برج الحب  /ماجدولين فرحان الرفاعي  -.عمان:
اة شهرزا 262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1810 : .
ة مك 978-9923-702-44-4 :
الواصفات / :الةصوص الةثرير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3137

819.9

الرفاعي ،يسرى محمد
السالم الروحي :أ ب اجتماعي (ةسائا ثرير)  /يسرى محمد
الرفاعي  -.عمان :اة ايبراة 212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4074 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3138

819.9

الرفاعي ،يسرى محمد
سوسةيات وفلسفات  /يسرى محمد الرفاعي  -.عمان :اة ايبراة،
212 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4075 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3139

819.9

الرقب ،مرح محمد
سركيس لغر ال سد  /مرح محمد الرقب  -.عمان :اة ابن الةفيس،
96 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3458 : .
ة مك 978-9923-24-077-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
> < 3140

819.9

رماحة ،ساجدة فريد
باوة با ك  /ساجدة فريد ةماحر  -.عمان :اة الرواير العربير،
61 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5282 : .
ة مك 978-9923-747-34-6 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
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819.9

> < 3141
الريماوي ،محمود لطفي
إخوة وحيدون  /محمو لطفي الريماو  -.عمان :اة فضاءات،
92 -. 0202ص
ة .إ2020/1/309 : .
ة مك 978-9923-36-060-6 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3142

819.9

زامل ،عمر إيهاب
قد يحما الةص ةوحا :خواير و صوص  /عمر إيهاب زاما -.
عمان :الفاةوق 222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3257 : .
ة مك 978-9923-38-026-0 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3143

819.9

الزعبي ،حسام حسين
أحالم في ووهان :عقم قلبك قبا أن تقرأ  /حسام حسين الزعبي -.
عمان :اة يافا العلمير206 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1104 : .
ة مك 978-9923-32-059-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3144

819.9

الزغول ،افتكار بركات
بوح لن يصا  /افتكاة بركات الزغول  -.عمان :اة زهد ،
22 -.0202ص
ة .إ2020/2/537 : .
ة مك 978-9923-17-134-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3145

819.9

زلوم ،ريم بركات
ليتةي أعيش في جلباب أبي  /ةيم بركات زلوم  -.عمان :المؤلف،
216 -.0202ص
ة .إ2019/12/6576 : .
ة مك 978-9957-67-424-3 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
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819.9

> < 3146
ساكن ،عبد العزيز بركة
صالة ال سد  /عبد العزيز بركر ساكن  -.عمان :خطوي وظالل،
220 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1918 : .
ة مك 978-9923-761-47-2 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3147

819.9

سرسك ،اعتماد خليل
توقيعات أ ثى الوة  /اعتما خليا سرسك  -.عمان :المؤلف،
96 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3536 : .
ة مك 978-9957-67-648-3 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3148

819.9

سرور ،ساره سهيل
وجدان  /ساةه سهيا سروة  -.عمان :المؤلف250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4497 : .
ة مك 978-9957-67-700-8 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//الةثر العربي/
/اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3149

819.9

819.9

سلطان ،ثبات نايف
اس وحكايات  /ثبات ايف سلطان  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
266ص
ة .إ2019/9/4575 : .
ة مك 978-9923-732-69-4 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3150
السليحات ،عرين عطاهللا
ةسائا من الحياة  /عرين عطاهللا السليحات  -.عمان :المؤلف،
68 -. 0202ص
ة .إ2020/3/1079 : .
ة مك 978-9957-67-503-5 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
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> < 3151
819.9

السليم ،هند فضل هللا
ض يج الروح  /هةد فضا هللا السليم  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
285ص
ة .إ2020/3/1188 : .
ة مك 978-9957-67-515-8 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3152

819.9

السمهوري ،محمد ذيب
مغا ةة سبير  /محمد ذيب السمهوة
وظالل65 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1390 : .
ة مك 978-9923-761-16-8 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةصوص اي بير//اي ب العربي/

 -.ي  -. 0عمان :خطوي

> < 3153
819.9

شاويش ،هديل عبدهللا
و ائع القلب  /هديا عبدهللا شاويش  -.عمان :اة ابن ةشيق،
265 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3839 : .
ة مك 978-9923-768-03-7 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3154

819.9

الشحادات ،أنس عماد
سيمفو ير قلم  /أ س عما الشحا ات  -.عمان :اة الرواير العربير،
221 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3931 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3155

819.9

الشحادات ،أنس عماد
حبكر بين ايزقر  /أ س عما الشحا ات  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
229ص
ة .إ2020/12/5442 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 3156
819.9

الشراب ،دانية محمد
عتبر الثقافر  /ا ير محمد الشراب  -.عمان :محمد سروة الشراب،
225 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6558 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//الةثر العربي/
/اي ب العربي/
> < 3157

819.9

الشملتي ،بيسان تيسير
فوبيا  /بيسان تيسير الشملتي  -.عمان :اة يافا العلمير-. 0202 ،
262ص
ة .إ2020/2/589 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3158

819.9

الشهاوي ،أحمد
أ ا خطأ الةحاة  /أحمد الشهاو  -.عمان :خطوي وظالل-. 0202 ،
258ص
ة .إ2020/7/2329 : .
ة مك 978-9923-761-90-8 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
> < 3159

819.9

الشوابكة ،رنا رمضان
إيفا  /ة ا ةمضان الشوابكر  -.عمان :اة البيرو ي-. 0202 ،
212ص
ة .إ2020/1/55 : .
ة مك 978-9923-22-030-6 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3160

819.9

الشياب ،أسيل ابراهيم
ال بأس  /أسيا ابراهيم الشياب  -.عمان :اة الرواير العربير،
206 -. 0202ص
ة .إ2020/5/1358 : .
ة مك 978-9923-747-62-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 3161
819.9

819.9

الصرص ،دانة عمر
لفلسطين قطعر ال ةر التي لم أكن محظوظر يعيش فيها لحريتك /
ا ر عمر الصرص  -.عمان :المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1960 : .
ة مك 978-9957-67-544-8 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3162
صفوري ،تسنيم سليمان
كراميا :صوص  /تسةيم سليمان صفوة  -.إةبد :اة المشكاة،
99 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1908 : .
ة مك 978-9923-734-19-3 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//الةثر العربي/
/اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3163

819.9

صلخدي ،علي حسن
عيةاها والقمر  /علي حسن صلخد
220ص
ة .إ2020/2/889 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 -.إةبد :المؤلف-. 0202 ،

> < 3164
819.9

الصمادي ،عبدهللا ماهر
حروف ثملر  /عبدهللا ماهر الصما
العربير92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3930 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 -.عمان :اة الرواير

> < 3165
819.9

صوالحة ،محمد أحمد
دم خائن  /محمد أحمد صوالحر  -.عمان :اة ابن الةفيس-.0202 ،
95ص
ة .إ2020/8/3046 : .
ة مك 978-9923-24-073-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
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> < 3166
819.9

صيام ،هنادي علي
كلمات ةاقت لي  /هةا
82 -.0202ص
ة .إ2020/2/817 : .
ة مك 978-9923-26-050-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

علي صيام  -.عمان :اة المبا ةة،

> < 3167
819.9

الطموني ،براءة شاهر
أ فاس الحزن ايخيرة  /براءة شاهر الطمو ي  -.عمان :اة الرواير
العربير228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4655 : .
ة مك 978-9923-747-82-7 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3168

819.9

819.9

العامري ،محمد حسن
أحلم بالرصيف  /محمد حسن العامر  -.عمان :خطوي وظالل،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1655 : .
ة مك 978-9923-761-32-8 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3169
العاني ،عبد الرحمن خلف
بالون أزةق  /عبد الرحمن خلف العا ي  -.عمان :اة فضاءات،
012 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3662 : .
ة مك 978-9923-36-099-6 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3170

819.9

عبابنة ،لبنى قاسم
ح رات قلب  /لبةى قاسم عبابةر  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
266 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5368 : .
ة مك 978-9923-14-197-7 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

656

819.9

819.9

> < 3171
عبد الحق ،تسنيم محمود
عاصفر الذكريات  /تسةيم محمو عبد الحق  -.عمان :اة زهد ،
212 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6142 : .
ة مك 978-9923-17-117-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//العصر الحديث/
> < 3172
العبوشي ،سدين رضوان
كالم صامت  /سدين ةضوان العبوشي  -.عمان :اة ابن الةفيس،
68 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3045 : .
ة مك 978-9923-24-072-4 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3173

819.9

عريقات ،هبةهللا عبدهللا
مرايا مكسوةة  /هبرهللا عبدهللا عريقات  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
29ص
ة .إ2020/7/2411 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3174

819.9

عز ،أحمد عباس
شعوة كتاب  /أحمد عباس عز  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
281ص
ة .إ2020/9/3716 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
> < 3175

819.9

819.9

العطاونة ،ناريمان جبر
المسافرة  /اةيمان جبر العطاو ر  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
291ص
ة .إ2019/7/3376 : .
ة مك 978-9923-732-47-2 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر اي بي//اي ب العربي//العصر
الحديث/
> < 3176
عطيات ،لين حسام
يكتب اآلن :ةواير ةحلر البحث عن ال ةر اية ير  /لين حسام
عطيات  -.عمان :المؤلف229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5695 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

657

819.9

> < 3177
عطية ،رهف جواد محمد
من كا ةوض زهرة  /ةهف جوا محمد عطير  -.عمان :المؤلف،
228 -. 0202ص
ة .إ2020/1/386 : .
ة مك 978-9957-67-465-6 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3178

819.9

عمر ،فائز طه
فكر وفن :ةاسات في الةثر العربي  /فائز يه عمر  -.عمان :اة
المعتز002 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/466 : .
ة مك 978-9957-65-245-6 :
الواصفات / :الةثر العربي//الةقد اي بي//الدةاسات الةقدير//اي ب
العربي/
> < 3179

819.9

العنزي ،شمسه عجاج
أفواه وأمةيات  /شمسه ع اج العةز
221 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4184 : .
ة مك 978-9923-32-098-3 :
الواصفات / :الةثر العربي//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 -.عمان :اة يافا العلمير،

> < 3180
819.9

عوده ،محمد أكرم
غريق في البحر ايحمر  /محمد أكرم عو ه  -.عمان :اة زهد ،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6448 : .
ة مك 978-9923-17-129-5 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث//فلسطين/
> < 3181

819.9

عورتاني ،شهد أنور
يبوح قلمي  /شهد أ وة عوةتا ي  -.عمان :اة زهد -. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/9/3517 : .
ة مك 978-9923-17-162-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 3182
819.9

عوض ،والء موفق
ل وء سداسي ايبعا  /والء موفق عوض  -.عمان :لمؤلف،
255 -. 0202ص
ة .إ2020/2/486 : .
ة مك 978-9957-67-476-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3183

819.9

غريب ،محمد السيد
المةاظرة في الةقد العربي :بحث في إشكالير التصةيف  /محمد السيد
غريب  -.عمان :اة كةوز المعرفر011 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2233 : .
ة مك 978-9957-74-814-2 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//الةقد اي بي/
> < 3184

819.9

غرير ،عمار داهود
أ ت كيان مستقا  /عماة اهو غرير  -.عمان :اة زهد ،
202 -.0202ص
ة .إ2019/4/1917 : .
ة مك 978-9923-17-070-0 :
الواصفات / :الةثر اي بي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3185

819.9

الغزو ،فاتن عوض
كلمات بعبير الوة  /فاتن عوض الغزو  -.عمان :اة ال ةان،
21 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1958 : .
ة مك 978-9923-35-013-3 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3186

819.9

الغزوي ،رمزي خالد
كيس الراعي :أش اة وأزهاة في الثقافر المحلير اية ير  /ةمز
خالد الغزو  -.عمان :المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6166 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//التراث الشعبي//اي ب العربي/

659

> < 3187
819.9

الغماري ،خالد ناصر
شموع الحكمر  /خالد اصر الغماة
228 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3786 : .
ة مك 978-9923-13-291-3 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/

 -.عمان :اآلن اشرون،

819.9

> < 3188
فاخوري ،هدى سالم يعقوب
كوابيس شهر مختلف  /هدى سالم يعقوب فاخوة  -.عمان :اآلن
اشرون95 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1839 : .
ة مك 978-9923-13-256-2 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3189

819.9

الفانك ،معن موهند
الحب في زمن الفيراة  /معن موهةد الفا ك  -.عمان :اة الرواير
العربير28 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2914 : .
ة مك 978-9923-747-75-9 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3190

819.9

الفراية ،وسام هاشم
وجع الحب والحياة  /وسام هاشم الفراير  -.عمان :المؤلف،
95 -.0202ص
ة .إ2020/12/5419 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3191

819.9

قبها ،نسيم عزيز
سطوة على بقعر الةر  /سيم عزيز قبها  -.عمان :اة يافا العلمير،
92 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2757 : .
ة مك 978-9923-32-083-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/

660

> < 3192
819.9

قشنني ،مصطفى
على محض أجةحر  /مصطفى قشةةي  -.عمان :اة فضاءات،
225 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5958 : .
ة مك 978-9923-36-033-0 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3193

819.9

القيمري ،رؤيا ناصر
خفقات أ اما  /ةؤيا اصر القيمر  -.عمان :اة الرواير العربير،
92 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6024 : .
ة مك 978-9923-747-42-1 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3194

819.9

819.9

الكسابرة ،مراد حسام
قلبي في القاع  /مرا حسام الكسابرة  -.عمان :اة اليازوة
العلمير262 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر حكايات من ألف ليلر وليلر )
ة .إ2019/12/6522 : .
ة مك 978-9957-12-963-7 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3195
الكساسبة ،إيمان عبد الوهاب
اختزل الذاكرة  /إيمان عبد الوهاب الكساسبر  -.عمان :المؤلف،
292 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1963 : .
ة مك 978-9957-67-543-1 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3196

819.9

كلوب ،روان خليل
المتاهر  /ةوان خليا كلوب  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
225ص
ة .إ2020/9/3951 : .
ة مك 978-9923-24-080-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/

661

> < 3197
819.9

كناعنة ،محمد أسعد
بمشيئر المالح  /محمد أسعد كةاعةر  -.عمان :اة فضاءات،
222 -.0202ص
ة .إ2019/11/5848 : .
ة مك 978-9923-36-030-9 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3198

819.9

الكيالي ،سناء مصطفى
بوح الخواير  /سةاء مصطفى الكيالي  -.عمان :اة التقدم
واإل از99 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2675 : .
ة مك 978-9923-763-00-1 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3199

819.9

الكيالني ،براءة زيد
بضات توليبير  /براءة زيد الكيال ي  -.عمان :اة ابن الةفيس،
225 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3556 : .
ة مك 978-9923-24-039-7 :
الواصفات / :الةثر اي بي //الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3200

819.9

المجالي ،سامر حيدر
شهو من أهلها  /إعدا سامر حيدة الم الي ،س و ضيف هللا
العةاسوة  -.عمان :اآلن اشرون018 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3003 : .
ة مك 978-9923-13-276-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3201

819.9

محمود ،لقمان
صوص زعزعر الهامش  /لقمان محمو  -.عمان :اة غيداء،
096 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3715 : .
ة مك 978-9957-96-713-0 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
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819.9

> < 3202
المشهراوي ،وصفي محمد
وثائق البيان وشقائق التبيان  /وصفي محمد المشهراو  -.عمان:
اة زهد 286 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1206 : .
ة مك 978-9923-17-062-5 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/
> < 3203

819.9

819.9

819.9

المعاني ،سامر جروان
ال مساس للحزن  /سامر جروان المعا ي ،مةال ةاغمر  -.عمان:
اة الغايه226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6530 : .
ة مك 978-9923-737-21-7 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3204
المغاربة ،رحمه سليمان
لمسات صاخبر  /ةحمه سليمان المغاةبر  -.عمان :اآلن اشرون،
85 -. 0202ص
ة .إ2020/6/1841 : .
ة مك 978-9923-13-259-3 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3205
المغربي ،براءة عبد الناصر
معتز م القلب والروح  /براءة عبد الةاصر المغربي  -.عمان:
اة ابن الةفيس226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2018 : .
ة مك 978-9923-24-069-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3206

819.9

مفلح ،بسمة ذيب
خلف قضبان الفكرة  /بسمر ذيب مفلح  -.الزةقاء :المؤلف،
282 -.0202ص
ة .إ2020/6/1509 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//الةصوص اي بير//اي ب العربي/

663

> < 3207
819.9

ملحم ،جمال صالح
مةخفض جو  /جمال صالح ملحم  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
212ص
ة .إ2020/3/1126 : .
ة مك 978-9957-67-509-7 :
الواصفات / :الخواير اي بير//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3208

819.9

مهيدات ،نسرين نهار
بض اليراع  /سرين هاة مهيدات  -.إةبد :مدةسر كفر عان
الثا وير الشاملر المختلطر220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5494 : .
الواصفات / :الخواير اي بير//المقاالت اي بير//الةصوص اي بير/
/الةثر العربي//العصر الحديث/
> < 3209

819.9

موسى ،دينا حسن
ض يج اي اما  /يةا حسن موسى  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
082ص
ة .إ2020/11/4798 : .
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
> < 3210

819.9

819.9

نزال ،المتوكل طه
سر الكةعا ي ال ديد  /المتوكا يه زال  -.عمان :اة اليازوة
العلمير102 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5123 : .
ة مك 978-9957-12-941-5 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3211
النصيرات ،كامل محمود
تراتيا امرأة الوير بوزها  /كاما محمو الةصيرات  -.عمان:
خطوي وظالل226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1928 : .
ة مك 978-9923-761-67-0 :
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
> < 3212

819.9

نقاوة ،رنا ياسر
آيسون  /ة ا ياسر قاوة  -.عمان :المؤلف029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3720 : .
الواصفات / :الةثر العربي//اي ب العربي//العصر الحديث/
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> < 3213
819.9

النوباني ،سيرين أمين
ةوح من وةق  /سيرين أمين الةوبا ي  -.عمان :اة زهد ،
202 -.0202ص
ة .إ2020/10/4258 : .
ة مك 978-9923-17-166-0 :
الواصفات / :الخواير اي بير//الةثر العربي//اي ب العربي/
/العصر الحديث/
> < 3214

819.9

الوزني ،تسنيم محمود
ظةةته سالم الدهر  /تسةيم محمو الوز ي  -.عمان :اة زهد ،
262 -. 0202ص
ة .إ2020/10/4262 : .
ة مك 978-9923-17-171-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الخواير اي بير//اي ب العربي/
/العصر الحديث/

 820األدب اإلنجليزي
> < 3215
821.9

ليمان ،ديفيد
قصيدة الةثر ايمريكير  /يفيد ليمان؛ ترجمر محمد عيد ابراهيم -.
عمان :خطوي وظالل565 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2870 : .
ة مك 978-9923-40-019-7 :
الواصفات / :الشعر ايمريكي//اي ب ايمريكي//اي ب المترجم/
> < 3216

823

إنكورفيا ،ريك
كتاب المسافر ايكثر مبيعا ً  /ةيك إ كوةفيا؛ ترجمر ةبى محمد أبو
علي  -.عمان :اآلن اشرون221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1868 : .
ة مك 978-9923-13-264-7 :
الواصفات / :القصص اإل ليزير//اي ب القصصي//اي ب
المترجم//اي ب اإل ليز /
> < 3217

823

البلوشي ،خالد محمد
إلى ما بعد بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب الثا ي  /خالد
محمد البلوشي  -.عمان :اآلن اشرون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6590 : .
ة مك 978-9923-13-201-2 :
الواصفات / :القصص اإل ليزير//اي ب المترجم//اي ب
اإل ليز /

665

> < 3218
823

البلوشي ،خالد محمد
إلى ما قبا بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب ايول  /خالد
محمد البلوشي  -.عمان :اآلن اشرون022 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6589 : .
ة مك 978-9923-13-198-5 :
الواصفات / :القصص اإل ليزير//اي ب المترجم//اي ب
اإل ليز /
> < 3219

823

البلوشي ،خالد محمد
تقويض برج بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب الثالث /
خالد محمد البلوشي  -.عمان :اآلن اشرون205 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6591 : .
ة مك 978-9923-13-203-6 :
الواصفات / :القصص اإل ليزير//اي ب المترجم//اي ب
اإل ليز /
> < 3220

823.9

أورويل ،جورج
 / 2985جوةج أوةويا؛ ترجمر ة ا وحيد يا س  -.عمان :اة
الرواير العربير268 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/301 : .
ة مك 978-9923-747-49-0 :
الواصفات / :الروايات اإل ليزير//اي ب اإل ليز //اي ب
المترجم//العصر الحديث/
> < 3221

823.9

ديكنز ،تشارلز
قصر مديةتين  /تشاةلز يكةز؛ ترجمر وة محمد الكيال ي -.
عمان :اة الرواير العربير118 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4443 : .
ة مك 978-9923-747-27-8 :
الواصفات / :الروايات//اي ب المترجم//اي ب اإل ليز /
> < 3222

823.9282

بيلي ،أماندا
مغامرة زيتو زيتو ر  /أما دا بيلي ،جير يلي ان؛ ترجمر ياةا
محمو الغالييةي ،هاير شاهر المحيسن  -.عمان :المؤلف0202 ،
ة .إ2020/10/3994 : .
الواصفات / :القصص اإل ليزير//أ ب اييفال//اي ب المترجم/
/اي ب اإل ليز /

666

> < 3223
823.9283

829.8

انكورفيا ،ريك
بعد الرحيا  /ةيك ا كوةفيا؛ ترجمر ةبى محمد أبو علي  -.عمان:
اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2998 : .
ة مك 978-9923-13-281-4 :
الواصفات / :القصص اإل ليزير//اي ب المترجم//الشباب
والةاشئر//اي ب اإل ليز /
> < 3224
فيرناندز ،فرانسيسكو دي أسيس
أسيس
أسيس  /فرا سيسكو
زهرة إلى سان فرا سيسكو
فير ا دز؛ ترجمر غدير بسام أبو سةيةر  -.عمان :اآلن اشرون-. 0202 ،
91ص
ة .إ2019/11/6081 : .
ة مك 978-9923-13-177-0 :
الواصفات / :الةثر اإل ليز //اي ب المترجم//اي ب اإل ليز /

 830األدب األلماني
> < 3225
839.31

أستر ،أناماري
باين مةكب التيس  /أ اماة
عمان :اة فضاءات225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5753 : .
ة مك 978-9923-36-016-3 :
الواصفات / :القصائد//اي ب المترجم//اي ب الهولةد /

أستر؛ ترجمر حازم كمال الدين -.

 870األدب اإليطالي
> < 3226
852.9

الجبوري ،عدي علي
البةاء الدةامي والفكر في صوص بيرا دللو المسرحير  /عد
علي ال بوة  -.عمان :اة أم د088 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/92 : .
ة مك 978-9923-25-244-4 :
الواصفات / :المسرحيات//الةصوص اي بير//الةقد اي بي//التحليا
اي بي//اي ب اإليطالي/
> < 3227

858.9

لوغليمي ،أحمد
بلد تلف فيه الكواكب حول عسوقر  /أحمد لوغليمي  -.عمان:
خطوي وظالل222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1410 : .
ة مك 978-9923-761-18-2 :
الواصفات / :اي ب المترجم//العصر الحديث/
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 860األدب اإلسباني والبرتغالي
> < 3228
860.8

غاليانو ،إدواردو
كتاب المعا قات  /إ واة و غاليا و؛ ترجمر أسامر أسبر  -.عمان:
خطوي وظالل262 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2776 : .
ة مك 978-9923-40-012-8 :
الواصفات / :الةثر//اي ب المترجم//اي ب اإلسبا ي/
> < 3229

860.8

غاليانو ،إدواردو
كلمات متحولر  /إ واة و غاليا و؛ ترجمر أسامر أسبر  -.عمان:
خطوي وظالل020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2775 : .
ة مك 978-9923-40-011-1 :
الواصفات / :الةثر//اي ب المترجم//اي ب اإلسبا ي/

 850األدب الالتيني
> < 3230
870

غاليانو ،إدواردو
ذاكرة الةاة :سفر التكوين  /إ واة و غاليا و؛ ترجمر أسامر أسبر -.
عمان :خطوي وظالل552 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3499 : .
ة مك 978-9923-40-065-4 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//اي ب الالتيةي//اآل ب المترجم/

 840آداب اللغات األخرى
> < 3231
891.7

دوستويفسكي ،فيودور
ال ريمر والعقاب  /فيو وة وستويفسكي؛ ترجمر ة ا وحيد يا س -.
عمان :اة الرواير العربير0 -. 0202 ،ج (912ص)
ة .إ2019/7/3434 : .
ة مك 978-9923-747-12-4 :
الواصفات / :الروايات//القصص الروسير//اي ب المترجم//اي ب
الروسي/
> < 3232

891.7

دوستويفسكي ،فيودور
الليالي البيضاء  /فيو وة وستويفسكي؛ ترجمر يا ا جوزيف
ايشه -.عمان :اة الرواير العربير88 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4448 : .
ة مك 978-9923-747-25-4 :
الواصفات / :القصص الروسير//اي ب المترجم//اي ب الروسي/

668

> < 3233
891.7

دوستويفسكي ،فيودور
المقامر  /فيو وة وستويفسكي؛ ترجمر ة ا وحيد يا س  -.عمان:
اة الرواير العربير011 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3433 : .
ة مك 978-9923-747-13-1 :
الواصفات / :القصص الروسير//اي ب المترجم//اي ب الروسي/
> < 3234

891.7

الهمداني ،أحمد علي
صوص من اي ب الروسي تشيخوف تيوتتشيف وآخرون  /أحمد
علي الهمدا ي  -.عمان :اة أم د208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1761 : .
ة مك 978-9923-25-064-8 :
الواصفات / :الةصوص اي بير//الةقد اي بي//اي ب الروسي/
/اي ب المترجم/
> < 3235

892.1

892.44

الغزالي ،أمل حسن
ملحمر كلكامش وتةاصاتها المعرفير  /أما حسن الغزالي  -.عمان:
اة كفاءة المعرفر018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6018 : .
ة مك 978-9923-755-15-0 :
الواصفات / :المالحم السومرير//ايسايير//الةص المسرحي//الةقد
اي بي//اي ب البابلي//العراق/
> < 3236
الخزعلي ،شيماء فاضل
آحد هاعام أمير البيان العبر وفن المقالر  /شيماء فاضا
الخزعلي -.عمان :اة زهران026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6319 : .
ة مك 978-9957-88-509-0 :
الواصفات / :المقاالت اي بير//الةقد اي بي//التحليا اي بي//اي ب
العبر /
> < 3237

894.35

أفغورين ،إسراء
مكتب التحقيقات السر  :زائر غامض  /إسراء أفغوةين؛ ترجمر
أميةر بتول هةداو  -.عمان :اة المةها -. 0202 ،ج22( 2ص)
ة .إ2019/2/815 : .
ة مك 978-9957-93-527-6 :
الواصفات / :القصص التركير//أ ب اييفال//اي ب المترجم/

669

> < 3238
894.359282

894.359282

أفغورين ،إسراء
أسراة السيرك  /إسراء أفغوةين ،جوكهان كالفات؛ ترجمر أميةر
بتول هةداو  -.عمان :اة المةها20 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مكتب
التحقيقات السر ؛ ) 6
ة .إ2019/2/813 : .
ة مك 978-9957-93-526-9 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
البوليسير//أ ب اييفال/
> < 3239
أفغورين ،إسراء
عدسر مسروقر  /إسراء أفغوةين ،جوكهان كالفات؛ ترجمر أميةر
بتول هةداو  -.عمان :اة المةها11 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر مكتب
التحقيقات السر ؛ ) 2
ة .إ2019/2/745 : .
ة مك 978-9957-93-507-8 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
البوليسير//أ ب اييفال/
> < 3240

894.359282

أفغورين ،إسراء
قرص بر امج جديد  /إسراء أفغوةين ،جوكهان كالفات؛ ترجمر
أميةر بتول هةداو  -.عمان :اة المةها اشرون15 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/749 : .
ة مك 978-9957-93-513-9 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
البوليسير//أ ب اييفال/
> < 3241

894.359282

894.359282

اكبابا ،نجاتي
أكا يمير الروبوت :سر الغرفر الغامض  /اتي اكبابا؛ ترجمر
عيمر قرة اغ  -.عمان :اة المةها -. 0202 ،ج51( 2ص)
ة .إ2019/8/4236 : .
ة مك 978-9957-93-556-6 :
الواصفات / :القصص التركير//أ ب اييفال//اي ب المترجم/
/اي ب التركي/
> < 3242
غوربوز ،سارة
اختراع التلغراف  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر زيا ياةق عيمر؛
ةسوم سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
جد العبقر وآلر الزمن ؛ ) 8
ة .إ2019/2/739 : .
ة مك 978-9957-93-501-6 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
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> < 3243
894.359282

غوربوز ،سارة
اختراع الع لر  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر زيا ياةق عيمر؛
ةسوم سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
جد العبقر وآلر الزمن ؛ ) 2
ة .إ2019/2/783 : .
ة مك 978-9957-93-516-0 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3244

894.359282

غوربوز ،سارة
اختراع الوةق  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر لبةى خالد الحاج ياسين؛
ةسوم سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
جد العبقر وآلر الزمن ؛ ) 6
ة .إ2019/2/738 : .
ة مك 978-9957-93-499-6 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3245

894.359282

غوربوز ،سارة
اكتشاف الكهرباء  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر عيمر قرة اغ؛
ةسوم سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها62 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر
جد العبقر وآلر الزمن ؛ ) 9
ة .إ2019/2/741 : .
ة مك 978-9957-93-506-1 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3246

894.359282

غوربوز ،سارة
ال فاف  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر زيا ياةق عيمر؛ ةسوم
سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر جد
العبقر وآلر الزمن ؛ ) 0
ة .إ2019/2/784 : .
ة مك 978-9957-93-515-3 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/

671

> < 3247
894.359282

غوربوز ،سارة
جولر في المستقبا  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر زين محمو عميرة
 -.عمان :اة المةها60 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر جد العبقر وآلر
الزمن ؛ ) 22
ة .إ2019/2/743 : .
ة مك 978-9957-93-505-4 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3248

894.359282

غوربوز ،سارة
ةحلر الفضاء  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر يمر مر ةويش؛ ةسوم
سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر جد
العبقر وآلر الزمن ؛ ) 1
ة .إ2019/2/736 : .
ة مك 978-9957-93-500-9 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3249

894.359282

895.1

غوربوز ،سارة
السر الكبير  /ساةة غوةبوز؛ ترجمر زيا ياةق عيمر؛ ةسوم
سير وة إيشيك  -.عمان :اة المةها65 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر جد
العبقر وآلر الزمن ؛ ) 2
ة .إ2019/2/780 : .
ة مك 978-9957-93-519-1 :
الواصفات / :اي ب المترجم//القصص التركير//القصص
العلمير//أ ب اييفال/
> < 3250
مي ،يي
من ةوائع اي ب الصيةي  /يي مي ،فان شياوتشيةغ؛ ترجمر
الزهرة ةميج  -.عمان :اة فضاءات229 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/242 : .
ة مك 978-9923-36-054-5 :
الواصفات / :القصص الصيةير//اي ب الصيةي//اي ب المترجم/
> < 3251

895.939282

جايدن ،أسيب
العا ل  /أسيب جايدن؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان :أ ب
ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2068 : .
ة مك 978-9957-75-187-6 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /

672

> < 3252
895.939282

جايدن ،أسيب
المثابر  /أسيب جايدن؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان :أ ب
ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2069 : .
ة مك 978-9957-75-188-3 :
الواصفات / :اي ب المترجم//اي ب اآلسيو //إ دو يسيا//أ ب
اييفال//أخالق الرسول/
> < 3253

895.939282

السديس ،رحمان
الش اع  /ةحمان السديس؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان:
أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2072 : .
ة مك 978-9957-75-191-3 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
> < 3254

895.939282

نورستياوات ،يوليا
المهذب  /يوليا وةستياوات؛ ترجمر فرج غيم الظفير -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير
ايخالقير )
ة .إ2019/4/2070 : .
ة مك 978-9957-75-189-0 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
> < 3255

895.939282

يوسواندي ،إوان
الحازم  /إوان يوسوا د ؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان :أ
ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2090 : .
ة مك 978-9957-75-194-4 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
> < 3256

895.939282

يوسواندي ،إوان
الكريم  /إوان يوسوا د ؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان :أ
ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2087 : .
ة مك 978-9957-75-196-8 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
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> < 3257
895.939282

يوسواندي ،إوان
المتسامح  /إوان يوسوا د ؛ ترجمر فرج غيم الظفير -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير
ايخالقير )
ة .إ2019/4/2088 : .
ة مك 978-9957-75-195-1 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
> < 3258

895.939282

يوسواندي ،إوان
المتواضع  /إوان يوسوا د ؛ ترجمر فرج غيم الظفير -.
عمان :أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير
ايخالقير )
ة .إ2019/4/2092 : .
ة مك 978-9957-75-193-7 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /
> < 3259

895.939282

يوسواندي ،إوان
الو و  /إوان يوسوا د ؛ ترجمر فرج غيم الظفير  -.عمان:
أ ب ت اشارون02 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر القيم  /التربير ايخالقير )
ة .إ2019/4/2071 : .
ة مك 978-9957-75-190-6 :
الواصفات / :القصص اإل دو يسير//أ ب اييفال//أخالق
الرسول//اي ب المترجم//اي ب اآلسيو /

التاريخ والجغرافيا
 400التاريخ والجغرافيا
> < 3260
904

الدوري ،سامي ندا
ايقاليم الخمسر مةذ ما قبا التاةيخ ولحد اآلن  /سامي دا
الدوة  -.عمان :اة المعتز221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3197 : .
ة مك 978-9957-65-213-5 :
الواصفات / :الحضاةة اإل سا ير//التاةيخ القديم//التاةيخ
اإلسالمي//ايحداث التاةيخير/

674

> < 3261
907

بلحوزي ،عثمان محمد
الكاما في التاةيخ وال غرافيا  /عثمان محمد بلحوز  -.عمان :اة
زهد 025 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3408 : .
ة مك 978-9923-17-091-5 :
الواصفات / :التاةيخ//ايحداث التاةيخير//ال غرافيا/
> < 3262

907.2

فوزي ،فاروق عمر
تأمالت تاةيخير في مسائا جدلير محاولر لمةاقشر الرأ
اآلخر  /فاةوق عمر فوز  -.عمان :اة آمةر252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/968 : .
الواصفات / :علم تدوين التاةيخ//ايبحاث التاةيخير//التاةيخ
العربي اإلسالمي//المؤةخون/

والرأ

> < 3263
907.2

كيوان ،ماهر أحمد
صةاعر التاةيخ الشفهي :التاةيخ الشفهي صوت العةاصر الفاعلر في
الم تمع بهدف إ قاذ الماضي القريب  /ماهر أحمد كيوان  -.عمان :المؤلف،
119 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5009 : .
ة مك 978-9957-67-443-4 :
الواصفات / :التاةيخ الشفهي//التاةيخ االجتماعي//التاةيخ الثقافي/
> < 3264

909

حامد ،نواف عبد الكريم
تاةيخ القاةات الخمس القديم والحديث  /واف عبد الكريم حامد -.
عمان :اة ال ةا ةير028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5019 : .
ة مك 978-9957-610-46-3 :
الواصفات / :القاةات//السياسر العالمير//تاةيخ العالم/
> < 3265

909

الكناني ،محمود عقلة
موجز حضاةة ايمم من آ م حتى محمد عليهما السالم ا بثقت من
بال العرب  /محمو عقلر الكةا ي  -.إةبد :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1715 : .
الواصفات / :تاةيخ العالم//ايمم السابقر//اي بياء//الحضاةات
القديمر//بال العرب/

675

 410الجغرافيا العامة والرحالت
> < 3266
910

الدليمي ،صبحي أحمد
ال غرافيا المتكاملر  /صبحي أحمد الدليمي ،أمير محمد الدليمي -.
عمان :اة أم د220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/456 : .
ة مك 978-9957-99-959-9 :
الواصفات / :ال غرافيا العامر/
> < 3267

910

مخلف ،صبحي أحمد
فلسفر ال غرافيا والفكر ال غرافي الحديث  /صبحي أحمد مخلف،
خالد صباة محمد  -.عمان :اة أم د062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/444 : .
ة مك 978-9923-25-275-8 :
الواصفات / :التوزيع ال غرافي//ال غرافيا الطبيعير//ال غرافيا/
> < 3268

910.072

الدويكات ،قاسم محمد
مةاهج البحث ال غرافي وأساليبه وأ واته  /قاسم محمد الدويكات -.
إةبد :المؤلف565 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4713 : .
الواصفات / :ال غرافيا//أساليب البحث//البحث التطبيقي//البحث
العلمي/
> < 3269

910.133

الدليمي ،صبحي أحمد
ال غرافيا التطبيقير  /صبحي أحمد الدليمي ،زهير جابر القيسي،
وةو علي عبد العزيز  -.عمان :اة أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/442 : .
ة مك 978-9923-25-274-1 :
الواصفات / :ال غرافيا االقتصا ير//االستثماة//المواة الطبيعير/
/ال غرافيا التطبيقير/
> < 3270

910.1388

الجياشي ،كرار ماجد
جغرافير الةقا  /كراة ماجد ال ياشي  -.عمان :اة الرضوان،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/4/2014 : .
ة مك 978-9957-76-744-0 :
الواصفات / :جغرافير الةقا//سياسر الةقا//البلدان العربير/

676

> < 3271
910.3

الهلسه ،أكرم عادل
ليا بلدان العالم وايةقام  /أكرم عا ل الهلسه  -.عمان :المؤلف،
052 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2283 : .
الواصفات / :جغرافير العالم//التحليا اإلقليمي//اي لر//ال غرافيا/
> < 3272

910.41

الناشف ،سلمى زكي
بقاع العالم المختلفر كما تراها فتاة عربير  /سلمى زكي الةاشف -.
عمان :المؤلف222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2031 : .
ة مك 978-9957-67-549-3 :
الواصفات / :الرحالت والسفر//الرحالر//العالم//أ ب الرحالت/
> < 3273

911.1761

مخلف ،صبحي أحمد
جغرافير العالم اإلسالمي  /صبحي أحمد مخلف ،وليد محمو
صالح  -.عمان :اة كفاءة المعرفر222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/503 : .
ة مك 978-9923-755-58-7 :
الواصفات / :ال غرافيا التاةيخير//العالم اإلسالمي//ال غرافيا/
> < 3274

911.563

911.56531

الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافير العراق  /صبحي أحمد الدليمي  -.عمان :اة أم د،
050 -. 0202ص
ة .إ2019/3/1458 : .
ة مك 978-9923-25-018-1 :
الواصفات / :ال غرافيا الطبيعير//ال غرافيا االقتصا ير/
/الحضاةات القديمر//التوزيع السكا ي//العراق/
> < 3275
الرواشدة ،محمد بشير
ال غرافيا التاةيخير للدياة الكركير  /محمد بشير الرواشدة -.
عمان :المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4478 : .
الواصفات / :ال غرافيا التاةيخير//الكرك (اية ن)/

677

915.6314

915.65220014

915.69

916

> < 3276
مخلف ،صبحي أحمد
محافظر اي باة :ةاسر في ال فرافيا اإلقليمير  /صبحي أحمد
مخلف ،زهير جابر مشرف ،أمير محمد خلف  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/1/27 : .
ة مك 978-9923-755-41-9 :
الواصفات / :ال غرافيا الطبيعير//ال غرافيا البشرير//الةشاي
االقتصا //اي باة (العراق)/
> < 3277
الدوجان ،مرشود علوان
أسماء القرى في محافظر جرش وتفسير معا يها  /مرشو
علوان الدوجان  -.عمان :المؤلف205 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/755 : .
ة مك 978-9957-67-644-5 :
الواصفات / :أسماء ايماكن//ايسماء ال غرافير//القرى//الداللر
اللغوير//جرش (اية ن)/
> < 3278
السعدي ،عباس فاضل
حوض الخليج العربي :ةاسر في التاةيخ وال غرافيا  /عباس
فاضا السعد  -.عمان :الداة المةه ير552 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2707 : .
ة مك 978-9923-20-030-8 :
الواصفات  / :ول الخليج العربي//ال غرافيا//التوزيع
ال غرافي//التاةيخ/
> < 3279
مخلف ،صبحي أحمد
جغرافير إفريقيا وأستراليا  /صبحي أحمد مخلف ،وةو علي
عبد العزيز  -.عمان :اة كفاءة المعرفر298 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/501 : .
ة مك 978-9923-755-62-4 :
الواصفات / :إفريقيا//أستراليا//ال غرافيا الطبيعير/
> < 3280

916.5404

بعلي ،حفناوي
صحراء ال زائر الكبرى في الرحالت وظالل اللوحات ةحلر
السيةما في فضاء الصحراء  /حفةاو بعلي  -.عمان :اة اييام-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/1/52 : .
ة مك 978-9957-95-785-8 :
الواصفات / :الرحالر//الرحالت ال غرافير//ال غرافيا الطبيعير/
/الصحراء اإلفريقير//ال زائر/

678

> < 3281
917

الدليمي ،صبحي أحمد
قاةة أمريكا الشمالير  /صبحي أحمد الدليمي ،وةو علي عبد
العزيز  -.عمان :اة كفاءة المعرفر288 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/506 : .
ة مك 978-9923-755-60-0 :
الواصفات / :ال غرافيا الطبيعير//ال غرافيا البشرير//أمريكا
الشمالير//ال غرافيا/
> < 3282

918

مشعان ،أوس طلك
جغرافير قاةة أمريكا ال ةوبير  /أوس يلك مشعان ،صبحي أحمد
مخلف  -.عمان :اة كفاءة المعرفر000 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/505 : .
ة مك 978-9923-755-59-4 :
الواصفات / :ال غرافيا الطبيعير//ال غرافيا البشرير//أمريكا
ال ةوبير//ال غرافيا/

 420التراجم واألنساب والشارات
> < 3283
920.056318

920.056514

920.5

الويس ،كامل طه
موسوعر أعالم تكريت في التاةيخ الحديث والمعاصر  /كاما يه
الويس  -.عمان :اة المعتز2 -. 0202 ،ج (2526ص)
ة .إ2020/9/3970 : .
ة مك 978-9957-65-256-2 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//ايعالم العرب//تكريت
(العراق)//التاةيخ المعاصر/
> < 3284
القطيشات ،كمال هاشم
قوش على جداة الزمن  /كمال هاشم القطيشات  -.عمان :اة
يافا العلمير052 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2754 : .
ة مك 978-9923-32-081-5 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//السلط (اية ن)/
> < 3285
المغربي ،محاسن خضر
من حقيبتي  /محاسن خضر المغربي  -.عمان :المؤلف-.0202 ،
062ص
ة .إ2020/7/2443 : .
الواصفات / :السيرة الذاتير//اإلعالميات//الصحافر//التراجم/

679

920.71

> < 3286
آل مطلق ،مهدي عبد الرحمن
قصر مهد  :القفز فوق العوائق  /مهد عبد الرحمن آل مطلق -.
عمان :اة كةوز المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/56 : .
ة مك 978-9957-74-869-2 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//الرجال//اإلعاقر//التراجم الذاتير/
> < 3287

920.71

بعلي ،حفناوي
أحمد البو ي :الطبيب اي يب الموسوعر  /حفةاو بعلي  -.عمان:
اة اييام085 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/50 : .
ة مك 978-9957-95-781-0 :
الواصفات / :التراجم//اييباء//اي باء//الرجال//السيرة الذاتير/
> < 3288

920.71

920.71

بعلي ،حفناوي
إضاءة الدجةر للحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المقر  /حفةاو
بعلي  -.عمان :اة اييام226 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/71 : .
ة مك 978-9957-95-793-3 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//ةجال الدين//الصوفيون//الطرق
الصوفير//السةوسير//الحياة الثقافير//الحضاةة اإلسالمير//التراجم/
> < 3289
البيطار ،عبد الرحمن وهيب
يوميات عبد الرحمن وهيب البيطاة  /عبد الرحمن وهيب البيطاة -.
عمان :اة البيرو ي252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2731 : .
ة مك 978-9923-22-039-9 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//الرجال//ايمراض//التراجم/
> < 3290

920.71

زيادات ،عادل عواد
الدكتوة جميا فائق التوتو ي  :2982-2896يبيبا ً وعالما ً
وإ سا ا ً /عا ل عوا زيا ات  -.عمان :المؤلف285 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4314 : .
الواصفات / :السيرة الذاتير//اييباء//الرجال//التراجم/

680

> < 3291
920.71

سعيد ،عمر أحمد
مؤةخو الموصا المعاصرون :لقاءات وحواةات  /عمر أحمد
سعيد -.عمان :اة غيداء222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1028 : .
ة مك 978-9957-96-676-8 :
الواصفات / :التراجم//المؤةخون//التاةيخ اإلسالمي//العراق/
> < 3292

920.71

920.71

السلمان ،محمود أحمد
ةحلر الصداقر  /محمو أحمد السلمان  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
268ص
ة .إ2020/6/1661 : .
الواصفات / :التراجم//الرجال//اية ن/
> < 3293
الشهابي ،عاصم عطا
ذكريات ال تةسى ومسيرة أكا يمي  /عاصم عطا الشهابي  -.عمان:
اة ايهليار088 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1637 : .
ة مك 978-9957-39-335-9 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//الرجال//التراجم/
> < 3294

920.71

عرابي ،غادة رمضان
البدو الحضر
225 -.0202ص
ة .إ2020/7/2739 : .
الواصفات / :السيرة الذاتير//الرجال//التراجم/

 /غا ة ةمضان عرابي  -.عمان :المؤلف،

920.71

> < 3295
مجيد ،نوشيروان محمد
مةهج الكتابر التأةيخير عةد المؤةخ عما عبد السالم ةؤوف /
وشيروان محمد م يد  -.عمان :اة غيداء292 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1046 : .
ة مك 978-9957-96-681-2 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//المؤةخون/العراق/
> < 3296

920.71

المحاميد ،عادل شفيق
قبسات من الذكرى  /عا ل شفيق المحاميد  -.عمان :اة أم د،
265 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6346 : .
ة مك 978-9923-25-239-0 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//الرجال//العائالت//الحياة االجتماعير/
/الحياة السياسير//معان (اية ن)/

681

> < 3297
921.842

شاكر ،فرح وجدي
جون لوك  /فرح وجد شاكر  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
25ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 2
ة .إ2019/7/3607 : .
ة مك 978-9923-30-019-0 :
الواصفات / :تراجم الفالسفر//الفالسفر//اإل ليز//ا لترا/
> < 3298

921.94

الشبلي ،فاطمة أكرم
أةسطو و افاليون  /فايمر أكرم الشبلي  -.عمان :اة الراير،
22 -. 0202ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 2
ة .إ2019/3/1196 : .
ة مك 978-9957-622-72-5 :
الواصفات / :التراجم//الفلسفر ايفاليو ير//الفلسفر ايةسطووير/
/الفالسفر/
> < 3299

922.1

922.1

922.1

بعلي ،حفناوي
ةحلر المقر الكبير ظم الآللئ في سلوك ايمالي :ةحلر المتبتا /
حفةاو بعلي  -.عمان :اة اييام282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/51 : .
ة مك 978-9957-95-784-1 :
الواصفات / :التراجم//ايعالم العرب//العلماء//المغرب العربي/
/العصر اي دلسي/
> < 3300
البقاعي ،برهان الدين ابراهيم بن عمر (887-804هـ)
مصةفات شيخ اإلسالم ابن ح ر  /برهان الدين ابراهيم بن عمر
البقاعي؛ تحقيق محفوظ أحمد السلهتي  -.عمان :اة الرياحين-. 0202 ،
222ص
ة .إ2020/6/1971 : .
ة مك 978-9923-762-10-3 :
الواصفات / :ابن ح ر العسقال ي (810-222ها)//الفقهاء
المسلمون//التراجم/
> < 3301
الدليمي ،زبن عجيمي ابراهيم
محمد ةشيد ةضا وفكره االجتماعي  /زبن ع يمي ابراهيم
الدليمي -.عمان :اة كفاءة المعرفر062 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/26 : .
ة مك 978-9923-755-40-2 :
الواصفات / :التراجم//القا ة اإلسالميون//اإلصالح الديةي/
/ايوضاع االجتماعير//ايحوال السياسير//لبةان//العصر العثما ي/

682

> < 3302
922.1

الطنطاوي ،عبدهللا
ةاسر في أ ب باكثير  /عبدهللا الطةطاو
226 -. 0202ص
ة .إ2020/1/88 : .
ة مك 978-9957-692-70-4 :
الواصفات / :القا ة الديةيون//السيرة الذاتير//العلماء//الحركات
اإلسالمير//العراق/

 -.عمان :اة عماة،

> < 3303
922.1

الغيالني ،حمود حمد
الشيخ سعيد بن جويد الصوة حياته و إ تاجه الفكر  /حمو حمد
الغيال ي  -.عمان :اآلن اشرون222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6587 : .
ة مك 978-9923-13-196-1 :
الواصفات / :التراجم//ةجال الدين//اإلسالم//السيرة الذاتير//سلطةر
عمان/
> < 3304

922.1

لوصيف ،سفيان
الشيخ صالح معطي :حياته ،جهو ه الدعوير وآثاةه  /سفيان
لوصيف -.عمان :اة اييام222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1544 : .
ة مك 978-9957-95-805-3 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//الفقهاء المسلمون//اإلصالح الديةي/
/الوعظ واإلةشا //ال زائر/
> < 3305

922.1

المشايخي ،كاظم أحمد
الشيخ محمد محمو الصواف  /كاظم أحمد المشايخي  -.عمان :اة
عماة220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/86 : .
ة مك 978-9957-692-68-1 :
الواصفات / :القا ة الديةيون//التراجم//اإلسالم//العراق/
> < 3306

922.1

المصري ،حسام جابر
صالح الدين اييوبي  /حسام جابر المصر
الراير98 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 0
ة .إ2019/5/2470 : .
ة مك 978-9957-622-89-3 :
الواصفات / :صالح الدين اييوبي//الفتوحات اإلسالمير//القا ة
العسكريون//الدولر اييوبير /2010-2225

 -.عمان :اة

683

922.12

> < 3307
عبد الكريم ،فاتح حسني
الثا ي عشر من آذاة :الشيخ الدكتوة أحمد وفا (حياته وآثاةه) /
فاتح حسةي عبد الكريم  -.عمان :شركر ايكا يميون018 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5089 : .
ة مك 978-9923-27-031-8 :
الواصفات / :التراجم//المفسرون//العلماء المسلمون//ةجال
الدين/
> < 3308

923.13305

المصري ،حسام جابر
االمبرايوة أغسطس  /حسام جابر المصر
الراير92 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 5
ة .إ2019/7/3606 : .
الواصفات / :تراجم الملوك//االمبرايوةير الروما ير//التاةيخ
القديم/

 -.عمان :اة

> < 3309
923.14976

923.1562

923.15691

المصري ،حسام جابر
االسكةدة ايكبر  /حسام جابر المصر  -.عمان :اة الراير،
222 -. 0202ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 2
ة .إ2019/7/3604 : .
ة مك 978-9923-30-017-6 :
الواصفات / :االسكةدة المقدو ي//القا ة العسكريون//ةؤساء
الدول//تاةيخ اليو ان/
> < 3310
العنزي ،بشرى ابراهيم سلمان
شاةل حلو وأثره في السياسر الداخلير اللبةا ير (:)2922-2956
ةاسر تاةيخير  /بشرى ابراهيم سلمان العةز  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
082ص
ة .إ2019/1/36 : .
ة مك 978-9957-99-932-2 :
الواصفات / :التراجم//السياسيون//ةؤساء ال مهوةيات//لبةان/
> < 3311
العنزي ،مشعل سلمان
فاةس اإل سا ير =  / The Kniggt Humanityمشعا سلمان
العةز  ،عبدهللا العةز  -.عمان :اة زهران25 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4062 : .
ة مك 978-9957-88-521-2 :
الواصفات / :التراجم//اإلماةات العربير المتحدة/

684

> < 3312
923.2

ابن الوليد ،يحيى
إ واة سعيد وحال العرب  /يحيى ابن الوليد  -.عمان :خطوي
وظالل528 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1937 : .
ة مك 978-9923-761-58-8 :
الواصفات / :السياسيون//الفكر العربي//التراجم//فلسطين/
> < 3313

923.2

حلو ،جهان جريس
غيب فاز ا حضوةاً  /جهان جريس حلو  -.اة ايهلير -. 0202
558ص
ة .إ2019/10/5374 : .
ة مك 978-9957-39-320-5 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//السياسيون//الفلسطيةيون//تاةيخ
فلسطين/
> < 3314

923.2564

عباس ،محمود رضا
أيام في قطر  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق،
262 -.0202ص
ة .إ2019/11/5763 : .
ة مك 978-9957-00-779-9 :
الواصفات / :التراجم//السياسيون//فلسطين/
> < 3315

923.2564

عباس ،محمود رضا
من ذاكرة أبو مازن  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق،
96 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6452 : .
ة مك 978-9957-00-787-4 :
الواصفات / :التراجم الذاتير//السياسيون//المذكرات الشخصير/
/فلسطين/
> < 3316

923.263

حسين ،سرحان غالم
علي عبد اللطيف ةائد المقاومر السو ا ير :حياته و وةه في ثوةة
 / 2905سرحان غالم حسين  -.عمان :اة أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1301 : .
ة مك 978-9957-99-993-3 :
الواصفات / :التراجم//السياسيون//القيا ة السياسير//السو ان/

685

> < 3317
923.3565

التل ،ملك يوسف
لم يفت الوقت  /ملك يوسف التا  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
565ص
ة .إ2020/8/3143 : .
الواصفات / :السيرة الذاتير//التراجم//الرجال//االقتصا يون/
/اية ن/
> < 3318

923.545

923.7564

النعيمي ،حاتم كريم
ةو ولفو غراتسيا ي و وةة في سياسر إيطاليا الفاشير ت اه إفريقيا
 / 2952-2900حاتم كريم الةعيمي  -.عمان :اة المعتز228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3282 : .
ة مك 978-9957-65-217-3 :
الواصفات / :تراجم العسكريين//اإليطاليون//العمليات العسكرير/
/تاةيخ إيطاليا/
> < 3319
الوحيدي ،ميسون العطاونة
الدكتوةة فتحير سعيد صرو :مةاضلر فلسطيةير وةائدة تربوير /
ميسون العطاو ر الوحيد  -.عمان :جسوة ثقافير026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1492 : .
ة مك 978-9957-601-44-7 :
الواصفات / :التراجم//السيرة الذاتير//ايكا يميون//المرأة
الفلسطيةير/
> < 3320

923.956

المصري ،حسام جابر
الرحالر العرب  /حسام جابر المصر
220 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3605 : .
ة مك 978-9923-30-018-3 :
الواصفات / :الرحالر العرب//المستكشفون//ال غرافيون//التراجم/

 -.عمان :اة الراير،

> < 3321
925

شاكر ،فرح وجدي
توماس أ يسون وألكسةدة غراهام بيا  /فرح وجد شاكر -.
عمان :اة الراير92 -. 0202 ،ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 6
ة .إ2019/3/1199 : .
ة مك 978-9957-622-73-2 :
الواصفات / :التراجم//العلماء//المخترعون/

686

> < 3322
925

المصري ،حسام جابر
ابن سيةا :أمير االيباء  /حسام جابر المصر  -.عمان :اة الراير،
85 -. 0202ص  ( -.سلسلر علماء المسلمين ؛ ) 2
ة .إ2019/3/1197 : .
ة مك 978-9957-622-77-0 :
الواصفات / :التراجم//الطب//الفلسفر//العلماء/
> < 3323

925.3

شاكر ،فرح وجدي
يوتن  /فرح وجد شاكر  -.عمان :اة الراير22 -. 0202 ،ص-.
( سلسلر خالدون في التاةيخ ؛ ) 1
ة .إ2019/3/1201 : .
ة مك 978-9957-622-76-3 :
الواصفات / :التراجم//الفيزيائيون//العلماء/
> < 3324

927.41

نشوان ،حسين عبدهللا
االةتحال وةاء الضوء :ةاسر في ت ربر مهةا الدةة التشكيلير /
حسين عبدهللا شوان  -.عمان :اآلن اشرون229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3738 : .
ة مك 978-9923-13-137-4 :
الواصفات / :الرسم//الرسامون//تراجم الفةا ين/
> < 3325

927.96

خلو ،عادل لخظر
مشروع معلق :صوت من ال زائر صداه في قطر  /عا ل لخظر
خلو  -.عمان :اة الرواير العربير252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5672 : .
ة مك 978-9923-747-39-1 :
الواصفات / :الرياضيون//السيرة الذاتير//المذكرات اليومير/
> < 3326

928

فوزي ،محمد فتحي
المؤةخ اي يب اإلمام جعفر اإل فو 258-681ها  /محمد فتحي
فوز  ،يحيى أ وة ابراهيم  -.عمان :اة إبصاة228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2427 : .
ة مك 978-9923-29-003-3 :
الواصفات / :السيرة الذاتير//المؤةخون//اي ب//اللغر العربير/
/الرجال//التراجم/

687

> < 3327
928.1

الدوري ،سامي ندا
تراجم اي باء  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
مج120( 0ص)
ة .إ2019/5/2284 : .
ة مك 978-9923-25-111-9 :
الواصفات / :التراجم//اي باء العرب//ايعالم العرب/
> < 3328

928.1

الدوري ،سامي ندا
تراجم اي باء  /سامي دا الدوة  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
مج182( 2ص)
ة .إ2019/5/2283 : .
ة مك 978-9923-25-110-2 :
الواصفات / :التراجم//اي باء العرب//ايعالم العرب/
> < 3329

928.1

اليوسف ،سمير سعيد
ابراهيم الع لو ي :مرايا الحضوة  /سمير سعيد اليوسف  -.عمان:
المؤلف295 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1060 : .
ة مك 978-9957-67-499-1 :
الواصفات / :اي باء العرب//التراجم//اية ن/
> < 3330

928.1997

فوزي ،محمد فتحي
العقا في موكب العباقرة  /محمد فتحي فوز  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر92 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6138 : .
ة مك 978-9923-755-34-1 :
الواصفات / :التراجم//السيرة الذاتير//اي باء العرب//مصر/
> < 3331

928.29

شاكر ،فرح وجدي
وليم شكسبير  /فرح وجد شاكر  -.عمان :اة الراير-. 0202 ،
222ص  ( -.سلسلر خالدون في التاةيخ )
ة .إ2019/3/1202 : .
ة مك 978-9957-622-75-6 :
الواصفات / :التراجم//وليم شكسبير 2626-2165م//المسرحيات
اإل ليزير//اي باء//اي ب اإل ليز /

688

> < 3332
929

رفه ،أحمد عثمان
بةو جماعر ال ماعات :سب وأعالم  /أحمد عثمان ةفه  -.عمان:
اة ال ةان026 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2965 : .
ة مك 978-9957-649-70-8 :
الواصفات / :اي ساب//ايعالم//العائالت//الثقافر المعاصرة/
> < 3333

929

929.1

929.1

929.1

فوزي ،محمد فتحي
مصر وأها المغرب  /محمد فتحي فوز  ،أحمد ال اة عماة -.
عمان :اة إبصاة012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2474 : .
ة مك 978-9923-29-008-8 :
الواصفات / :اي ساب//تاةيخ العائالت//الرحالر//العلماء المسلمون/
/مصر//المغرب//اية ن/
> < 3334
فتح العالم فيمن نسب إلى أمه من األعالم  /تقديم أحمد مةصوة سبالك ،المحدث
علي الحلبي؛ جمع محمد جابر ايسوا ي  -.عمان :اة أم د،
008 -.0202ص
ة .إ2019/4/1978 : .
ة مك 978-9923-25-078-5 :
الواصفات / :علم اي ساب//القبائا//التراجم//اي بياء//الصحابر
والتابعون/
> < 3335
أبو حسان ،عالء الدين نجم
مقدمر في علم اي ساب  /عالء الدين م أبو حسان ،عيسى حسان
أبو سروة  -.عمان :المؤلف221 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2000 : .
الواصفات / :علم اي ساب//القبائا العربير//صلر الدم//التاةيخ
العربي اإلسالمي/
> < 3336
ابراهيم ،السيد محمد
الدةة اللطيفر في اي ساب الشريفر  /السيد محمد ابراهيم  -.عمان:
اة أةوقر208 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4300 : .
ة مك 978-9923-10-033-2 :
الواصفات / :علم اي ساب//تاةيخ العائالت//السيرة الةبوير//التاةيخ
اإلسالمي/

689

> < 3337
929.1

929.2

مجيد ،علي نايف
بةو المةتفق و وةهم في التاةيخ العربي اإلسالمي حتى هاير العصر
العباسي  /علي ايف م يد  -.عمان :اة كفاءة المعرفر 258 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/4/1279 : .
ة مك 978-9923-755-71-6 :
الواصفات / :القبائا العربير//العصوة التاةيخير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3338
أبو غليون ،يوسف عطيه
عشيرة أبو غليون :أحداث وشها ات وذكريات بين الماضي
والحاضر  /يوسف عطيه أبو غليون ،صالح غا م أبو غليون  -.عمان:
المؤلف020 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/475 : .
ة مك 978-9957-67-473-1 :
الواصفات / :تاةيخ العائالت//اي ساب//فلسطين/
> < 3339

929.2

929.2

929.209565

التميمي ،أزهر صادق
فرائد مختاةة من أعالم قبيلر بةي تميم في اي دلس  /أزهر صا ق
التميمي  -.عمان :اة أم د025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2257 : .
ة مك 978-9923-25-105-8 :
الواصفات / :تاةيخ العائالت//القبائا//بةي تميم//اي دلس/
> < 3340
السامرائي ،عدنان ابراهيم
وة آل ال راح في اإل اةة العباسير في العصر العباسي الثا ي /
عد ان ابراهيم السامرائي  -.عمان :اة أم د290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2222 : .
ة مك 978-9923-25-103-4 :
الواصفات / :تاةيخ العائالت//آل ال راح//العصر العباسي الثا ي/
> < 3341
الفاعور ،ضيف هللا منسي
وة قبيلر بةي صخر في الحياة السياسير في عهد إماةة شرقي
اية ن من عام  / 2956-2902ضيف هللا مةسي الفاعوة  -.عمان :اة
الصايا282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/752 : .
ة مك 978-9923-710-63-0 :
الواصفات / :القبائا العربير//القومير العربير//المشاةكر
السياسير//الثوةة العربير الكبرى //2928-2926إماةة شرق اية ن/

690

929.356

929.356

929.3563

929.3564

929.356453

> < 3342
العنزي ،سعد الدهمشي
قبيلر عةزة :حوا ثها التاةيخير وه رتها إلى العراق  /سعد
الدهمشي العةز  -.عمان :اة زهران095 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3094 : .
ة مك 978-9957-88-485-7 :
الواصفات / :القبائا العربير//مصا ة اي ساب//اله رة//البلدان
العربير/
> < 3343
المذهن ،سلطان طريخم
حفا إشهاة كتاب قبيلر السرحان :الةسب والتاةيخ  /سلطان
يريخم المذهن  -.المفرق :المؤلف26 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/329 : .
الواصفات / :اي ساب//القبائا العربير//ال زيرة العربير//البلدان
العربير//تاةيخ العرب/
> < 3344
السامرائي ،هاشم عبد الحميد رشيد
موسوعر عشائر السا ة ايشراف في العراق :مالحظات وثائقير
وزاةة الداخلير العراقير سةر  2999ميال  /هاشم عبد الحميد ةشيد
السامرائي  -.عمان :اة الصايا522 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2644 : .
ة مك 978-9923-710-41-8 :
الواصفات / :العشائر//اي ساب العربير//العراق/
> < 3345
المناصرة ،محمد عز الدين
أول إقطاع في اإلسالم :كتاب اإل طاء الشريف العام التاسع
لله رة مراجعر كتاب ماسيةيون  /محمد عز الدين المةاصرة  -.عمان :اة
الصايا22 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3161 : .
ة مك 978-9923-710-44-9 :
الواصفات / :تاةيخ العائالت//التاةيخ القديم//العائالت
الفلسطيةير//ايوقاف اإلسالمير//تاةيخ فلسطين/
> < 3346
تاريخ عشيرة السطرية منذ الهجرة الحجازية حتى النكبة الفلسطينية:
سطرية قبيبة شاهين ،أبو الفضل ،السبع ،السدرة تل البطيخ /
جمع باسا محمد أبو حرب  -.عمان :اة جليس الزمان،
128 -.0202ص
ة .إ2020/6/1725 : .
ة مك 978-9957-81-419-9 :
الواصفات / :القبائا العربير//مصا ة اي ساب//خان يو س
(فلسطين)/

691

929.356531

> < 3347
الرواشدة ،محمد فالح
سلسلر أحفا وحفيدات آل ةاشد الضيغمي من بلدة عي :الكرك /
محمد فالح الرواشدة  -.الكرك :المؤلف616 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5907 : .
الواصفات / :العائالت//اي ساب//الكرك (اية ن)//التاةيخ/
> < 3348

929.356624

عزيز ،هاشم حمه
آل أبي العاص الثقفي وأثرهم في الحياة العامر  /هاشم حمه
عزيز  -.عمان :اة غيداء282 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4650 : .
ة مك 978-9957-96-761-1 :
الواصفات / :القبائا العربير//اي ساب العربير//التاةيخ
اإلسالمي//ثقيف (قبيلر)//الطائف (السعو ير)/

 430تاريخ العالم القديم
935

935

935

> < 3349
الناصري ،ابراهيم فاضل
أخباة الحكماء التكاةتر ايولين في تاةيخ علوم ايقدمين لبال
الرافدين  /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
222ص
ة .إ2019/5/2497 : .
ة مك 978-9923-24-034-2 :
الواصفات / :بال ما بين الةهرين//التاةيخ القديم//العلماء
والمفكرون//تكريت (العراق)/
> < 3350
الناصري ،ابراهيم فاضل
تاةيخ ايزمان لمملكر حطاةا وبال الطيرهان  /ابراهيم فاضا
الةاصر  -.عمان :اة زهد 202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/12/5201 : .
ة مك 978-9923-17-199-8 :
الواصفات / :اآلةاميون  222-2222ق.م//بال ما بين الةهرين/
/تاةيخ العراق القديم/
> < 3351
الناصري ،ابراهيم فاضل
مباحث في تأصيا الهوير للتالد من م ن القالع الرافديةير  /ابراهيم
فاضا الةاصر  -.عمان :اة زهد 250 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3399 : .
ة مك 978-9923-17-086-1 :
الواصفات / :الحضاةات القديمر//تخطيط المدن//هةدسر المدن/
/تاةيخ العراق القديم/

692

> < 3352
935.01

935.01

علي ،آالء عبدهللا
أسراة وةموز أقدم لوح لعب في التاةيخ لعبر أوة الملكير  /آالء
عبدهللا علي  -.عمان :شركر ايكا يميون229 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3067 : .
ة مك 978-9923-27-005-9 :
الواصفات / :أوة//بال ما بين الةهرين//الحضاةة العراقير//تاةيخ
العراق/
> < 3353
قابلو ،جباغ سيف الدين
تاةيخ بال الرافدين  /جباغ سيف الدين قابلو  -.عمان :اة
اإلعصاة العلمي515 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4224 : .
ة مك 978-9957-98-387-1 :
الواصفات / :تاةيخ بال الرافدين//التاةيخ القديم/
> < 3354

935.07

البشير ،إياد سعود
ييسفون :قصر الحضاةة الفاةسير  /إيا سعو البشير  -.عمان :اة
أم د066 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1431 : .
ة مك 978-9923-25-295-6 :
الواصفات / :حكم الفرس ال د لبال ما بين الةهرين /652-006
/الساسا يون //612-006الحضاةة الفاةسير//التاةيخ الفاةسي/
> < 3355

939.4

العكيلي ،خالد حمد
بال الةهرين في المصا ة الكالسيكير :زيةوفون ،اةيان ،بليةي /
خالد حمد العكيلي  -.عمان :اة إبصاة228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2497 : .
ة مك 978-9923-29-015-6 :
الواصفات  :تاةيخ بال مابين الةهرين//تاةيخ اليو ان القديم/
/الحضاةات القديمر//العراق//سوةيا//التاةيخ القديم/
> < 3356

939.46

الشمايلة ،زكي محمد
موآب إةم ذات العما  /زكي محمد الشمايلر  -.المؤلف-. 0202 ،
220ص
ة .إ2020/8/3245 : .
ة مك 978-9957-67-674-2 :
الواصفات / :المؤابيون//التاةيخ القديم//تاةيخ اية ن/

693
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> < 3357
940

الوسمي ،ضمد كاظم
الةهضر ايوةوبير وقضير الحرير  /ضمد كاظم الوسمي  -.عمان:
اة غيداء220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4708 : .
ة مك 978-9957-96-776-5 :
الواصفات / :العصوة ايوةوبير المظلمر //299 - 122الحضاةة
الغربير//عصر الةهضر ايوةوبي //2122 - 2512تاةيخ أوةوبا/
> < 3358

940

يوسف ،باسل مولود
ايعمال العمرا ير والقا و ير لالمبرايوة جستةيان  /باسا مولو
يوسف  -.عمان :اة زهد 266 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3400 : .
ة مك 978-9923-17-085-4 :
الواصفات / :الدولر الروما ير//االمبرايوة جستةيان//ايعمال
العمرا ير//تاةيخ أوةوبا/
> < 3359

940.3

النايف ،حسام جميل
تاةيخ أوةوبا المعاصر من الثوةة الفر سير إلى هاير الحرب
العالمير ايولى  / 2929 - 2289حسام جميا الةايف  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي200 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4068 : .
ة مك 978-9957-98-379-6 :
الواصفات / :الحرب العالمير ايولى//تاةيخ أوةوبا//الثوةة
الفر سير//التاةيخ/
> < 3360

942.06

عبدهللا ،أحمد عبود
الثوةة ال ليلر :قراءة في أحداث ثوةة ا كلترا عام  / 2688أحمد
عبو عبدهللا  -.عمان :اة غيداء220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/961 : .
ة مك 978-9957-96-670-6 :
الواصفات / :ا لترا//ال زة البرير/
> < 3361

943.086

عباس ،محمود رضا
الوجه اآلخر :العالقر السرير بين الةازير والصهيو ير  /محمو
ةضا عباس  -.ي -. 5عمان :اة الشروق289 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5719 : .
ة مك 978-9957-00-774-4 :
الواصفات / :الةازير//عصر الرايخ الثالث /2951 - 2922
/الصهيو ير//المحرقر//الحرب العالمير الثا ير/

694

> < 3362
943.086

علي ،غادة فائق
جوزيف غوبلز بين الوهم والحقيقر :جوا ب من الدعاير والحرب
الةفسير  /غا ة فائق علي  -.عمان :اة جليس الزمان528 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5780 : .
ة مك 978-9957-81-411-3 :
الواصفات / :الدعاير السياسير//الحرب الةفسير//الةازير//عصر
الرايخ الثالث //2951 - 2922تاةيخ ألما يا/
> < 3363

947

تميم ،نزار خالد
وة االتحا السوفيتي في الحربين العالمير ايولى والثا ير  /زاة
خالد تميم  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي562 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5127 : .
ة مك 978-9957-98-399-4 :
الواصفات / :الحرب العالمير ايولى//الحرب العالمير الثا ير/
/االتحا السوفيتي/
> < 3364

947.084

947.084

خضر ،سعاد محمد
االتحا السوفيتي الةشأة واال هياة ( / )USSRسعا محمد خضر-.
عمان :اة الوضاح129 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/179 : .
ة مك 978-9923-19-022-7 :
الواصفات / :االتحا السوفيتي//االستعماة السوفيتي/
> < 3365
المجد ،عبد الرحيم بشير
الثوةة البلشفير في ةوسيا  /عبد الرحيم بشير الم د  -.عمان :اة
ال ةا ةير012 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5022 : .
ة مك 978-9957-610-43-2 :
الواصفات / :الثوةة البلشفير//العصر الشيوعي الروسي - 2922
//2992االتحا السوفيتي//تاةيخ ةوسيا/
> < 3366

947.5

قداوي ،زياد عالء
ايوضاع السياسير في بال القفقاس في القر ين 2-6ها22-20/م /
زيا عالء قداو  -.عمان :اة غيداء025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/948 : .
ة مك 978-9957-96-668-3 :
الواصفات / :بال القفقاس//ةوسيا االتحا ير//ايوضاع السياسير/
/التاةيخ القديم/

695

> < 3367
947.5

مصطفى ،سهاد فاضل
الحياة العلمير في القوقاز من القرن الثالث اله ر وحتى القرن
السابع اله ر  /سها فاضا مصطفى  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
022ص
ة .إ2019/9/4969 : .
ة مك 978-9957-96-792-5 :
الواصفات / :القوقاز//االتحا السوفيتي//الحضاةة اإلسالمير/
/الحركر العلمير/
> < 3368

949.6

تميم ،نزار خالد
تاةيخ الحروب والصراعات في البلقان  /زاة خالد تميم  -.عمان:
اة اإلعصاة العلمي222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5129 : .
ة مك 978-9957-98-403-8 :
الواصفات / :البلقان//تاةيخ أوةوبا//أوةوبا الشرقير/

 470التاريخ العام آلسيا
> < 3369
950

الخضر ،أحمد محسن
تاةيخ آسيا الحديث والمعاصر  /أحمد محسن الخضر ،حكمات
خضر العبد الرحمن  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي221 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4064 : .
ة مك 978-9957-98-383-3 :
الواصفات / :تاةيخ آسيا//التاةيخ الحديث/
> < 3370

953

البنا ،خليل ابراهيم
آل عثمان وأة وغان :ساليين الدم والبغي والظلم والطغيان /
خليا ابراهيم البةا  -.عمان :المؤلف581 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5806 : .
الواصفات / :االمبرايوةير العثما ير //2900-2520الخالفر
العثما ير//الساليين العثما يون//ايحوال السياسير//تاةيخ تركيا/
> < 3371

953.03

ريان ،محمد رجائي
تاةيخ العالقات التركير اليهو ير في عهد الدولر العثما ير  /محمد
ةجائي ةيان  -.عمان :اة زمزم022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4768 : .
ة مك 978-9957-72-221-0 :
الواصفات / :اليهو //الدولر العثما ير//تاةيخ تركيا/

696

954.022

954.025

> < 3372
السامرائي ،عبد الرزاق أحمد
ال غرافير التاةيخير إلقليم السةد والبة اب وأثرها في ا سياح جيش
محمد بن القاسم الثقفي  /عبد الرزاق أحمد السامرائي  -.عمان :اة كفاءة
المعرفر026 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/222 : .
ة مك 978-9923-755-50-1 :
الواصفات / :فتح السةد (//)221-228الفتوحات اإلسالمير في
الهةد //2026-992محمد بن القاسم الثقفي//الفتوحات اإلسالمير/
> < 3373
الدريساوي ،سوسن فاضل
الحياة الفكرير في عهد المغول اييلخا ي 616ها825-ها  /سوسن
فاضا الدةيساو  ،فاضا جابر ضاحي  -.عمان :اة الرضوان-. 0202 ،
020ص
ة .إ2018/9/4799 : .
ة مك 978-9957-76-686-3 :
الواصفات / :الحياة الفكرير//المغول/
> < 3374

955.024

رسول ،علي محمد
ايوضاع الحضاةير في بال ما وةاء الةهر في عهد الترك
اإليلكخا يين  /علي محمد ةسول  -.عمان :اة غيداء298 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1050 : .
ة مك 978-9957-96-680-5 :
الواصفات / :بال ما وةاء الةهر//اإليلكخا يون//التاةيخ القديم/
/ايتراك/

 476التاريخ العربي اإلسالمي
956

956

> < 3375
الجبوري ،نجمان ياسين
تأمالت في التاةيخ االجتماعي واالقتصا اإلسالمي  /مان
ياسين ال بوة  -.عمان :اة غيداء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/940 : .
ة مك 978-9957-96-665-2 :
الواصفات / :الثقافر اإلسالمير//الحياة االجتماعير//ال وا ب
االقتصا ير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3376
الجبوري ،نجمان ياسين
التاةيخ االقتصا لعصر الرسالر والراشدين  /مان ياسين
ال بوة  -.عمان :اة غيداء209 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/942 : .
ة مك 978-9957-96-666-9 :
الواصفات / :الحضاةة اإلسالمير //التاةيخ االقتصا //العصر
اإلسالمي/

697

> < 3377
956

خلف ،نهى العيسى
مواقف قدير في زمن التبرير  /هى العيسى خلف  -.عمان :اة
وة اية ير250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1322 : .
ة مك 978-9957-632-68-7 :
الواصفات / :التاةيخ العربي اإلسالمي//التاةيخ السياسي//البلدان
العربير/
> < 3378

956

السعدي ،محمد رشيد
قرة العين في تاةيخ ال زيرة والعراق والةهرين  /محمد ةشيد
السعد  -.عمان :اة الرياحين228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2341 : .
ة مك 978-9923-762-21-9 :
الواصفات / :التاةيخ اإلسالمي//تاةيخ العرب//شبه ال زيرة
العربير//العراق/
> < 3379

956

الصوفي ،حميد مرعي
ايوضاع االقتصا ير في مصر والمغرب من الفتح حتى هاير
العصر ايمو 02ه220-ه259-652/م  /حميد مرعي الصوفي  -.عمان :اة
غيداء255 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/1020 : .
ة مك 978-9957-96-672-0 :
الواصفات / :عصر صدة اإلسالم//العصر ايمو //التاةيخ
اإلسالمي/
> < 3380

956

مدادحة ،عبدهللا خليل
عروبر وأسلمر التاةيخ  /عبدهللا خليا مدا حر  -.عمان :المؤلف،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3112 : .
الواصفات  :التأةيخ//الحضاةات القديمر//الحضاةة اإلسالمير/
/التاةيخ العربي اإلسالمي/
> < 3381

956

المشهداني ،أنس أحمد
جيوش الفتوحات اإلسالمير :إ اةياتها ،صةوفها ،خططها  /أ س أحمد
المشهدا ي  -.عمان :اة إبصاة250 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4958 : .
ة مك 978-9923-29-033-0 :
الواصفات / :ال يوش اإلسالمير//الفتوحات اإلسالمير//التاةيخ
اإلسالمي/

698

956

> < 3382
المصطاف ،غزوة شهاب أحمد
مالمح الحياة الحضرير في بعض مدن إقليم المشرق اإلسالمي:
ةاسر تاةيخير  /غزوة شهاب أحمد المصطاف  -.عمان :اة جليس الزمان،
222 -. 0202ص
ة .إ2019/12/6364 : .
ة مك 978-9957-81-415-1 :
الواصفات / :الحضاةة اإلسالمير//الفتوحات اإلسالمير//ا تشاة
اإلسالم/
> < 3383

956

956

المالح ،هاشم يحيى
قراءات معاصرة في الفكر والتاةيخ والحضاةة اإلسالمير  /هاشم
يحيى المالح  -.عمان :اة غيداء585 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/2/950 : .
ة مك 978-9957-96-669-0 :
الواصفات / :الحضاةة اإلسالمير//الفكر اإلسالمي//الثقافر
المعاصرة/
> < 3384
النظامي ،سمير حسن
اعرف فسك كعربي من وجهر ظر ايمم ايخرى  /سمير حسن
الةظامي  -.عمان :اة أم د29 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3848 : .
ة مك 978-9923-9770-2-6 :
الواصفات / :الثقافر العربير اإلسالمير//الفكر العربي//التاةيخ
العربي//الثقافات السائدة//االستشراق//البلدان الغربير/
> < 3385

956.01

جياد ،حارث كريم
مةاصب وألقاب العرب السياسير قبا اإلسالم :ةاسر في الوظائف
الحضاةير اي باي أ موذجا  /حاةث كريم جيا  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
090 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6013 : .
ة مك 978-9923-755-17-4 :
الواصفات / :تاةيخ العرب//اي باي//الحضاةات القديمر//التاةيخ
القديم//عصر ما قبا اإلسالم/
> < 3386

956.01

الرسام ،محمد مظفر
السلم والحرب عةد العرب قبا اإلسالم  /محمد مظفر الرسام -.
عمان :اة غيداء281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5139 : .
ة مك 978-9957-96-795-6 :
الواصفات / :تاةيخ العرب//الصراعات//الحروب//العصر
ال اهلي/
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956.03

956.03

956.033

> < 3387
عبد الرزاق ،محمود اسماعيل
تاةيخ الدولر العربير اإلسالمير من البعثر الةبوير إلى هاير الدولر
ايموير :ةؤير جديدة  /محمو اسماعيا عبد الرزاق  -.عمان :اة حةين،
022 -. 0202ص
ة .إ2020/11/4605 : .
ة مك 978-9957-17-895-6 :
الواصفات / :عصر صدة اإلسالم//الخلفاء الراشدون//الدولر
ايموير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3388
الناصري ،ابراهيم فاضل
الحقائق ال لير في تاةيخ الفتوحات العربير اإلسالمير لبال أعالي
جلر وشرقي ال زيرة الفراتير  /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة المعتز،
292 -. 0202ص
ة .إ2019/9/5109 : .
ة مك 978-9957-65-228-9 :
الواصفات / :فتح العراق//الفتوحات اإلسالمير/
> < 3389
عثامنة" ،محمد سعيد" صالح
الفتةر الكبرى في عهد الخليفر عثمان بن عفان :ةاسر العواما /
"محمد سعيد" صالح عثامةر  -.عمان :اة آمةر296 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3955 : .
الواصفات / :خالفر عثمان بن عفان //616- 655الفتةر الكبرى/
/العواما االجتماعير واالقتصا ير//ايحوال السياسير//الخلفاء الراشدون/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 3390

956.034

فوزي ،محمد فتحي
شذوة تاةيخ اإلمام الحسن (ةضى هللا عةه)  /محمد فتحي فوز -.
عمان :اة إبصاة95 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2500 : .
ة مك 978-9923-29-013-2 :
الواصفات / :خالفر علي بن أبي يالب 662-616م//خالفر معاوير
682-662م//الفتةر الكبرى//الخالفر اإلسالمير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3391

956.04

الزبيدي ،بثينة عادل
الثأة في العصر ايمو
إبصاة058 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/10/4561 : .
ة مك 978-9923-29-026-2 :
الواصفات / :الثأة//القبائا//السلطر//الحكم ايمو //التاةيخ
اإلسالمي/
 /بثيةر عا ل الزبيد

700

 -.عمان :اة

> < 3392
956.046

الدوري ،ثامر خليل
أثر العقوبات في مةهج الخليفر عمر بن عبد العزيز اإلصالحي /
ثامر خليا الدوة  -.عمان :اة إبصاة012 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2499 : .
ة مك 978-9923-29-014-9 :
الواصفات / :خالفر عمر بن عبد العزيز 202-222م//العقوبات/
/الحدو الشرعير//اإلصالح االجتماعي//العصر ايمو //التاةيخ اإلسالمي/
> < 3393

956.05

تميم ،نزار خالد
تاةيخ الخالفر العباسير  /زاة خالد تميم  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي229 -. 0202 ،ص
ة .إ2014/7/3423 : .
ة مك 978-9957-98-022-1 :
الواصفات / :الخالفر العباسير //2018-212التاةيخ اإلسالمي/
> < 3394

956.05

956.05

956.05

السامرائي ،قاسم حسن
حدو الدم :قراءة في معاةك حاسمر في التاةيخ اإلسالمي  /قاسم
حسن السامرائي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر228 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/29 : .
ة مك 978-9923-755-43-3 :
الواصفات / :المعاةك//العباسيون 2018-212م//العصر العباسي/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 3395
عبد الرزاق ،محمود اسماعيل
تاةيخ الدولر العباسير :ةؤير جديدة  /محمو اسماعيا عبد
الرزاق -.عمان :اة حةين282 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4604 : .
ة مك 978-9957-17-896-3 :
الواصفات / :الخلفاء العباسيون//ايوضاع السياسير واالجتماعير/
/الدولر العباسير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3396
المزروعي ،أمل عطية هللا
ال يش في العصر العباسي بين هيمةر وتخبط ال ةد التركي  /أما
عطير هللا المزةوعي  -.عمان :من المحيط إلى الخليج009 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5535 : .
ة مك 978-9923-740-58-3 :
الواصفات / :العصر العباسي//المؤسسات العسكرير//التاةيخ
اإلسالمي/
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> < 3397
956.052

السامرائي ،قاسم حسن
ايمير الم اهد :سيرة ايمير الموفق يلحر وإسهامه في السياسه
العباسيه 028-009ها  /قاسم حسن السامرائي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
202 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6122 : .
ة مك 978-9923-755-31-0 :
الواصفات / :خالفر المعتمد //890-822القا ة العسكريون//العصر
العباسي الثا ي//التراجم//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3398

956.052

السامرائي ،قاسم حسن
صراع اإلةا ات في العصر العباسي الثا ي :اإلماةتين الصفاةير
والطولو ير إ موذجا  /قاسم حسن السامرائي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر،
020 -. 0202ص
ة .إ2019/11/6100 : .
ة مك 978-9923-755-27-3 :
الواصفات / :العصر العباسي الثا ي//الصراعات//الطولو يون
//921-868الصفاةيون //922-862الخالفر//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3399

956.052

956.052

السامرائي ،قاسم حسن
الطريق إلى المختاةة :القصر الكاملر لتصد الدولر العباسير
لحركر الز ج و حرها 022-011ها  /قاسم حسن السامرائي  -.عمان :اة
كفاءة المعرفر202 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/6121 : .
ة مك 978-9923-755-29-7 :
الواصفات / :ثوةة الز ج //882-869المعاةك//العباسيون//العصر
العباسي الثا ي/
> < 3400
النعيمي ،محمد عبد الكريم
الطولو يون وايخشيديون في مصر وعالقتهم بالخالفر العباسير
218-220ها968-259/م  /محمد عبد الكريم الةعيمي  -.عمان :اة غيداء،
011 -. 0202ص
ة .إ2019/8/4403 : .
ة مك 978-9957-96-734-5 :
الواصفات / :الطولو يون //921-868ايخشيديون//الخالفر
العباسير//تاةيخ مصر//العصر العباسي الثا ي/
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956.0526

> < 3401
مصطفى ،أحمد عبد العزيز
الدولر الساما ير :تاةيخها وحضاةتها 289-062ه999-825/م /
أحمد عبد العزيز مصطفى  -.عمان :اة غيداء290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4608 : .
ة مك 978-9957-96-747-5 :
الواصفات / :الساما يون //999 - 825بال ما وةاء الةهر/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 3402

956.0527

956.0527

956.0531

محمد ،هيفاء عاصم
بحوث في التاةيخ الفايمي  /هيفاء عاصم محمد  -.عمان :اة
أم د222 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/1688 : .
ة مك 978-9923-25-041-9 :
الواصفات / :الفايميون //929-2222تاةيخ مصر//التاةيخ
اإلسالمي/
> < 3403
مصطفى ،أحمد عبد العزيز
الدولر الفايمير في مصر :تاةيخها وحضاةتها  /أحمد عبد العزيز
مصطفى  -.عمان :اة غيداء 025 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4604 : .
ة مك 978-9957-96-749-9 :
الواصفات / :الدولر الفايمير //2222 - 929تاةيخ مصر/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 3404
التكريتي ،محمود ياسين
اإلماةة المروا ير في ياة بكر وال زيرة 282ها 528-م  /محمو
ياسين التكريتي  -.عمان :اة ابن الةفيس052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5152 : .
ة مك 978-9923-24-050-2 :
الواصفات / :المروا يون في ياة بكر /2296-992العصر
العباسي الثالث//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3405

956.0532

الحمداني،عمر أحمد
الصراعات ايسرير البويهير  551 - 216ها 2212 - 966 /ما /
عمر أحمد الحمدا ي  -.عمان :اة غيداء252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5141 : .
ة مك 978-9957-96-794-9 :
الواصفات / :الدولر البويهير //2211 - 920الصراعات//العصر
العباسي الثالث//التاةيخ اإلسالمي/
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956.0533

956.0543

956.0543

> < 3406
عثامنة" ،محمد سعيد" صالح
الحركر العلمير في عصر الدولر الغز وير (180-212ها-960/
2286م) " /محمد سعيد" صالح عثامةر  -.عمان :اة آمةر-. 0202 ،
269ص
ة .إ2020/9/3954 : .
الواصفات / :الغز ويين //2286-960العالقات السياسير//الحياة
العلمير//الفتوحات اإلسالمير/الخالفر العباسير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3407
الجعفري ،ثورة خطاب
الملوك والحكام الصليبيون في المصا ة العربير والصليبير
المعاصرة حتى هاير الحملر الصليبير الثالثر 590ها188-2298/ها2290/م:
ةاسر مقاة ر  /ثوةة خطاب ال عفر  -.عمان :اة كفاءة المعرفر-. 0202 ،
096ص
ة .إ2020/5/1347 : .
ة مك 978-9923-755-83-9 :
الواصفات / :الملوك//الحروب الصليبير//الحملر الصليبير الثالثر/
/التاةيخ العربي اإلسالمي//الحضاةة اإلسالمير/
> < 3408
الزيدي ،مصعب حمادي
الغزو الفر ي للمشرق اإلسالمي حتى هاير القرن الثالث عشر
الميال  /مصعب حما الزيد  -.عمان :اة الفكار205 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5194 : .
ة مك 978-9957-92-227-6 :
الواصفات / :الحروب الصليبير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3409

956.0543

956.055

عبيدات ،أحمد أديب
مختصرات جغرافير وتاةيخير في الحروب الصليبير  /أحمد أ يب
عبيدات  -.إةبد :المؤلف206 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/630 : .
الواصفات / :الدولر الز كير //2012-2202الحروب الصليبير/
/التاةيخ اإلسالمي/
> < 3410
الحشماوي ،رشيد الطيف
الوسيط في تاةيخ الدولر العباسير المتأخر 616-200ها  /ةشيد
الطيف الحشماو  -.عمان :اة الراير086 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/3104 : .
ة مك 978-9923-30-027-5 :
الواصفات / :العصر العباسي الخامس 122ها616-ها//الحروب/
/الخالفر اإلسالمير//الخلفاء العباسيون//التاةيخ اإلسالمي/
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956.0551

956.0552

956.0552

956.0552

956.0552

> < 3411
الجنابي ،عجمي محمود
المقاومر العربير للغزو المغولي حتى عين جالوت  /ع مي
محمو ال ةابي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/25 : .
ة مك 978-9923-755-39-6 :
الواصفات / :الغزو المغولي//المقاومر العربير//سقوي الخالفر
العباسير //2018معركر عين جالوت //2062التاةيخ اإلسالمي/
> < 3412
التكريتي ،محمود ياسين
اييوبيون في شمال الشام وال زيرة 658-165ها-2268/
2012م /محمو ياسين التكريتي  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
582ص
ة .إ2019/9/5155 : .
ة مك 978-9923-24-046-5 :
الواصفات / :الدولر اييوبير //2010-2225اييوبيون -2225
//2010التاةيخ اإلسالمي/
> < 3413
الناصري ،ابراهيم فاضل
تاةيخ ملوك وممالك بةي أيوب :الوجه غير الحربي للبيت
اييوبي /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة المعتز220 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/5113 : .
ة مك 978-9957-65-225-8 :
الواصفات / :الدولر اييوبير //2010 - 2225الفتوحات
اإلسالمير//الحروب الصليبير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3414
الناصري ،ابراهيم فاضل
الرمز صالح الدين وةكب الفاتحين من سفوح قاسيون إلى ةبى
الزيتون  /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
262ص
ة .إ2020/2/811 : .
ة مك 978-9923-24-054-0 :
الواصفات / :بيت المقدس//الفتوحات اإلسالمير//القائد صالح
الدين اييوبي//التاةيخ العسكر //التاةيخ اإلسالمي/
> < 3415
نعمان ،رعد اسماعيل
المفصا في تاةيخ الدولر اييوبير :صالح الدين اييوبي مع
السلطان وة الدين محمو 122-165ها2221-2269/م  /ةعد اسماعيا
عمان  -.عمان :اة أم د -. 0202 ،ج591( 0ص)
ة .إ2019/7/3587 : .
ة مك 978-9923-25-200-0 :
الواصفات / :الدولر اييوبير //2010-2225صالح الدين اييوبي/
/الحروب الصليبير//التاةيخ اإلسالمي/
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956.06

> < 3416
عبد الرزاق ،محمود اسماعيل
تاةيخ المغرب واي دلس  /محمو اسماعيا عبد الرزاق  -.عمان:
اة حةين252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1784 : .
ة مك 978-9957-17-879-6 :
الواصفات / :تاةيخ المغرب//تاةيخ اي دلس//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3417

956.061

ابراهيم ،سامي خليل
اي دلس في عهد الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهر (-209
250ها219-256/م) :ةاسر تاةيخير تحليلير  /سامي خليا ابراهيم  -.عمان:
اة جليس الزمان215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3821 : .
ة مك 978-9957-81-406-9 :
الواصفات / :الدولر اإلسالمير//اي دلس/
> < 3418

956.061

الزاوي ،محمد صكر
ابن ايباة اي دلسي  618-191ها2019-2298/م ومةه ه في
كتابر الحلر السيراء  /محمد صكر الزاو  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
295ص
ة .إ2019/6/2953 : .
ة مك 978-9923-25-178-2 :
الواصفات / :الحضاةة اي دلسير//الثقافر اإلسالمير//الثقافر العامر/
> < 3419

956.061

الزاوي ،محمد صكر
كتاب الذخيرة في محاسن أها ال زير البن بسام الشةتريةي
150ها2255/م  :ةاسر في المةهج والمواة  /محمد صكر الزاو  -.عمان:
اة أم د028 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2954 : .
ة مك 978-9923-25-177-5 :
الواصفات / :الحضاةة اي دلسير//الثقافر اإلسالمير//الثقافر العامر/
> < 3420

956.061

العامري ،محمد بشير
الحدائق اي دلسير في التراث العلمي العربي اإلسالمي  /محمد
بشير العامر  -.عمان :اة أم د199 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2905 : .
ة مك 978-9923-25-158-4 :
الواصفات / :الحضاةة اإلسالمير//التراث العلمي//الحدائق//تاةيخ
اي دلس/
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956.061

> < 3421
المعموري ،محمد عبدهللا
المستعربون في اي دلس :ةاسر في أوضاعهم االجتماعير
واالقتصا ير والفكرير 152-80ها2256-222/ها  /محمد عبدهللا المعموة -.
عمان :اة الرضوان055 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2064 : .
ة مك 978-9957-76-746-4 :
الواصفات / :تاةيخ اي دلس//الحياة االجتماعير//الحياة
االقتصا ير//العصر العباسي/
> < 3422

956.061

يوسف ،باسل مولود
ةسوم ةجال الدولر في عهد المرابطين والموحدين  /باسا مولو
يوسف ،جالل أحمد مرعي  -.عمان :اة أم د295 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5302 : .
ة مك 978-9923-25-234-5 :
الواصفات / :المرابطون //2252-2216الموحدون//ملوك
الطوائف//اي دلس//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3423

956.0612

الجبوري ،مؤيد حميد
سمات عصر الطوائف في اي دلس (585-500ها-2222/
2292م) :ةاسر تاةيخير تحليلير  /مؤيد حميد ال بوة  -.عمان :اة جليس
الزمان552 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3820 : .
ة مك 978-9957-81-408-3 :
الواصفات / :ملوك الطوائف//الدولر اإلسالمير//اي دلس/
> < 3424

956.065

956.07

عواد ،عدة جلول
العصبير الديةير :وةها في قيام وأفول الدول اإلسالمير  /عدة
جلول عوا  -.عمان :اة غيداء008 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2526 : .
ة مك 978-9957-96-693-5 :
الواصفات / :المرابطون //2252-2216التعصب الديةي//تاةيخ
المغرب//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3425
وشاح ،غسان محمود
قراءة جديدة لحضاةة مصر وبال الشام من خالل كتاب مسالك
ايبصاة في ممالك ايمصاة البن فضا هللا العمر  259-222ها-2222/
2258م  /غسان محمو وشاح ،أحمد خليا اليعقوبي  -.عمان :اة أم د،
221 -. 0202ص
ة .إ2019/1/477 : .
ة مك 978-9957-99-968-1 :
الواصفات / :المماليك//بال الشام//مصر//التاةيخ اإلسالمي/
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> < 3426
956.08

تميم ،نزار خالد
تاةيخ الصةاعر العسكرير وأهميتها في الفتوحات اإلسالمير  /زاة
خالد تميم  -.عمان :اة اإلعصاة العلمي268 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5335 : .
ة مك 978-9957-98-406-9 :
الواصفات / :االمبرايوةير العثما ير //2900-2520الفتوحات
اإلسالمير//الصةاعر العسكرير//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3427

956.083

المصري ،حسام جابر
سليمان القا و ي  /حسام جابر المصر
95 -. 0202ص
ة .إ2019/7/3461 : .
ة مك 978-9923-30-000-8 :
الواصفات / :سليمان القا و ي//الساليين العثما يون//الدولر
العثما ير/

 -.عمان :اة الراير،

> < 3428
956.087

ياسين ،عالء طه
سياسر السلطان عبد الحميد الثا ي ت اه م لس المبعوثان -2826
 / 2929عالء يه ياسين ،علي عيم محمو  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
251ص
ة .إ2019/1/200 : .
ة مك 978-9957-99-938-4 :
الواصفات / :العصر العثما ي//التاةيخ اإلسالمي/
> < 3429

956.093

خلف ،محمد أحمد
الموقف العربي من مشاةيع حا الصراع العربي  -اإلسرائيلي
 / 0222-2992محمد أحمد خلف  -.عمان :اة غيداء228 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/9/4652 : .
ة مك 978-9957-96-760-4 :
الواصفات / :الحروب العربير اإلسرائيلير //القضير الفلسطيةير/
/التاةيخ السياسي//التاةيخ العربي/

 476تاريخ سوريا
> < 3430
956.1

شاهين ،محمد علي
التاةيخ السياسي واالجتماعي لسوةير العربير  /محمد علي
شاهين -.عمان :اة المأمون2 -. 0202 ،ج (0109ص)
ة .إ2020/6/1873 : .
ة مك 978-9957-77-536-0 :
الواصفات / :التاةيخ السياسي//التاةيخ االجتماعي//التاةيخ
االقتصا //تاةيخ سوةيا/
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956.101

> < 3431
األرناؤط" ،محمد موفق" أحمد
من الحكومر إلى الدولر :ت ربر الحكومر العربير في مشق من
" / 2902-2928محمد موفق" أحمد اية اؤي  -.عمان :اآلن اشرون،
225 -. 0202ص
ة .إ2020/2/678 : .
ة مك 978-9923-13-228-9 :
الواصفات / :عهد الملك فيصا ( سوةير) /2902-2928
/ال مهوةير العربير المتحدة//العهد الملكي//تاةيخ سوةيا/
> < 3432

956.102

العاني ،سرمد عكيدي
وة الدةوز السياسي في سوةيا  / 2956 2902سرمد عكيد
العا ي  -.عمان :اة المةاهج252 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1474 : .
ة مك 978-9957-18-697-5 :
الواصفات / :الدةوز//تاةيخ سوةيا//التاةيخ السياسي/

 476تاريخ لبنان
956.2

> < 3433
عبد الغني ،محمد نعمان
ايوضاع الداخلير اللبةا ير  : 2982 -2922ةاسر تاةيخير  /محمد
عمان عبد الغةي  -.عمان :اة أم د290 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3262 : .
ة مك 978-9923-25-186-7 :
الواصفات / :تاةيخ لبةان//ايحوال االجتماعير//ايحوال السياسير/
/االحتالل اإلسرائيلي/

 476تاريخ العراق
> < 3434
956.303

كاظم ،مرحب جواد
العرب في المعاةضر العراقير وحكومات مابعد االحتالل( :غياب
أم تغييب)  /مرحب جوا كاظم  -.عمان :اة أم د056 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/3/1125 : .
ة مك 978-9923-25-288-8 :
الواصفات / :الحضاةات القديمر//التاةيخ اإلسالمي//المعاةضر
السياسير//حزب البعث//حركات االحت اج//ايحوال السياسير//العراق/
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> < 3435
956.305

956.305

جريو ،داخل حسن
عراق مابعد االحتالل ايمريكي :أحا يث عراقي مغترب  /اخا
حسن جريو  -.عمان :اة جلر628 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/1685 : .
ة مك 978-9923-37-020-9 :
الواصفات / :االحتالل ايمريكي للعراق//التةمير السياسير//التةمير
االجتماعير واالقتصا ير//تاةيخ العراق/
> < 3436
السورجي ،أحمد عبد العزيز
خسائر ال يش ايمريكي على أيد المقاومين العراقيين من
0222-0222م  /أحمد عبد العزيز السوةجي  -.عمان :اة غيداء-. 0202 ،
229ص
ة .إ2019/9/4765 : .
ة مك 978-9957-96-783-3 :
الواصفات / :الغزو ايمريكي//الخساةة االقتصا ير//العراق/
> < 3437

956.305

956.311

الهيتي ،صبري فارس
االحتالل ايمريكي البريطا ي للعراق عام  :0222مبرةات واهير
و تائج كاةثير  /صبر فاةس الهيتي  -.عمان :اة أم د056 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/8/2891 : .
ة مك 978-9923-25-319-9 :
الواصفات / :االحتالل العسكر //الواليات المتحدة ايمريكير/
/بريطا يا//العراق/
> < 3438
التخاينة ،راجح عبد المهدي
الحركر العلمير والفكرير في بغدا 298-259ها822-266/م /
ةاجح عبد المهد التخايةر  -.عمان :اة زهران095 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/4/2110 : .
ة مك 978-9957-88-478-9 :
الواصفات / :الحياة الثقافير//التاةيخ الفكر //العلوم//المؤسسات
التعليمير//بغدا /
> < 3439

956.311

الرفوع ،هاني حمود
أسواق بغدا  /ها ي حمو الرفوع  -.عمان :اة المبا ةة،
052 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5832 : .
ة مك 978-9923-26-043-2 :
الواصفات / :ايوضاع االقتصا ير//ايوضاع االجتماعير//بغدا /
/تاةيخ العراق/
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956.311005

> < 3440
جمعه ،حميدي خضير
شيوخ العلم في بغدا 512-251ها :ةاسر في تاةيخ بغدا
للخطيب البغدا  /حميد خضير جمعه  -.إةبد :عالم الكتب الحديث،
228 -. 0202ص
ة .إ2019/10/5227 : .
ة مك 978-9923-14-193-9 :
الواصفات / :العلوم//الحركر العلمير//بغدا //التاةيخ اإلسالمي/
> < 3441

956.314

الدليمي ،عيد جاسم
ايوضاع اإل اةير في لواء الدليم  / 2918-2902عيد جاسم
الدليمي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر506 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/4974 : .
ة مك 978-9923-39-023-8 :
الواصفات / :المحافظات//ايوضاع اإل اةير//ايحوال السياسير/
/ايحوال االجتماعير//تاةيخ العراق/
> < 3442

956.314

العاني ،فالح خليل
مديةر عا ر العراقير :أصالر ومعاصرة  /فالح خليا العا ي،
وجيهر ثابت العا ي  -.إةبد :عالم الكتب الحديث005 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1463 : .
ة مك 978-9923-14-273-8 :
الواصفات / :بال ما بين الةهرين//الحضاةات القديمر//تاةيخ
العراق/
> < 3443

956.317

الياسري ،وهاب فهد
الةشأة التأةيخير والتخطيطير لمديةر الكوفر القديمر  /وهاب فهد
الياسر  ،هى عمر العرباو  -.عمان :اة م دالو 081 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5552 : .
ة مك 978-9957-02-698-1 :
الواصفات / :التاةيخ المعماة //التاةيخ االقتصا //التاةيخ
الديةي//تاةيخ العراق//الكوفر (العراق)/
> < 3444

956.318

رحمن ،صابر محسن
لمحات من واقع مديةر الدوة للفترة  / 2968-2912صابر محسن
ةحمن  -.عمان :اة المعتز222 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/756 : .
ة مك 978-9957-65-249-4 :
الواصفات / :القرى//الم تمعات الصغيرة//العا ات والتقاليد/
/الحرف والمهن//التاةيخ االجتماعي//العراق/
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> < 3445
956.341

السعدي ،عباس فاضل
شط العرب :ةاسر في التاةيخ وال غرافيا  /عباس فاضا
السعد  -.عمان :اة صفاء259 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3313 : .
ة مك 978-9923-28-022-5 :
الواصفات / :شط العرب//مسطحات مائير//ايوضاع السياسير
واالقتصا ير//إيران//تاةيخ العراق/

 476تاريخ فلسطين
956.4

> < 3446
وقائع مؤتمر القضية الفلسطينية إلى أين  /ةامي حدا ]...وآخرون[  -.عمان:
اة يافا العلمير656 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6386 : .
ة مك 978-9923-32-038-9 :
الواصفات / :الحروب العربير اإلسرائيلير//الالجئون الفلسطيةيون/
/القضير الفلسطيةير/
> < 3447

956.4

الرشايدة ،بالل شاكر
فر سا والقضير الفلسطيةير من ابليون إلى ماكرون  /بالل شاكر
الرشايدة  -.الكرك :بالمؤلف019 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/5049 : .
الواصفات / :السياسر الفر سير//القضير الفلسطيةير//السياسر
الخاةجير//تاةيخ فلسطين/
> < 3448

956.4

عباس ،محمود رضا
القضير :آفاق جديدة  /محمو ةضا عباس  -.ي -. 5عمان :اة
الشروق005 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5768 : .
ة مك 978-9957-00-781-2 :
الواصفات / :القضير الفلسطيةير//االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين
//2958التوزيع السكا ي//اال تخابات//البلديات//اللغر العبرير//العمال//فلسطين/
> < 3449

956.4

عطية ،عطية عبدهللا
فلسطين بين السالم واالستسالم  /عطير عبدهللا عطير  -.عمان:
اة يافا العلمير009 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/318 : .
ة مك 978-9923-32-051-8 :
الواصفات / :فلسطين//االحتالل العسكر //تاةيخ فلسطين/
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> < 3450
956.4014

956.402

عباس ،محمود رضا
صفحات مشرقر من تاةيخ الثوةة الفلسطيةير :شها ة تاةيخير /
محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق210 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2640 : .
ة مك 978-9957-00-799-7 :
الواصفات / :الثوةة الفلسطيةير //2929-2926القضير
الفلسطيةير//تاةيخ فلسطين/
> < 3451
أبو الهدى ،سامح برهان
المخيمات الفلسطيةير في لبةان من زمن االقتالع حتى سةر
2969م /سامح برهان أبو الهدى  -.عمان :اة اييام220 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/53 : .
ة مك 978-9957-95-786-5 :
الواصفات / :مخيمات الالجئين الفلسطيةيين//االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين 2958م//القضير الفلسطيةير//لبةان//تاةيخ فلسطين/
> < 3452

956.402

أبو شنار ،أحمد محمد
المخيمات الفلسطيةير :شاهد حي على حق العو ة  /أحمد محمد أبو
شةاة  -.عمان :اة المعتز212 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/412 : .
ة مك 978-9957-65-264-7 :
الواصفات / :مخيمات الالجئين الفلسطيةيين//الةكبر الفلسطيةير/
/الثوةات الفلسطيةير//فلسطيةيو الشتات//البلدان العربير//الةزاع العربي
اإلسرائيلي//تاةيخ فلسطين/
> < 3453

956.403

الدليمي ،عيد جاسم
الموقف السوة من فصائا المقاومر الفلسطيةير / 2922-2965
عيد جاسم الدليمي  -.عمان :اة كفاءة المعرفر058 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/6/2105 : .
ة مك 978-9923-755-98-3 :
الواصفات / :مةظمر التحرير الفلسطيةير//حزب البعث العربي
االشتراكي//المقاومر الفلسطيةير//تاةيخ فلسطين//تاةيخ سوةيا/
> < 3454

956.4032

قبها ،محمود جودت
خطابات وأقوال خالدة :ياسر عرفات  /محمو جو ت قبها -.
عمان :اة يافا العلمير590 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3695 : .
ة مك 978-9923-32-090-7 :
الواصفات / :ياسر عرفات //2995-2969الخطاب السياسي/
/ةؤساء الدول//تاةيخ فلسطين/

713

> < 3455
956.405

جابر ،محمد محفوظ
المستويةات الصهيو ير في محافظر أةيحا وايغواة  /محمد
محفوظ جابر  -.عمان :اة فضاءات202 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/7/2553 : .
ة مك 978-9923-36-089-7 :
الواصفات / :االستيطان//االستعماة اإلسرائيلي//ايغواة
الفلسطيةير//تاةيخ فلسطين/
> < 3456

956.405

عباس ،محمود رضا
استثماة الفوز  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق،
82 -. 0202ص
ة .إ2019/11/5765 : .
ة مك 978-9957-00-780-5 :
الواصفات / :الحرب السا سر//سياسر االستيطان//الحروب
العربير اإلسرائيلير//تاةيخ فلسطين/
> < 3457

956.4061

عباس ،محمود رضا
يريق أوسلو  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة الشروق،
122 -.0202ص
ة .إ2019/11/5729 : .
ة مك 978-9957-00-775-1 :
الواصفات / :اتفاقير أوسلو//مةظمر التحرير الفلسطيةير//اتفاقيات
السالم/
> < 3458

956.4061

عباس ،محمود رضا
من أوسلو إلى فلسطين  /محمو ةضا عباس  -.عمان :اة
الشروق226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5727 : .
ة مك 978-9957-00-777-5 :
الواصفات / :اتفاقير أوسلو//اتفاقيات السالم//فلسطين//إسرائيا/
> < 3459

956.4062

عباس ،محمود رضا
ت ربر المائر وثالثين يوماً :إ ازات وعراقيا  /محمو ةضا
عباس  -.عمان :اة الشروق89 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5702 : .
ة مك 978-9957-00-765-2 :
الواصفات / :مةظمر التحرير الفلسطيةير//القضير الفلسطيةير/
/فلسطين/

714

> < 3460
956.4062

محاسنة ،حيدر محمد
ال داة اإلسرائيلي العازل وآثاةه السياسير والقا و ير على مستقبا
الدولر الفلسطيةير  / 0226-0220حيدة محمد محاسةر  -.عمان :اة آمةر،
029 -. 0202ص
ة .إ2020/2/822 : .
الواصفات / :ال داة اإلسرائيلي العازل//االحتالل العسكر /
/الصهيو ير//اال تفاضر الفلسطيةير//الصراع الفلسطيةي اإلسرائيلي//تاةيخ
فلسطين/
> < 3461

956.411

عياد ،خالد حماد
القدس من مةظوة مختلف  /خالد حما عيا  -.عمان :اة الصايا،
285 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2652 : .
ة مك 978-9923-710-61-6 :
الواصفات / :القدس//المةايق المحتلر//تاةيخ فلسطين/
> < 3462

956.411

956.411

956.411

فريد ،حسين سليمان
الرؤير االستراتي ير لمواجهر تهويد القدس في ظا المتغيرات
الدولير ال ديدة  /حسين سليمان فريد  -.عمان :اة جلر215 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6502 : .
ة مك 978-9923-37-003-2 :
الواصفات / :القدس//التهويد//الصهيو ير//تاةيخ فلسطين/
> < 3463
مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي
الوصاير الهاشمير على المقدسات اإلسالمير والمسيحير في القدس
0202-2922م  /مؤسسر آل البيت الملكير للفكر اإلسالمي  -.عمان :المؤسسر،
202 -. 0202ص
ة .إ2020/7/2412 : .
ة مك 978-9957-635-48-0 / 978-9957-635-49-7 :
الواصفات / :بيت المقدس//الوصاير الهاشمير//المقدسات اإلسالمير/
/المسيحيون//الهاشميون//تاةيخ اية ن/
> < 3464
المدني ،زياد عبد العزيز
ايوقاف في القدس وجواةها في القرن التاسع عشر الميال
2226-2021ها2928-2822/م  /زيا عبد العزيز المد ي  -.عمان :المؤلف،
222 -. 0202ص
ة .إ2020/9/3766 : .
الواصفات / :الوقف الذة //الوقف الخير //ال وا ب االقتصا ير
واالجتماعير//تاةيخ القدس/
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> < 3465
956.421

ميلز ،جون
ثالثر أشهر في مديةر ابلس :الطائفر السامرير عن قرب -2811
 / 2862جون ميلز؛ ترجمر عامر أحمد القبج  -.عمان :اة جلر-. 0202 ،
080ص
ة .إ2019/7/3441 : .
ة مك 978-9923-732-51-9 :
الواصفات / :الطوائف اليهو ير//السامريون//العا ات والتقاليد/
/الطقوس اليهو ير //ابلس (فلسطين)/
> < 3466

956.441

النتشة ،جواد بحر
مديةر خليا الرحمن عبر العصوة :ةاسر توثيقير تحليلير لتاةيخ
مديةر الخليا السياسي والحضاة واإل اة من جذوةها ايولى حتى هاير
الحكم العثما ي فيها  /جوا بحر الةتشر  -.عمان :اة الفتح688 -. 0202 ،ص
ة .إ2013/7/2568 : .
ة مك 978-9957-23-278-8 :
الواصفات / :ايحوال السياسير//الخليا (فلسطين)//تاةيخ فلسطين/
/العصر العثما ي/

 476تاريخ األردن
> < 3467
956.5

الحيت ،والء راتب
معالم أثرير وتاةيخير في المحافظات والقرى والمدن اية ير /
والء ةاتب الحيت  -.عمان :المؤلف225 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2231 : .
ة مك 978-9923-9793-0-3 :
الواصفات / :تاةيخ اية ن//المدن والقرى//اآلثاة//اية ن/
> < 3468

956.5

956.511

المحيسن ،جهاد حمد
القبيلر والدولر في شرق اية ن  /جها حمد المحيسن  -.عمان:
اة فضاءات056 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/11/5657 : .
ة مك 978-9923-36-009-5 :
الواصفات / :شرق اية ن//القبائا//الةظام العشائر //تاةيخ
اية ن/
> < 3469
العرموطي ،عمر محمد
موسوعر عمان أيام زمان :إصداة خاص بمةاسبر مئوير اية ن /
عمر محمد العرمويي  -.عمان :المؤلف -. 0202 ،ج222( 9ص)
ة .إ2020/11/4950 : .
الواصفات / :تاةيخ اية ن//العواصم/
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956.512

956.514

956.523

> < 3470
التميمي ،يونس ابراهيم
قصير عمرة برؤى مساوير  /يو س ابراهيم التميمي  -.عمان:
المؤلف068 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/11/5013 : .
ة مك 978-9923-9720-7-6 :
الواصفات / :قصر عمرة//القصوة الصحراوير ايموير//العماةة
اإلسالمير//اآلثاة اإلسالمير//البا ير اية ير//تاةيخ اية ن/
> < 3471
الشقيرات ،فيصل أحمد
أعالم من مخيم البقعر  /فيصا أحمد الشقيرات  -.عمان :المؤلف،
252 -. 0202ص
ة .إ2020/8/3315 : .
الواصفات / :ايعالم العرب//التراجم//البلقاء (اية ن)/
> < 3472
الخطاطبة ،محمد فاضل أمين
آثاة ع لون في العصوة اإلسالمير  /محمد فاضا أمين
الخطايبر -.عمان :اة إبصاة022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1360 : .
ة مك 978-9923-29-029-3 :
الواصفات / :اآلثاة اإلسالمير//المبا ي التاةيخير//ع لون
(اية ن)/
> < 3473

956.53

الزهران ،محمد حمد
مظاهر االستيطان البشر في جةوبي اية ن في العصوة
الح رير  /محمد حمد الزهران  -.غوة اية ن :المؤلف022 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1469 : .
الواصفات / :العماةة القديمر//العصر الح ر //ما قبا التاةيخ/
/تاةيخ اية ن/
> < 3474

956.531

الطراونة ،خلف فارس
أم حماي :اآلثاة والتاةيخ والتراث  /خلف فاةس الطراو ر -.
الكرك :المؤلف252 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/5/1495 : .
الواصفات / :اآلثاة//الحضاةات القديمر//المواقع ايثرير//الكرك
(اية ن)/
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> < 3475
956.531

956.533

956.54

الطراونة ،محمد سالم
ايوضاع االجتماعير في لواء الكرك  /محمد سالم الطراو ر -.
عمان :اة اليازوة العلمير525 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/380 : .
ة مك 978-9957-12-900-2 :
الواصفات / :ايحوال االجتماعير//المحافظات//اية ن/
> < 3476
المعاني ،محمد عطاهللا
حضاةة م ان  5222ق.م (قةوات الر الضواو ) و (مبا ي
الطين)  /محمد عطاهللا المعا ي  -.معان :المؤلف029 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/9/3760 : .
الواصفات / :الحضاةات القديمر//اآلثاة//العا ات والتقاليد//الحياة
االجتماعير واالقتصا ير//العشائر//معان (اية ن)//تاةيخ اية ن/
> < 3477
الحسين ،محمد وهيب
اكتشاف ياة قوم الةبي لوي :ايغواة ال ةوبير (اية ن مختصر
االكتشاف)  /محمد وهيب الحسين  -.عمان :المؤلف92 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/2/914 : .
ة مك 978-9957-8772-9-3 :
الواصفات / :اآلثاة المةدثرة//الةقوش//الحضاةات القديمر//قوم
لوي//المواقع ايثرير/ايغواة (اية ن)/

 476تاريخ السعودية
> < 3478
956.622004

النعيمي ،ياسر نذير
المعطيات الثقافير في المديةر المةوةة في العصر ايمو  /ياسر
ذير الةعيمي  -.عمان :اة غيداء021 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4412 : .
ة مك 978-9957-96-737-6 :
الواصفات / :التاةيخ الثقافي//العلوم اإلسالمير//المديةر المةوةة/
/العصر ايمو /

 476تاريخ سلطنة عُمان
> < 3479
956.803

ذيب ،هيثم عبدهللا
السلطان الحكيم حضرة صاحب ال اللر :السلطان قابوس بن سعيد
المعظم (عمان تاةيخ وحضاةة)  /هيثم عبدهللا ذيب ،محمد فخر الطةبوة،
حسين حمدان الهةائي  -.عمان :اة أم د582 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/1/364 : .
ة مك 978-9957-99-943-8 :
الواصفات / :عهد السلطان قابوس بن سعيد //2922العما يون/
/تاةيخ عمان/
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 476تاريخ اإلمارات العربية المتحدة
> < 3480
956.91

الحفيظ ،عماد محمد
أصالر عروبر اإلماةات العربير المتحدة وجزةها مةذ أقدم
العصوة  /عما محمد الحفيظ  -.عمان :اة صفاء569 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1376 : .
ة مك 978-9957-687-86-1 :
الواصفات / :تاةيخ اإلماةات العربير المتحدة//الحضاةات
القديمر//العصر الحديث/
> < 3481

956.9104

956.913

الحفيظ ،عماد محمد
زايد صا ع المع زات بدولر اإلماةات  /عما محمد الحفيظ -.
عمان :اة صفاء211 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/2701 : .
ة مك 978-9923-28-002-7 :
الواصفات / :زايد بن خليفر آل هيان //0221-2922اإلماةات
العربير المتحدة/
> < 3482
الزعابي ،محمد محمد الصاحي
تاةيخ كلباء في ايلف الثا ي أو الثالث قبا الميال وحتى عصر
اإلماةات المتصالحر  /محمد محمد الصاحي الزعابي  -.عمان :اة حةين،
 -. 0202ج166(2ص)
ة .إ2019/8/4141 : .
ة مك 978-9957-17-849-9 :
الواصفات / :المدن العربير//الشاةقر (اإلماةات العربير المتحدة)/
/الخليج العربي/

 476تاريخ قطر
956.92

> < 3483
الجرباء ،فرحان عاصي
قطر ال ذوة التاةيخير  /فرحان عاصي ال رباء ،أسعد علي
حسين -.عمان :اة جلر015 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/12/6262 : .
ة مك 978-9923-37-001-8 :
الواصفات / :تاةيخ قطر//ايحوال السياسير//ايوضاع
االقتصا ير//الحياة االجتماعير//التعليم//أسرة آل ثا ي //ول الخليج العربي/
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 460تاريخ إفريقيا
> < 3484
960.03

حتاملة ،محمد عبده
موسوعر الدياة المغربير :المغرب العربي (المغرب ،ال زائر،
تو س ،ليبيا ،موةيتا يا)  /محمد عبده حتاملر  -.عمان :المؤلف2 -. 0202 ،ج
(2050ص)
ة .إ2019/8/4294 : .
الواصفات / :شمال إفريقيا//المواقع ايثرير//المدن//المةايق
السياحير//المغرب العربي/
> < 3485

961

البزاز ،سعد توفيق
تو س وال زائر :ةاسر في التاةيخ الحديث والمعاصر  /سعد
توفيق البزاز  -.عمان :اة غيداء052 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/5/2510 : .
ة مك 978-9957-96-691-1 :
الواصفات / :تاةيخ تو س//تاةيخ ال زائر//ايحوال السياسير/
/الحركات السياسير//المغرب العربي/
> < 3486

961.21

962.01

الفاعوري ،حارث كريم
ايحوال العامر ل با فوسر في المغرب اي ى :ةاسر تاةيخير في
جوا بها السياسير والحضاةير واالقتصا ير والفكرير للفترة من -02
500ها2222-650/م  /حاةث كريم الفاعوة  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
522ص
ة .إ2019/3/1434 : .
ة مك 978-9923-25-007-5 :
الواصفات / :الحياة االجتماعير//ايحوال السياسير واالقتصا ير/
/الحياة الفكرير//جبا فوسر (ليبيا)/
> < 3487
الناصري ،ابراهيم فاضل
مديةر المةصوةة احرة الغزاة ايوةبيين وحاضرة آخر ساليين
اييوبيين  /ابراهيم فاضا الةاصر  -.عمان :اة ابن الةفيس-. 0202 ،
89ص
ة .إ2019/9/5170 : .
ة مك 978-9923-24-052-6 :
الواصفات / :المةصوةة (مصر)//اييوبيون /2010-2225
/الحروب الصليبير//التاةيخ اإلسالمي/

720

> < 3488
962.03

962.042

962.06

دمير ،محمود سعيد
قضايا فكرير  /محمو سعيد مير  -.عمان :المؤلف-. 0202 ،
026ص
ة .إ2019/7/3626 : .
الواصفات / :عهد محمد علي //2858-2821ايحوال السياسير/
/الملوك والحكام//الدولر العثما ير//تاةيخ مصر/
> < 3489
عبد العزيز ،محمد األمير
اللوة كتشةر و وةه في تدعيم سياسر االحتالل اإل ليز في
مصر  / 2925-2922محمد ايمير عبد العزيز  -.عمان :اة أم د-. 0202 ،
005ص
ة .إ2019/3/1286 : .
ة مك 978-9957-99-990-2 :
الواصفات / :القا ة//العسكريون//االحتالل العسكر //بريطا يا/
/مصر/
> < 3490
الزهيري ،حسين عبد الحسين
موقف مصر من قضايا إماةات الخليج العربير / 2922-2910
حسين عبد الحسين الزهير  -.عمان :اة ال ةان281 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/7/3933 : .
ة مك 978-9957-649-89-0 :
الواصفات / :عصر ال مهوةير العربير المتحدة//العالقات الدولير/
/التعاون السياسي //ول الخليج العربي//تاةيخ مصر/
> < 3491

964

965

أحمد ،علي سليمان
تاةيخ المغرب العربي القديم واإلسالمي  /علي سليمان أحمد -.
عمان :اة اإلعصاة العلمي098 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/10/5334 : .
ة مك 978-9957-98-405-2 :
الواصفات / :المغرب العربي//العصوة التاةيخير//العصر
اإلسالمي//تاةيخ المغرب/
> < 3492
الجنابي ،أسامه صاحب
تاةيخ ال زائر الحديث والمعاصر  /أسامه صاحب ال ةابي -.
عمان :اة صفاء262 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/6/3304 : .
ة مك 978-9923-28-017-1 :
الواصفات / :تاةيخ ال زائر//التاةيخ/

721

> < 3493
965.02

بعلي ،حفناوي
الثوةة ال زائرير الكبرى في مرآة المثقفين والمؤةخين الغربيين /
حفةاو بعلي  -.عمان :اة اييام620 -. 0202 ،ص
ة .إ2020/1/69 : .
ة مك 978-9957-95-788-9 :
الواصفات / :الحكم الفر سي لل زائر//2960-2822االحتالل
العسكر //المؤةخون//فر سا//الثوةات//تاةيخ ال زائر/
> < 3494

965.32

الفاعوري ،حارث كريم
التاةيخ السياسي والحضاة لمديةر عةابر من الفتح اإلسالمي إلى
هاير العهد الحفصي في بال المغرب  /حاةث كريم الفاعوة  -.عمان :اة
أم د226 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/3/1630 : .
ة مك 978-9923-25-036-5 :
الواصفات / :والير عةابر//التاةيخ السياسي//التاةيخ االجتماعي/
/الفتح اإلسالمي//ال زائر/

 457تاريخ أمريكا الشمالية
> < 3495
970

النايف ،حسام جميل
تاةيخ أمريكا الحديث  /حسام جميا الةايف  -.عمان :اة اإلعصاة
العلمي210 -. 0202 ،ص
ة .إ2019/8/4066 : .
ة مك 978-9957-98-382-6 :
الواصفات / :أمريكا//التاةيخ الحديث//االستعماة//تاةيخ الشعوب/

722

723

الكشاف ات

كشاف المؤلفين

725

أ
آ م ،محمو عبد الةبي

0562

آ و ،بيير

60

آغا ،ياسر

2921 ،2821

آل تشيميةو

02

آل ةبيع ،سعيد محمد

0022 ،2222

آل سميح ،تها ي عبدهللا

2012

آل مرا ،

0002

لر يو س محمد

آل مطلق ،مهد عبد الرحمن

2086

آل هقشر ،فيحان فراج

582

آل يو س ،ها ي صبر

2925 ،225

أباعز  ،مباةك

0862 ،0866

ايبلم ،هالر ابراهيم

0200

ايبهر  ،المفضا بن عمر بن المفضا

250

أبو أسعد ،أحمد عبد اللطيف

229

أبو أسعد ،أةوى يوسف

2691 ،2682

أبو اةشيد ،أيهم

2282

أبو البةدوةة ،اسماعيا أحمد

0126

أبو الحاج ،صالح محمد

،125 ،122 ،120 ،122 ،066 ،290
119 ،151 ،126 ،121 ،125 ،121

أبو الحاج ،محمد عبد الرحمن

2669

أبو الخير ،ضال اسماعيا

0002

أبو الركب ،جها حسين

2688 ،2682

أبو الروس ،شهد أسامر

2211

أبو الشعير ،محمو جوا

2952

أبو العدوس ،أميةر مسلم

2225 ،2226 ،2225

أبو العسا ،قصي عبدهللا

0222

أبو الفتوح ،محمد كمال

2122

أبو الهدى ،سامح برهان

2512

أبو الهي اء ،محمو جو ة

0225

726

أبو الهي اء ،ياسين

0522

أبو الوفا ،السيد عزت

0552 ،0522 ،2862

أبو بدة ،سةدس ها ي

2288

أبو بكر ،زين الدين بن ابراهيم بن محمد

150

أبو بكر ،علي زيا

0556 ،0551 ،0555

أبو بكر ،ليةا عبد الرحمن

0552

أبو بكر ،مصطفى محمو

0221 ،0292

أبو تايه ،أيمن علي

0221

أبو توهر ،حمزة مصطفى

0290

أبو جاموس ،أسامر عبد الغةي

2025

أبو حرب ،باسا محمد

2256

أبو حسان ،عالء الدين

2221 ،2881 ،502

م

أبو حسين ،ليلي عبد الرؤوف

2221

أبو حصوة ،فايمر حسين

2220 ،2118

أبو حالوة ،محمد السعيد

625

أبو حمد ،سمير جميا

2629

أبو حمدان ،مؤمن عزام

2662

أبو حمدان ،يوسف عبد الوهاب

92

أبو حمدة ،عائشر أحمد

2189

أبو حميدان ،فايز محمد

0201

أبو حةيش ،أما أحمد

0868

أبو حةيفر ،الواليد

882 ،852

أبو خشيم ،إيمان صالح

2522

أبو خضرة ،هيا محمو

0226

أبو خمرة ،سالم محمد

2266

أبو ةيع ،سامر محمد

0222

أبو ير ،أيوب عيسى

0052

أبو ير ،ماهر موسى

2012

أبو ةاشد ،حةان حسةي

2691 ،2682

أبو ةحيا ،عبد الحسن مدفون

0062

أبو ةخير ،ماجد محمد

152 ،521

727

أبو ةستم ،ةستم محمو

0022 ،0026 ،0226

أبو ةمان ،تماةا زيا

2696 ،2691 ،2682

أبو ةمان ،محمد سليمان

018 ،012

أبو ةياش ،محمد حسن

0558

أبو ةيحان ،سعيد يو س

2289

أبو ةيشر ،عمر

2862 ،2866 ،2861

أبو زعيزع ،عبدهللا يوسف

225 ،92

أبو زيا ة ،أما ي فؤا

0222

أبو زيد ،ساجده موسى

0221

أبو زيد ،واة سعو

2292

أبو زيةر ،محمد سروة

2112 ،2112

أبو ساةة ،أسيا خالد

2262

أبو سالم ،أحمد ةجب

512 ،000

أبو سبعر،

2556

اح يحيى

أبو سرحان ،عايد عيد

2222 ،2220

أبو سروة ،عيسى حسان

2221 ،2881

أبو سا ،أما يوسف

0559

أبو سليم ،أحمد عبدهللا

0228

أبو سمك ،ائلر حامد

2628

أبو سةيةر ،ةفيف يوسف

0512

أبو سةيةر ،غدير بسام

2005

أبو شاةب ،سليمان محمد

2110

أبو شباب ،إيمان ساجع

2120

أبو شتير ،علير محمد

2688

أبو شخيدم ،اسماعيا محمد

2696 ،2682

أبو شراة ،باسمر محمو

2262

أبو شملر،

2699

اح أحمد

أبو شميس ،سماهر عبد الكريم

2295

أبو شةاة ،أحمد محمد

2510 ،029

أبو شةاة ،عد ان أحمد

0512

أبو شةب ،و ا عبد الكريم

2292

728

أبو صبيح ،جميا محمو

0510

أبو صفير ،عبد الوهاب ةشيد

562 ،218 ،010

أبو صفير ،ياسر أحمد

0225

أبو صالح ،عبد الرحمن علي

228 ،222 ،226 ،221

أبو صيام ،محمد أحمد

2698

أبو يالب ،حةين ةياض

0869

أبو يعمه ،الل يوسف

2520

أبو يعيمر ،أحمد سليمان

0512

أبو يير ،أةوى محمد

0511 ،0515

أبو يير ،وليد عو ة

0516

أبو عاشوة ،فيصا صبحي

2661 ،2662

أبو عامر ،أشرف محمو

906

أبو عامر ،عالء محمو

882

أبو عبيدة ،أصالر ابراهيم

262 ،266

أبو عرقوب ،هى محمد

0266

أبو عزام ،صدام ابراهيم

2202

أبو عزام ،محمد خالد

0222 ،2502 ،622

أبو عفيفر ،يالل عبد ال باة

2252

أبو عفيفر ،هديا محمو

2292

أبو عقلين ،اةيمان سمير

2212

أبو عقيا ،ابراهيم ابراهيم

20

أبو علي ،ةبى محمد

2002 ،2026

أبو عمران ،صالح أحمد

566

أبو عمرة ،موسى "محمد صالح"

0521

أبو عمشر ،خالد حسين

2909 ،2902 ،2902 ،2902

أبو عمير ،اصر ياهر

2616

أبو عةاب ،سعد مصطفى

2290

أبو عوا  ،ابراهيم

529 ،025

أبو عوا  ،محمو سليم

0998 ،0216

أبو عوض ،إيةاس أحمد

2220

أبو عون ،اصر

0616

729

أبو عيده ،ابراهيم موسى

622

أبو عيسى ،يما محمد

2119

أبو عيشر ،عاء عبد ةبه

2292

أبو عيون ،ةا يا عبد اللطيف

2626

أبو غدة ،عبد الستاة

152

أبو غربير ،عاء "محمد شاكر"

2928

أبو غزالر ،بسام شفيق

0862

أبو غليون ،سلمى ةمز

2295

أبو غليون ،صالح غا م

2228

أبو غليون ،ها ي يوسف

2852

أبو غليون ،يوسف عطيه

2228

أبو فاةة ،يوسف أحمد

0282

أبو فاةس ،زهير عبد القا ة

2265

أبو فخيدة ،شيماء اصر

0229

أبو فةو ر ،آمةر عمر

2291

أبو قرون ،الةيا عبد القا ة

280

أبو قوير ،ةزان م د

2296

أبو لبدة ،خولر حسين

2695 ،2622

أبو لبن ،زيا محمو

2222 ،0822

أبو ليا ،عبد الرزاق محمد

2628

أبو محسن ،الل اجي

2620

أبو محفوظ ،سوسن زيا

2110

أبو مر ،ةؤى ابراهيم

0822

أبو مرجوب ،ساةة صبحي

2292

أبو مرشد ،عمران خالد

0222

أبو مريم ،ةاشد علي

2222

أبو مغصيب ،مريم عو ي

2298

أبو اعمر ،ماهر صبحي

220

أبو بعر ،ليلى عبد العزيز

229

أبو هةطش ،حال ياةق

0820

أبو هةطش ،مةى سعيد

0222

730

أبو وة ة ،هبر علي

0822

أحمد ،أزهاة سليمان

252

أحمد ،إ ةيس سلطان

2582

أحمد ،تغريد عبدهللا

2199

ايحمد ،حسام الدين

2288

أحمد ،حسن محمد

2252

أحمد ،خالد فيك

0258

أحمد ،او

0222

أحمد ،ةشا عد ان

2299

أحمد ،ةيم حبيب

0825

أحمد ،زيةه زوةبا

2222

أحمد ،سهيلر م يد

0212

أحمد ،شريف بشير

0512

أحمد ،عبدالالو سيد

2252

أحمد ،عزمي يه السيد

262 ،212

أحمد ،عصام فتحي

2091 ،212

أحمد ،عالء الة اة حسا ين

2222

أحمد ،علي سليمان

2592

أحمد ،لمى صبحي

2125

احمد ،محمد ةفعت

922

أحمد ،محمد عباس

2222

أحمد ،مةى أحمد عيسى

2092

ايحمد ،زاة عاةف

0519 ،0518

ايحمد ،وسيم حسام الدين

،2281 ،2222 ،2220 ،919 ،922
،2208 ،2202 ،2206 ،2201 ،2288
،2262 ،2219 ،2218 ،2252 ،2252
،2222 ،2269 ،2261 ،2265 ،2260
2051 ،2022 ،2292 ،2280 ،2229

ايخرس ،حسن محمد

2629 ،2628

اية اؤي" ،محمد موفق" أحمد

2522

ايز  ،حاةث كاظم

0562

731

ايزةقي ،عامر عبد الزهرة

0215

أسبر ،أسامر

2022 ،2009 ،2008

أستر ،أ اماة

2001

أسد ،محمد حميد

0220

ايسد  ،تماةا كاظم

862

ايسد  ،حسين عو ة

0560

ايسد  ،حيدة علي

0212 ،0256

ايسد  ،فراس اسماعيا

0656

ايسطر ،عا ل

222

ايسعد ،أسعد عبد المةعم

0220

ايسعد ،عد ان عبد السالم

262

ايسعد ،عمر محمد

2269

أسعد ،اةيمان محمد

0202

ايسعد ،هديا علي

02

ايسلمي ،مشعان المشعان

0562

ايسوا ي ،محمد جابر

2225 ،561 ،022 ،292 ،292

ايشهب ،خالد أحمد

2922

اييرم ،خولر يوسف

2690 ،2692 ،2692

ايعاجيبي ،عقيا خيا

0268 ،0262

ايعرج ،سعيد اجي

202

ايعرج ،ليةدا يب

0222

ايعرج ،واسيةي أحمد

0225

ايعرجي ،علي عباس

211

ايعرجي ،محمد عبد ايمير

2920

ايعسم ،عبد ايمير

0289

أغباة  ،محمد حسن

12

ايغوات ،فتحي سالم

12

أفثا وةهان ،أشرف

28

أفغوةين ،إسراء

2052 ،2029 ،2028 ،2022

ايفةد  ،محمد أحمد

126

ايقطش ،أسمهان أحمد عبد العزيز

2692 ،2618

732

أكا يمير الملكر ةا يا لتدةيب المعلمين

2212

أكبر ،جميا عبد القا ة

591

ايلوسي ،صفا لطفي

0060

أليو يةا،أ.ج

82

ايمير  ،وليد حميد

0220

أمين ،إسراء فاضا

2219

أمين ،إيةاس

285

أمين ،محمد

0221

اي صاة  ،أحمد توفيق

228 ،625

اي صاة  ،فقيد قحطان

0085

أوجا ة ،خالف عايد

2089

أوةويا ،جوةج

2002

أيوب ،محمد أيوب

2059

اييوبي ،براءة محمد

0828

إبرير ،بشير حسن

2825

إبةاس ،جمال محمد

22

اإلسداو  ،أبو الطاهر عبد الم يد

0502

اإلسداو  ،عبد الم يد محمد

0520

اإلصيقر ،صالح خلف

582

اإلماةة ،أسعد شريف

622

إمام ،ياةق

0221

اإلمام ،موفق "محمد فواز"

0822

اإلمامي ،عباس

292

إ كوةفيا ،ةيك

2026

إياسو ،يما

0022

اإليدامي ،حمدير شاكر

0208

إيشيك ،سير وة

،2056 ،2051 ،2055 ،2052 ،2050
2059 ،2058

ابداح ،آير صالح

0829

ابراهيم ،أيسر اسماعيا

2225 ،52 ،50

ابراهيم ،السعيد مبروك

08

733

ابراهيم ،السيد محمد

2226

ابراهيم ،جها محمو

2921

ابراهيم ،خالد عبدهللا

0226

ابراهيم ،ةؤى أسامه

0226

ابراهيم ،ةزان محمو

2222

ابراهيم ،سامي خليا

2522

ابراهيم ،سيد قطب

515

ابراهيم ،علي عايد

181 ،185 ،296

ابراهيم ،محمد عبد الستاة

0222

ابراهيم ،محمد عيد

2021

ابراهيم ،محي الدين توفيق

2922

ابراهيم ،معتز خليا

0201

ابراهيم ،مهابا هاشم

2802 ،2295

ابراهيم ،همسر عد ان

0010

ابراهيم ،يحيى أ وة

2206

ابرير ،بشير حسين

2805

ابن الوليد ،يحيى

2220

اخالو  ،ةؤى سعو

2685

اةبا ،عبد المطلب محمد

215

اةكيبي ،ةشيد

0819

ازمي ،عز العرب إ ةيسي

0882

ازوقه ،محمد عمر

0228

اسبا يولي ،هالر أمين

98

استيتير ،عد ان محمد

0565

اسماعيا ،أشرف محمو

0226 ،0221

اسماعيا ،عاء محمد

02 ،06

اسماعيا ،زاة حسين ةاشد

0229

اشويكر ،محمد

0221

ايبيقر ،عبدهللا محمد

0086 ،0082 ،612

اعقيالن ،عبد الكريم عبد القا ة

2222

اغربي ،حليمر محمد

2826

734

افتيحر ،واة وة الدين

2685

اقطا  ،ياسين أكرم

822

اكبابا،

2052

اتي

اكبر ،فاتن علي

0202 ،0226

امبروز ،غافن

0022

امبوسعيد  ،عبدهللا خميس

2511

امطوش ،محمد

2802 ،2291 ،2261 ،2265

ا كوةفيا ،ةيك

2002

اوا غ ،زين الدين

28

اوغلو ،مصطفى جميا

652

ايدة  ،ماةير شريف

129

ايشه ،يا ا جوزيف

2020

ب
بابطين ،خالد أحمد الصمي

502

بابال ،لشا محمو

925

الباجالن ،ميا ة م يد

0099 ،0096

باخر ،عبد السالم آيت

589 ،525

با  ،علي محسن

2822

البا  ،يوسف حميد

2282

با يلي ،ميشيا

618

باذيب ،محمد أبو بكر

295

باةتا ،جوان

0261

باةتليت ،ةوجر

0205

باز  ،جالل الدين محمد

2852

باعلو  ،أحمد بن علو باحسن

295

الباقال ي ،أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم

552

بالفقيه ،عثمان ايف

2801

باوزير ،باسا عبدهللا

2220 ،2225

بايتون ،كاةل

0205

735

الب اة  ،صباح عبد الصمد

2586 ،2581

الب الي ،سماح أحمد ابراهيم

0561

البحر ،ابراهيم علي

2229

بحشاشي ،ةابح

158

بخوش ،مديحر

0228

بدةان ،ابراهيم محمد

829

بدةان ،باسا جباة

2022

البدةا ي ،حميد عبد الوهاب

0992

البدةا ي ،س ى أحمد

2512

البدةا ي ،هشام

628

بدةاو  ،عبد الرضا فرج

0022

البدة  ،باسم حازم

2250

البدة  ،سامي

0202

البدوة ،أسماء محمو

2112

البدو  ،عزيزة عبد الرحمن

2690

البدو  ،عصمت سليم

0252

بدير ،شعبان أحمد

0552

البديرات ،سالم عبد

0566

البراج ،خالد سليمان

262

براحلير ،بدة الدين

155

البراك ،م د ممتاز

2260

بر  ،وائا عبد العزيز

2222

البرز ي ،أحمد فائز

552

البرز ي ،عبدهللا وة

2886 ،205

البرغوثي ،سامح بشير

620 ،622

البرقاو  ،هاير هشام

2198

البرقعاو  ،جالل عزيز

2182

البركي ،محمد جمعه

0268 ،0262

برهم ،إيهاب غالب

2996

برهوش ،هبر عبد الكريم

2696 ،2682

برهومي ،بلقاسم المولد

0281

736

بريزات ،عالير حابس

2620 ،2622

بريسم ،كريم عوا

22

البزاز ،سعد توفيق

2581 ،922

البزةكان ،بيداء علي

0661

البزون ،حيدة ياةق

2128

البستا ي ،بتول حمد

0562

بسةد  ،خالد عبد الكريم

2900

بشاةات ،عبد الرحيم عبدهللا

2225 ،2226

البشر ،فايمر عبدهللا

2209

بشةاق ،شيماء حسن

0882

البشير ،إيا سعو

2215

بشير ،حامد موسى

0202

البصابصر ،أحمد عيد

298 ،082

بطاح ،أحمد محمد

2552

بطاةسه ،تفاحه سالم

0200 ،0568

بطاةسه ،ةجاء توفيق

2261

البطايةر ،محمد ضيف هللا

050

البطوش ،أحمد فهد

989

البطوش ،أحمد فهمي

2022

البطوش ،يوسف محمد

2622

بطوير ،ضاة توما

0228

بطيحر ،اقبال محمد

2952

البطيخي ،غيث "أحمد يوسف"

225

البظ ،مها ها ي

2155

بظاظو ،ابراهيم خليا

2208 ،2202

بعلي ،حفةاو

،2099 ،2088 ،2082 ،2082 ،0682
2592

بغدا  ،ة ا حسن

2681

البقاعي ،برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي

2222

بقلي ،علي ةضا

0666

بك ،كمال جمال

0569

737

بكاة ،سةدس

0865

بكاة ،يوسف حسين

0122

البكر ،فهد ابراهيم

0880

بكر ،محمد سعيد

،202 ،229 ،228 ،222 ،226 ،221
202

البكر  ،أبو الفرج عبد الرحمن أبي الحسن علي بن

502

محمد
البكر  ،إيا شاكر

2221

البكر  ،ثامر ياسر

0022 ،981

البكر ،

0522

وى عبد الحق

با ،جيمس

0222

الباللي ،أحمد

256

البالو ر ،عمر ابراهيم

2222

بلبع ،عيد علي

2850

بلحر ،عبيدة توفيق

2220

بلحسن ،الحسين ةيوش

2212

بلحوز  ،عثمان محمد

2062

بلخامسر ،زكريا

2955

بلخير  ،ةضوان

0252

البلوشي ،خالد محمد

2029 ،2028 ،2022

بلولر ،ا تصاة محمد

628

بن أسد ،صالح بن أحمد بن محمد بن حةبا بن هالل

122

بن إيدمر ،محمد

0522

بن جلول ،خالد

2090

بن حوةير ،أحالم

0865

بن سالم ،أبو عبيد القاسم

211

بن سلمر ،أبو يالب المفضا

512

بن شيكاة ،ةضوان

0520

بن يرير ،معمر

2256

بن عاشوة ،محمد الطاهر

222

بن عبد الملك ،أبو المعالي عزيز

189

738

بن عمران ،أ صاف

2222 ،2260

بن قاسم ،عبد الرحمن بن محمد

550

بن مصلح ،عبد القا ة

0865

البةا ،آير محمد

0662

البةا ،خليا ابراهيم

2222

البةاء ،وسام م يد حسن

2928

بةات ،سهيلر

862

بةات ،مي حسن

0882 ،0210

بةا ي ،أحمد بوجمعر

2922

بةتاجر ،محمد

190

بةحما ي ،محمد عد ان

265

بةحيدا ،ةجاء مؤيد

0522

بةديان ،سوةان اسماعيا

809

بةطا ي ،فايمر أحمد

0999

بةي اسماعيا ،صالح حمدان

2159

بةي حمدان ،محمو عبد الغفاة

2618

بةي خالد ،حسن ظاهر

2520

بةي سعيد ،فايمر ماهر

2220

بةي سالمر ،حسام الدين محمد

2695 ،2662 ،2619

بةي سالمر ،محمد خلف

2002 ،588

بةي يعان ،ميس محمد

2022 ،992

بةي عايش ،محمد سعيد

0222

بةي عطا ،بسام حسين

0290 ،2250

بةي علي ،هشام ابراهيم

0885

بةي عيسى ،فايمر عبد الةبي

2152

بةي كةا ر ،محمو عقله

022

بةي مصطفى ،محمد أحمد

2629

بةي ها ي ،عبد الرزاق

2252

بةي يو س ،جميلر محمد

2628

بةي يو س ،محمد محمو

202 ،221 ،229 ،92 ،22

البةيان ،أحمد عوا

2021 ،2220

739

البها لي ،أحمد كريم

822

البها لي ،علي هاشم

926

به ت ،م اهد مصطفى

522

البهلوان ،سهيلر جو ت

0881

بو ذياب ،عبد الصمد

122

البواب ،هةاء علي

0525

بوا  ،هالر

862

بوالسكك ،عبد الغا ي فالح

261

بوتكال  ،لحسن محمد

2822

البوجديد  ،علي جمعر

0226 ،2806

بوجالل ،سهيلر

2129

بوحرو  ،فتيحر عماة

0212

بوخريسر ،بوبكر

2206

بوخليط ،سعيد اجي

0886

بو ةع ،عبد الرحمن محمد

222

بوةبعين ،وهيبر

2228

بوة ان ،مصطفى

0220

بوسالم ،أبو بكر

0262 ،0222 ،0220 ،0299 ،0298

بوسته ،ابراهيم عبدهللا

592

بوسريف ،صالح

2222 ،0521

البوسعيد  ،سالم سعيد

0526

البوسمالي ،حياة حسين

0202

البوسيفي ،آمال عبدهللا

2522

بوصبيعات ،عمر

2122

البويا ي ،عبد الخالق محمد

529

بوييب ،بن اصر حسين

822

بوييب ،عبد العالي محمد

0882

بوعزم ،عائشر

2266

بوعيا  ،زهر

0522

بوفاتح ،عبد العليم محمد

2828

بوفطيمر ،فؤا

0020

740

بوقرة ،عمان عبد الحميد

2822

بوكبشر ،جمعير

2229

بوكيا ،لمياء ويرة

0888

بوها ي ،فطيمر

0285

بوهدة ،فتحي اوال

0218

بوهيدل ،ةضوان

820

بياتلي ،قاسم محمد

0092

البياتي ،ستاة جباة

982

البياتي ،مةير حميد

162

البياتي ،وهبي علوان

0205

البيايضر ،وة محمد

2209

بيبرس ،مةتصر عبد الفتاح

526

بيت وة ،عيم فتح

0668 ،0662

بير ،جوزيف

91

بيرقداة ،فرج

0522

بيرلمان ،شاييم

2852

بير باوم ،إيلي

192

بيريلي ،فيتو

82

بيشي ،محمد عبد الحليم

510

بيطاة ،سمر غسان

2222

البيطاة ،عبد الرحمن وهيب

2089

البيطاة ،ا يا فتحي

2692 ،2692

البيطاة ،وائا فهمي

0205

البيك ،عمر عطا

2902

البيك ،ا ة حمد

0222 ،0215

بيلي ،أما دا

2000

بيومي ،هالر محمو

2921

741

ت
تاك ،جوةج

0022

تايه ،سعيد محمد

0528

الت ديتي ،زاة عمر

0889

تحسين ،زيد عد ان

0016

التخايةر ،ةاجح عبد المهد

2528

الترتير ،مةتهى جمال

2162

ترعا ي ،أحمد عوض

162

التركما ي ،عبد الحميد

255 ،250

تريكي ،مباةك

2882 ،2868 ،2228 ،221

التفتازا ي ،سعد الدين مسعو بن عمر بن عبدهللا

552

الهرو الخرسا ي
تكروة  ،جها جابر

828

التكروة  ،ميمي محمد

2222 ،2699

التكريتي ،محمو ياسين

2520 ،2525

التكريتي ،اجي عباس

2218

التا ،سعيد مصطفى

862

التا ،ليةا أحمد

2512

التا ،محمو فضيا

0529

التا ،ملك يوسف

2222

التالو  ،هالر عزو

2620 ،2622 ،2622

تليالن ،فدوى عيسى

2682

تميم ،زاة خالد

2506 ،2292 ،2268 ،2262

التميمي ،أزهر صا ق

2229

التميمي ،أفراح عبد العزيز

2229

التميمي ،حاتم جالل

201

التميمي ،ةائد ةمثان

2521 ،2558 ،2505 ،2526

التميمي ،علي جاسم محمد

926

التميمي ،عما عبد العزيز م اهد

2912 ،2959

التميمي ،فاضا عبو

2808 ،2802

742

التميمي ،محمو كاظم

0226 ،2265 ،82

التميمي ،مدين عمران

622

التميمي ،هدير شاكر

0669

التميمي ،يو س ابراهيم

2522 ،159

تةيو ،فايمر الزهراء

28

توات ،محمد صر الدين

2226

توةابي ،عبد الرزاق بوزكر

2822 ،2829 ،2828

التوزا ي ،خالد أحمد

0219

توفيق ،ةحمر خالد

2809

توفيق ،ةحمر سعيد

2820 ،610

توم ،م ذوب بخيت

628

ث
0001

ثابت ،ةضا فولي

ج
جابر ،سحر محمد

2212

جابر ،سليم عطير

0522

جابر ،محمد محفوظ

2511

جابرو ،عد ان عزيز

2266

ال ابر  ،ستاة جباة

926

ال ابر  ،سوسن هاشم

2529

ال ابر  ،عايد أحمد

0582

ال ابر  ،كاظم كريم

269

جا الحق ،هدى محمو

2225

جا  ،أسماء ابراهيم حسن

2162

جا هللا ،آالء عز الدين

2221

جا هللا ،ابراهيم

0291

ال ا ة  ،عد ان حسين

22

ال اةا ،اليخا دةو

2980 ،2928

743

جاةهللا ،آمةه ياةق

0892

ال اسر ،مطلق جاسر

292

جاسم ،حيدة أحمد

222

جاسم ،سلوان خلف

2516

ال اسم ،موسى جاسم

0582

جاسم ،وسن عباس

2529

ال اسوة ،أثير اظم

922

ال اغوب ،محاسن

2556

ال الو  ،حسام عبد الكريم

2212

ال امعر الهاشمير

2222

جامعر حمر لخضر الوا

2822

جامعر محمد الشريف

2292

ال امعي،عبد الستاة

0219

جايدن ،أسيب

2010 ،2012

جباة ،فا ير عقيا

0059

ال باةة ،عبد الفتاح عبد اللطيف

2228

ال باة  ،محمد

2888

م الدين

جبر ،إيمان محمد فؤا

2622 ،2629

جبر ،حةين جها

0201

جبر ،مصطفى جبر

222 ،222

جبر ،ا ير لطفي

0208

جبر  ،سامير محمد خير

2280

ال بوة ،محمد ةمضان

2226 ،2256 ،0262 ،228

ال بوة  ،أحمد باسا

2629

ال بوة  ،أحمد حمزة

2522

ال بوة  ،أحمد يعقوب

126

ال بوة  ،إقبال حسين

222

ال بوة  ،ابراهيم عباس

2022 ،2228

ال بوة  ،بشرى سلمان

0069

ال بوة  ،ةائد حمد

0502

ال بوة  ،سالم هاتف

0252

744

ال بوة  ،شفيق ابراهيم

196

ال بوة  ،عا ل صا ق

2289

ال بوة  ،عاةف حاتم

2602

ال بوة  ،عد علي

2006 ،0011

ال بوة  ،علي محمو

226 ،99

ال بوة  ،فرح خليا

662

ال بوة  ،فالح صالح

2222 ،2180

ال بوة  ،فهمي حسن

156

ال بوة  ،مؤيد حميد

2502

ال بوة  ،م د ممتاز

2602

ال بوة  ،محمد أحمد

812

ال بوة  ،محمد عباس

259

ال بوة  ،محمد عبد الها

222

ال بوة  ،محمد فليح

0892

ال بوة  ،ميعا لطيف

2100

ال بوة ،

2226 ،2221

مان ياسين

ال بوة  ،ظلر أحمد

62

جبير ،أحمد مةذة

0220

جبير ،زيةب شاكر

921

ال

0228

او  ،يالل

ال حدلي ،هاشم

0580

جديد ،بيا حافظ

0890

جراح ،سمير أمين

2282 ،2229

جرا  ،إيهاب م يد

0268

جرا ات ،عبداإلله أحمد

2152

جراة ،أما ي غاز

0212

جراة ،بشير محمو

0220 ،2218

جراة ،ساةة فريد

2225

جراة ،صالح محمد محمو

0698

جرا دين ،لويزا

0202

ال رباء ،فرحان عاصي

2582

745

ال رجاو  ،إسراء اسماعيا

0206

ال رجر  ،وليد أحمد

2221

جرجس ،ميال الفي

0081 ،21

جرجيس ،بسام يو س

2682

ال ريي ،أحمد

0892

جرميخ ،يوسف

2889

جر  ،خضير عباس

2562

جرين ،ةوبرت

209

جريو ،اخا حسن

2521

ال ريو  ،سمير سلمان

2292

ال ريو  ،سمير سلمان

0228

ال زائر  ،ابراهيم البشير

125

ال زائر  ،زيةب عبد الرضا

2222

ال ساة ،أحمد جمال

0229 ،29

ال شي ،جليلر صالح

0895

ال عافرة ،لحظر كريم

281

ال عفر  ،ثوةة خطاب

2522

ال غبير ،فراس أ وة

2226

جغيم ،عمان

595

جالب ،صليحر

0891

ال ال  ،آالء وة

0202

جالل ،المر ي علي

0206 ،0222

جالمةر ،مالك محمو

2222

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم

226 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222

جلوب ،حسين خلف

0228 ،2960

ال ليالتي ،دى ياسين

0208

ال مزاو  ،هال حسن

2228

جمعر ،أحمد عبدهللا

2289

جمعر ،حامد ا يةو

0006 ،2225 ،2226

جمعر ،ليلى علي

820

جمعه ،حميد خضير

2552

746

جمعي ،فايمر الزهراء

691

ال ما ،ماجدة محمد

2119

ال ميلي ،هدير أحمد

0209

ال ةابي ،أحمد شاكر

2919

ال ةابي ،أحمد عبد

2068

ال ةابي ،أسامه صاحب

2590

ال ةابي ،إيا سالم

0528

ال ةابي ،اسماعيا مصطفى

2222

ال ةابي ،ثائر عمران

2851

ال ةابي ،جمال خضير

0585 ،0582

ال ةابي ،خالد عمر

0051

ال ةابي ،ةعد خلف

2122

ال ةابي ،ستاة سالم

2962

ال ةابي ،سعد م يد

0220

ال ةابي ،شهد ياسين

282

ال ةابي ،صاحب عبد مرزوك

2266 ،2261 ،286 ،205 ،200

ال ةابي ،ع مي محمو

2522

ال ةابي ،فرمان قحط

2122

ال ةابي ،فالح كريم

2220

ال ةابي ،قيس كاظم

0990

ال ةابي ،محمد محي

2082

ال ةابي ،هيثم عبد القا ة

2221

جةدل ،جاسم محمد

،0262 ،0219 ،0212 ،0211 ،2991
0260 ،0262

جةد  ،خليا يوسف

2229

ال ةد  ،كوثر محمد

618

ال ةد  ،هشام شعبان

2622

ال ةيد  ،ةامي عبدهللا

2229

ال هالين ،عائشر أحمد

2159

جهدا ي ،عبد الواحد

599

جوا  ،تغريد عبد الكاظم

2622

747

ال واة ر ،زكريا حسين

2622 ،2626

ال واة ر ،هبر صالح

2222

جو ه ،تيا ةائد

0222

ال وعا ي ،الل عبد الفتاح

2869

جوهر ،فين أحمد

2686 ،2685

ال وهر  ،محمد مةصوة

0222

جيا  ،حاةث كريم

2281

ال ياشي ،عد ان جالب

55 ،25

ال ياشي ،كراة ماجد

2022 ،2228

جياللي ،أحمد محمو

005

ال يال ي ،عبد القا ة

291

ال يال ي ،محمد حلمي

0281 ،0265 ،929

ح
الحاج ياسين ،لبةى خالد

2055

الحاج ،أحمد علي

2258

الحاج ،ظير ةاجي

0581

الحاةثي ،سعيد سالم

0220

الحاةثير ،ةقير علي

0586

الحاةس ،ميرفت سعيد

2111 ،2115

حازم ،لمياء

2228

حافظ ،عبد الةاصر علي

2068

حافظ ،معاذ السيد

0222

الحافي ،سةاء ميمون

2222

الحامد ،مرتضى حسن

0026

حامد ،واف عبد الكريم

2065

حبابه ،زيد عا ل

192

الحباشر ،صابر محمو ؛ تحرير

2822

الحباشةر ،عةو عبد الرحمن

922

الحبسير ،عزيزة سليم

922

748

الحبش ،إسراء أحمد

0222

حبش ،اسكةدة جبران

221

حبيب ،ةشيد مهد

0252 ،2802

حتاملر ،محمد عبده

2585

حتاملر ،محمد مصطفى

0582

حتقوه ،مير ا أحمد

2220

الحثالن ،مباةك ةاشد

526

"حج محمد" ،فراس عمر

0861

الح اج ،عا ل محمد

2929 ،2922

ح از  ،أحمد توفيق

222 ،202 ،65

ح از  ،عبد الرحمن حسن

2862 ،2855

ح از  ،عبد الوهاب قةون

2822

الح امي ،مهةد موسى

0228

الح او  ،حمد سلمان

،222 ،222 ،229 ،228 ،222 ،226
،226 ،221 ،225 ،222 ،220
،0590 ،0592 ،0592 ،0589 ،0588
0862 ،0221 ،0225

الح ايا ،وة حمد

2296

الح ر  ،أحمد محمد

0896

الح ر  ،عبد الغفوة عصام الدين

0226

ح يرات ،موسى أحمد

522 ،555

حدا  ،أسماء

2026

الحدا  ،أمير هشام

0258

حدا  ،ةامي

2556

حدا  ،ة د معين

0892

الحدا  ،سةاء سعيد

0225 ،2506

الحدا  ،عبد القا ة موسى

229

الحدا  ،محمد بكر

2022 ،2282

حدا  ،بيا عاةف

2698

حدا  ،وليدة مةير

662 ،612 ،659 ،625

حدا ين ،سهى مةعم

0592

749

الحداو  ،الطائع

252

الحديثي ،محفوظ صالح

2209

الحديد  ،صدام محمد

2512

الحديد  ،فايز محمد

262

الحر ،صالح مةصوة

2286

الحراحشر ،ةاكان ةاضي

192

الحراحشر ،محمو علي

811

حراكي ،محمد مصطفى

0262

حرب ،أحمد محمد سعيد

2628 ،2622

حرباو  ،وسام "محمد وليد"

222 ،220

الحربي ،سعو فالح

2200

الحرستا ي ،عصام فاةس

161 ،515 ،208 ،002

الحروب ،زهير محمد

222

الحرير  ،جاسم يو س

868

الحرير  ،ةافدة عمر

،2506 ،2501 ،2526 ،2215 ،292
0225

الحرير  ،ةعد مةير

129

الحساسةر ،هداير حسين

2691 ،2682

حسام الدين ،غضبان

0261

حسان ،عبد الكاظم جليا

2222

حسان ،وليد أحمد

80

الحسا ي ،جوا كاظم

2262

الحسا ي ،وعد ها

0268 ،0262

حسا ين ،بدةير محمد

2518

الحسبان ،ساة خالد

2662

الحسن ،أحمد جوهر

212

حسن ،إيا مةصوة

2251

حسن ،جاسم حما

2962

حسن ،جةاة امق

2222 ،866

حسن ،ا ر جبريا

12

حسن ،ةفيف إيا

2222

750

الحسن ،شهيره مةير

0222

حسن ،يالب خلف

0226

الحسن ،عفاف صر

0595

حسن ،فوز فهيم

2225

حسن ،محمد أحمد

2258

الحسن ،محمد زيد

222

حسن ،محمد سعيد

551 ،006

حسن ،مهةد يحيى

02 ،06

حسن ،وليد مةصوة

0266 ،2925 ،2910

حسةات ،مروان عبد مةاف

0898

الحسةاو  ،أحمد جايد

128

الحسةاو  ،ا تصاة عباس

620

الحسةاو  ،باسم محمد

218

الحسةاو  ،حاكم موسى

2522

الحسةي ،سالم جمعر

2929

حسةي ،عا ل

2822

الحسةي ،عبد الكبير

2286

الحسةي ،مازن حسن

2122

حسةين ،ةهف توفيق

2222

حسةين ،مةير فهمي

0029

حسين ،أسعد علي

2582

حسين ،حيدة علي

928 ،856

حسين ،اةين أكرم

2982

حسين ،سرحان غالم

2226

حسين ،سفيان فوز

0899

حسين ،صبا حامد

2529

حسين ،غاز فيصا

905 ،885

حسين ،ليث سعدهللا

0229

الحسين ،محمد وهيب

2522

الحسين ،مهد مأمون

122

حسين ،غم ها

222 ،92

751

حسين ،والء محمد

682

الحسيةي ،عثمان أحمد

291

حسيةي ،فايمر

2902

الحسيةي ،صير علي

0019

الحشماو  ،أحمد عبد العزيز

2229

الحشماو  ،ةشيد الطيف

2522

حشمر ،عبد الةاصر حسن

2619

الحشيشر ،سروة عبد الم يد

2296

حشيمر ،سامر محي الدين

2212 ،2259 ،612

حشيمر ،محمد محي الدين أمين

0222 ،0225

حصاة ،أحمد محمو

2820

الحصةي ،عبد القا ة

0591

الحضرمي ،سعيد سعد

222

الحضرمي ،محمد سليمان

0596

حفصي ،هدى حةافي

0022

حفةاو  ،محمد يوسف

2225

الحفيظ ،عما محمد

،2200 ،2202 ،2022 ،2225 ،962
2582 ،2582 ،0256 ،2966 ،2202

حقروص ،مالك خضر

0922

الحاللمر ،صاة محمد

2222

حالوة ،آالء عالء الدين

562

حالوة ،هدى بيا

562

الحلبي ،المحدث علي

2225

الحلفي ،جاسم خير

2820

الحلو ،بيان ضياء

2221

حلو ،جهان جريس

2222

الحلو ،عقيا حميد

2222 ،921

الحلو ،مصطفى أحمد

2528

الحلو ،مةى محمد

2690

حلوز ،خالد

821

حلوه ،أماليا حسين

0922

752

الحليق ،محمو علي

0222

حما  ،آالء عبد الرحمن

2512

الحما  ،خلف الفي

621

حما  ،شوقي سليم

0228

حما  ،عمر علي

918

حما  ،الةا م د

2226

حما  ،لواء أمين

2292

حما ر ،عبدهللا فواز

2021

حما  ،علي مالك

2982

الحماةشر ،عمر حلمي

0592

حماة ر ،ةيةا زكي

2221

حمام ،ةفيقر

0865

الحمامي ،عيمر

0865

حمد ،ا تصاة مهد

2920

الحمد ،غا م قدوة

020 ،068 ،062

حمد ،واف عبد الكريم

0225

حمدان" ،محمد ةفيق" أمين

2282

حمدان ،أحمد محمد

2280

حمدان ،بالل فاةس

2228

حمدان ،خةساء مصلح

920

الحمدان ،ساةة عبدهللا

2292

حمدان ،عمر يوسف

069

حمدان ،لين حازم

2286

حمدان ،محمد وة

111

حمدان ،موسى عبدهللا

0261

الحمدا ي ،خالد خير الدين

221 ،96

الحمدا ي ،علي عبد الحسين

0622

الحمدا ي ،وافا يو س

0598

الحمدا ي،عمر أحمد

2521

حمدون ،أحالم وجيه

2155 ،2152

الحمصي ،ةاشد حسين

222

753

الحمالو  ،أحمد بن محمد بن أحمد

522

حمالو  ،حميد

2218

حمو ،اصر حسن

556 ،522

حمو  ،ةيما ابراهيم

0229

حمو  ،عائشر حاةب

0252

حمو ة ،مقبولر محمو

0210

حموشي ،حةان محمو

098

الحمو  ،سميرة محمد

2029 ،2222

حميد ،حشالفي

252

حميد ،سامر باسم

0501

حميد ،عفاف عبد الغفوة

522

حميد ،علي حسين

892

حميدة ،ميلو

0599

حميدة ،فوذ حسن

2119

حميد  ،ةبحي سعيد

2222

الحةاقطر ،مريم عبد الرحيم

2155

الحةبلي ،عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القا ة

526

البعلي الدمشقي
الحةبلي ،عبد ال ليا محمد

0290

الحةفي ،أحمد بن أبي سعيد

125

الحةفي ،الحسين علي الصيمر

599

الحةفي ،صالح الدين موسى شاه بن محمد

255

الحةفي ،محب الدين محمد بن محمد بن الشحةر الحلبي

522

حةون ،عايد جدوع

2851

حةون ،ماهر ابراهيم

525 ،058 ،228

الحةيطي ،مةاة صالح

922

الحةيطي ،هيثم خلف

0292

حوا ،معاذ سعيد

290

الحواجرة ،ميسون خليا

2222

حواس ،مولو عبد العزيز

0022

الحوامدة ،أحمد محمو

0222 ،28

754

الحوامدة ،أما محمد

2222 ،2222

الحوامدة ،عبدهللا محمو

2226 ،680

حوامدة ،مها أحمد

22

حوبه ،عبد القا ة بشير

2222

حوحو ،ميلو

991

حوة ،ديم جها

0252

الحوةا ي ،معن عبد الكريم

2680

حوسو ،عصمت محمد

0295

الحيالي ،أحمد موفق

2226

الحيالي ،بسمان صالح

221

الحيالي ،عد ان محمد

252

الحيالي ،معن توفيق

262

الحيالي ،هالر عا ل

0920

الحيا ي ،أيوب جمال

2221

الحيا ي ،صبر بر ان

2226 ،2221 ،2629 ،2262

الحيا ي ،محمو خليف

0122 ،0260 ،2860 ،029

الحيت ،والء ةاتب

2562 ،222

حيدة ،عباس حميد

2952

الحيدة  ،عبد العزيز عبد الرحمن

0262

الحيط ،عا ل عزام سقف

2226

حيف ،معتصم خالد

،2020 ،2022 ،2292 ،2282 ،2252
2050 ،2052 ،2002 ،2005

خ
خا م ،جمال الشريف

0250

خاير ،أيمن صبحي اصر

2692

خالد أحمد الربابعر

0250

الخالد ،عامر خالد

2906

الخالد  ،آيات حمد

2856

الخالد  ،أسماء عبد الكريم

2222

755

الخالد  ،ابراهيم بدة شهاب

282

الخالد  ،جمال خليا

522

الخالد  ،حذيفر صالح

2865 ،095

الخالد  ،خالد شاكر

2822

الخالد  ،صالح عبد الفتاح

095 ،002

ختاتةر ،محمد قبالن

0252 ،0222

خداش ،زيا مصطفى

0922

الخرابشر ،بسمر عبد الرحيم

،0251 ،0255 ،0122 ،0526 ،001
2222 ،0925 ،0252 ،0256

الخرابشر ،بشير عبد الرحمن

2222

الخرفان ،محمد صايا

2666

خرماش ،محمد سليمان

2908

خريس ،خالد محمد

0061

خريسات ،أيمن محمد

2552

خريسات ،محمد عبد القا ة

682

الخريشر ،عةو الشايش

2521

خريوش ،حسين يوسف

0506

الخزاعلر ،أحمد محمد

2602

الخزاعي ،وة سعيد

0098

الخزةجي ،خميس محمد

0092

الخزةجي ،زاة عبد الكريم

806

الخزعلي ،شيماء فاضا

2026

الخشاشةر ،توفيق عبدهللا

2216

الخشمان ،يسرى أحمد

2622

الخصاو ر ،أحمد مةصوة

2696

خصاو ر ،ضحى "محمد عو ي"

2226 ،2221

الخصيبي ،محمو

0120

الخصيالت ،عبدهللا أحمد

2208

الخضبا ،فوز فالح

0921

الخضر ،أحمد محسن

2269 ،881

الخضر ،ةوان محمد

2121

756

خضر ،سعا محمد

2265

خضر ،محمد جميا

0258

خضر ،محمد حافظ

0212 ،0259

خضر ،محمد زكي

592

خضر ،وفاء كةعان

82

الخضر  ،ماجد محمد

56

الخضوة ،سلطان سليم

2280

خضير ،زيةب سالم

822

الخضير ،عوا علي

0222

الخضير ،لبةى حامد

052

الخضير  ،زيةب ابراهيم

2200

الخطاب ،أسماء سعو

2852

خطايبر ،عد ان مصطفى

128 ،580 ،519 ،552 ،289 ،229

الخطايبر ،محمد عبد الم يد

2925

الخطايبر ،محمد فاضا أمين

2520

الخطايبر ،صباح "محمد مةذة"

2228

الخطبا ،فوز فالح

0265

الخطيب ،أما حسةي

2686

الخطيب ،حسين محمو

2222 ،2222

الخطيب ،ةوان ماجد

2559

الخطيب ،عاهد علي

2221

الخطيب ،عبد الكريم محمد

202 ،229

الخطيب ،عبد المهد عبد القا ة

0926

الخطيب ،قصي فاضا

0526

الخطيب ،هشام ابراهيم

0225

الخفاجي ،جةان محمد

2519

الخفاجي ،زيةر غةي

2182

الخفاجي ،سعد قدوة

2590

الخفاجي ،كاما كاظم

2080

الخفاف ،إيمان عباس

0225 ،2122 ،2120 ،2122

خالف ،ةا ير سعد

0122

757

خاليلر ،ابراهيم محمد

0622

الخاليلر ،محمد علي

2228

خلف ،أمير محمد

2026

خلف ،ةيكان ابراهيم

0121 ،0125

خلف ،صابر ابراهيم

0222

خلف ،فريد لطفي

0922

خلف ،قدوة زيدان

2965

خلف ،محمد أحمد

2509

خلف ،هى العيسى

2222

خلو ،عا ل لخظر

2201

الخليفات ،ليان محمد

2229

الخليفات ،هةد عطاهللا

0212

خليفر ،إيةاس خليفر

2222

خليفر ،صالح موسى

0126

خليفر ،عزه باسم

228

خليفر ،عمر خالد

0928

خليفر ،محمد فتحي

0022

خليا ،ابراهيم محمو

0929

خليا ،حسام الدين أحمد

0222

خليا ،عايده إبراهيم

2228

خليا ،معاذ زيا

0210

الخليا ،مي أحمد

0212

خليا ،يامن عد ان الشيخ

0122

الخليلي ،زهير توفيق

0822

خماس ،عالء الدين حسين

2256

الخماش ،ة ا عبد العزيز

29

الخمسي ،عبد اللطيف

216 ،20

خمش ،م د الدين عمر

625

خميس ،أحمد خليا

0211 ،0215

خميس ،محمو عامر

0216

خةدق ي ،باسم صالح

0212

758

الخواجا ،مرا أحمد

2229

الخوالدة ،بالل محمد حامد

952

الخوالدة ،صالح عبد الرزاق

2209 ،2202 ،820

الخوالدة ،مصطفى أحمد

528

الخوالده ،مؤيد حسةي

2028

الخوام ،ةياض حسن

2892

خوةشيد ،جيكر محمد وة

2229 ،2980

خوة  ،جريس عيم

0288

خير ،ةوعر عبد الرحمن

2202

خيرهللا ،عيسى خليا

682

الخيرو ،مازن موفق

0922 ،262

الخير  ،ليةا ماجد

0218

الخيكا ي ،وسام اظم

900

د
2222 ،2226

ائرة المواز ر العامر

0219

الدابي ،مهةد ةجب
اغ ،عيمر قرة

2052

اغر ،شربا

0128
2222 ،252 ،229 ،206 ،222

الداهر  ،صالح حسن
او  ،أسماء جميا

2109

او  ،أما ي سليمان

0922

او  ،بسام ياب

2262

او  ،اليا ةوئيا

0026

الداو  ،سهير كمال

0129

او  ،عبد الةاصر مهد

2961

او  ،عما صالح

825

او  ،غدير محمد

2202

او  ،محمد جاسم

226

او  ،أحمد

621

759

اوو  ،عصام

0020

اوو  ،محمو محمد

2691 ،2682

بابةر ،سليم شتيو

0122

الدباس ،سحر موسى
الدباغ ،فرقان

2512 ،2296
0508 ،0502

م جباة

2229

الدبا ،ة دة

2222

بوة ،صالح فاةس
الدجا ي ،بسمر أحمد صدقي

189

الدجا ي ،يمر موسى

0028

الدجا ي ،هالر إحسان

2262 ،0920

الدجيلي ،حسن عبد الها

0520
2695 ،2618 ،2629

حبوة ،صالح عبدهللا

2282

الدخيسي ،عبد الكريم فالح
ةا كه ،جالل قاسم

021

ةا كه ،عز الدين جالل

2200

ةاة ،خالد محمد

0028

ةاغمر ،ساهر عبدهللا

2202

ةاغمر ،مةال

2022

ةاوشر ،صدام ةاتب

268

ة س ،ليلى علي

2220 ،2222
2205

الدة ساو  ،ماس ةائد
ةويش ،يمر مر

2058

ةويش ،ةواء يه

928

ةويش ،سعدير عبد الكريم

2086

ةويش ،سمير السيد

0922

ةويش ،فايمر محمد

2222

ةويش ،كروان أسامر

0262 ،0262

ةويش ،محسن محمد

0220

ةويش ،ميسون علي

2225

ةير ،جمال عبد الرحيم

0226

ةير ،حسن علي

022

760

الدةيساو  ،سوسن فاضا

2222

الدةيةي ،لبةى عيم

2221

الدسوقي ،ابراهيم عبد الكريم

2262
0122

شتي ،علي
الدعاس ،إيمان علي

2201

الدعامسر ،خالد جمال

82

الدعامسر ،ليةا جمال

0269 ،2029 ،615
2562

عج ،وضاح يالب

2292

الدعد  ،كامليا
عيبس ،م د مةير

0925

الدغيد  ،يوسف محمد

0260

الدغيشي ،عالء الدين محمد

2206
2126

قاق ،سمير جبرا
الدقوة ،سليمان محمد

055

الدالئي ،محمد أحمد المسةاو

122

الدالبيح ،عبد الرزاق عبد الحافظ

2212

الدالل ،والء إيا

2222

الدلفي ،محسن علي

666 ،622 ،22

الدليمي ،أسماء حسن

59

الدليمي ،أمير محمد

2066

الدليمي ،زبن ع يمي ابراهيم

2222 ،092

الدليمي ،زين ع يمي

082

الدليمي ،سةاء صيف

122

الدليمي ،صبحي أحمد

،2025 ،2069 ،2066 ،2221 ،2222
2082

الدليمي ،ياةق عبد

2222 ،2222 ،2212

الدليمي ،عامر علي

2222

الدليمي ،عباس فاضا

126 ،125

الدليمي ،عبد الرزاق

،0029 ،890 ،822 ،626 ،626 ،12
0089 ،0052
660

الدليمي ،عثمان محمد

761

الدليمي ،عيد جاسم

2512 ،2552

الدليمي ،كاما كريم

822 ،622

الدليمي ،محمو ياسين

0009

الدليمي ،مروان ياسين

0921

الدليمي ،مصطفى محمد

969

الدليمي ،ميا ة خالد

0222

الدمشقي ،شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر

126

الزةعي

566

الدمشقي ،وح بن مصطفى الرومي الحةفي
2588

مير ،محمو سعيد
الد ا ي ،عبد الملك أحمد

0028

الدهام ،محمد متعب

109

الدهان ،اجي خليفر

2028

الدهلكي ،خضير عباس

182

الدهلكي ،زيةر عبد ايمير

2591
182 ،296

هيمات ،عقلر حسين
الدوجان ،مرشو علوان

2022

الدوة  ،إيالف هاشم

0225

الدوة  ،ثامر خليا

2290

الدوة  ،زكريا مطلك

0212

الدوة  ،سامي دا

،262 ،216 ،086 ،022 ،292 ،52
،229 ،525 ،522 ،520 ،261 ،265
2208 ،2202 ،2062 ،0505 ،0292

الدوة  ،عساف صالح

0120 ،2220 ،282

الدوة  ،قاسم محمد

201
2022 ،2020 ،2022

وستويفسكي ،فيو وة

0229

الدوسر  ،ابراهيم حمد
وسوسا ،لوسيان بةدة
الدوغ ي ،و ا

82
622

م

0222

وفي ،م .كاةل

118 ،122

الدولر ،حكم عبدهللا

762

2262

وله ،ليلى يوسف

2068

الدويكات ،قاسم محمد
ياب ،كةيةر يو س

2222 ،2220 ،2222

يات ،ماجدة أ طون

682

الدير  ،زاهد محمد

0221 ،0295

الدير  ،وة زيا

2202

يكةز ،تشاةلز

2002

الدين ،حازم كمال

2001

الديوه جي ،أبي سعيد أحمد

0005

ذ
ذاكير ،كمال خالد

229

الذبحاو  ،حسن كريم

912

ذ ون ،مروان عبد المالك

2252 ،2255

الذ يبات ،بسمر يوسف

2668

الذ يبات ،ساةة فيصا

2209 ،2208

الذ يبات ،محمد حمزة

2112 ،2158

ذياب ،أميرة محمو

825

الذيابات ،تماةا كاما

2222

ذيب ،هاجر

0620

ذيب ،هيثم عبدهللا

2529

ر
ةاجح ،سامير

0619

الراز  ،فخر الدين أبو عبدهللا محمد بن عمر بن

528

الحسين البكر الطبرستا ي
ةاشد ،إحسان صا ق

982

ةاضي ،عما يعمر

0201

ةاضير ،عروف

0299

ةافع ،جيهان ايف

0262

763

الرافعي ،أ يس

0926

ةاما وجام ،ما هافن

0022

الراو  ،أيمن علي

2251

الراو  ،عبد الةاصر صبر

0229

الراو  ،قتيبر فوز

082 ،081 ،022

الراو  ،وفا علي

2820

ةبابعر ،حسان عبده

2689

الربابعر ،خالد أحمد

0122 ،0298 ،2229 ،2018

ةبابعر ،خلدون عبد القا ة

،059 ،056 ،020 ،022 ،299 ،298
،522 ،285 ،206 ،091 ،082 ،061
،202 ،106 ،129 ،122 ،122 ،558
،2222 ،205 ،202 ،200 ،202
،0255 ،2926 ،2825 ،2822 ،2255
2260 ،0251

الربابعر ،ةيان أحمد

2222

الربابعر ،عد عبد القا ة

916

ةبابعر ،علي محمد

052

ةبابعر ،يوسف عبد الرحيم

0620

ةباع ،محمد علي

2828

الربضي ،يما خليا

2222

ةبيع ،أحمد محمد

2502

ةبيع ،زيا محمد

2028

ةبيع ،عما محمد

2289

ةبيع ،فؤا محمد

0262 ،0215 ،0202 ،2251

ةبيع ،محمد صالح

685

الربيعاو  ،سعدون حمو

0025

الربيعي ،أحمد حاجم

0509 ،0522

الربيعي ،أحمد حسين

252

الربيعي ،أحمد محمو

2226

الربيعي ،أكرم فرج

622

الربيعي ،ةجاء خضير

2122

764

الربيعي ،صالح جاسم

2010

الربيعي ،عباس حسين

2922

الربيعي ،عبد الرزاق جباة

0125

الربيعي ،عبد الرزاق محسن

620

الربيعي ،علي جباة

901

الربيعي ،علي محمد

0222

الربيعي ،لمى كاما

2662

الربيعي ،ماجد عبو

29

الربيعي ،محمد سمير

0229

الربيعي ،محمد شاكر

2182

الربيعي ،محمو او

2220

الربيعي ،مكي عبد الم يد

2226

الربيعي ،هدى صالح

2821

الرجبي ،يما جمال

0265

ةجم ،صيب

0222

ةجوان ،مصطفى ال يال ي

0261 ،2858

ةحاب ،محمد أحمد

522

الرحامةر ،مزهر شاهر

2612

الرحبي ،سيف اصر

2268

الرحبي ،محمو محمد

0922 ،0261

الرحبي ،موفق الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن

129

محمد بن الحسن الشافعي
ةحمن ،صابر محسن

2555 ،0126 ،0121

الرخ ،ةقير "عبدهللا الفاتح"

0928

الر ا  ،عمر عوا

2215

الر ايدة ،قاسم أحمد

2696

ة ايدة ،أحمد قاسم

2220

ةزيقر ،تبا ي

0222

الرسام ،محمد مظفر

2286

ةسول ،علي محمد

2225

الرشايدة ،بالل شاكر

2552

765

الرشايدة ،فدوى مخلد

2118

الرشدان ،معن هشام

2692

الرشق ،سعا "محمد خلو "

2222

الرشو  ،خيرات حمد

0122 ،0266

الرشو  ،عمر فليح

622

ةشيد" ،محمد حسن" زكريا

0929

ةشيد ،آزا عبدول

2262 ،0522

ةشيد ،سالم حةتوش

0228

ةشيد ،عبد السالم محمد

0262

ةشيد ،فايمر الزهراء

0292

ةشيد ،مةها فايق

651

الرشيدات ،والء ةزق

2225

الرشيد  ،غاز عةيزان

28

الرشيد  ،مسلم عبيد

0128

الرصرص ،هديا حسن

2221

ةضائي ،ياهرة

،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221
2252 ،2252

الرضاو ر ،ماجد أحمد

2629 ،2626

ةضوان ،ختام ظمي

2508

الرضيع ،حسن عطا

2215 ،926 ،968 ،961 ،965 ،250

ةيروي ،سليمان حسن

022

الرفاعي ،أحمد حسين

2219

الرفاعي ،حاتم مخلف

065

الرفاعي ،غالب عوض

0282 ،0269

الرفاعي ،ماجدولين فرحان

2226

الرفاعي ،محمد خير يوسف

0220

الرفاعي ،يسرى محمد

2228 ،2222 ،0102 ،0129

ةفه ،أحمد عثمان

2220 ،0255

الرفوع ،ها ي حمو

2529

الرفيعي ،قيس ذياب عبد

2928

الرفيق ،محمد فيصا

2829

766

الرقب ،أحمد سليمان

282

الرقب ،حسن أبو محسن

2612

الرقب ،مرح محمد

2229

الرقب ،ائا عبد الحميد

2612 ،2612

الرماح ،حسين علي

2221

ةماح ،مخلص عبد السالم

2252 ،2222 ،2081 ،2085

ةماحر ،ساجدة فريد

2252

ةمضان ،الطيب بلواضح

2262

ةميج ،الزهرة

2012

ة يمر ،أحمد

028

الروابدة ،عبد الرؤوف سالم

816

الرواحير ،أسمهان محمد

0220

الرواحير ،تحير موسى

0622

الرواشدة ،سها ع وة

0102

الرواشدة ،فا ير بسام

2159

الرواشدة ،محمد بشير

2021

الرواشدة ،محمد فالح

2252

الرواشدة ،مصطفى خالد

2282

الرواشدة ،مةتهى عبد الحميد

2622

الرواشدة ،والء عبد الرحمن

2205

الرواشده ،أ س فالح

282

الرواقر ،ابراهيم شتيو

0100

ةوبول ،آن

2822

ةومرس ،اليخا دةو غييرمو

0266

الرومي ،عيسى حسين

0262

ةو ي ،آن

2982

ةويس ،فايمر ابراهيم

2066

الرويضان ،سعد سالم

2610 ،2612

الرويلي ،مرزوق هطيا

2162

الريامي ،محمو سليمان

2282

ةيان ،محمد ةجائي

2222

767

الريماو  ،بالل عزام

0250

الريماو  ،محمو لطفي

2252 ،0902 ،0902

ز
زاما ،عمر ايهاب

2250

الزاملي ،م يد خيرهللا

2800

زاهد ،زهير غاز

2280 ،11

زاهده ،جما ر يحيى

2026

زاهيد ،عبد الحميد محمد

022

الزاو  ،محمد صكر

2529 ،2528

زايد ،ةبى مصطفى

2622 ،2622

زاير ،ةسمير محيبس

0102

زاير ،سعد علي

2529 ،2562 ،2219 ،2210

الزبدة ،يةا "محمد مروان"

2225

الزبدير ،عرفات ابراهيم

0291 ،0212 ،2982

الزبن ،يةا وليد

2222 ،2226 ،2221

زبن ،ةوال حسن

0268

الزبن ،زهوة ةضيان سحيمان

2615 ،2612

الزبون ،عطاهللا علي

0269

الزبون ،معن حمدان

501

الزبيد  ،بثيةر عا ل

2292

الزبيد  ،سعيد جاسم

2892

الزبيد  ،عبد السالم جو ت

2595

الزبيد  ،عبد السالم عمران

019

الزبيد  ،عبد العظيم حمزة

85

الزبيد  ،فرج حمد

511 ،559

الزبيد  ،عيمر يو س

2285

الزبيد  ،وةس كريم

2122

الزبيعي ،سالم

0228

زتيلي ،خدي ر

19

768

زحاف ،يوسف لكحا

2862

الزةقا ي ،محمد عبد العظيم

066

زةمان ،محمد عبدهللا

2859 ،522 ،051

الزةيقات ،ابراهيم عبدهللا

0229 ،91

زةيقات ،حازم

629

الزعابي ،محمد محمد الصاحي

2580 ،296

الزعبوي ،سمير عيد

2282 ،220

الزعبي ،أحمد شريف

2228

الزعبي ،أما عبده

0222

الزعبي ،إ صاف لطفي

2611 ،2626 ،2626

الزعبي ،تيسير أحمد

2022 ،2002

الزعبي ،حسام حسين

2252

الزعبي ،زيا عا ل

2629

الزعبي ،سحر محمد

2112

الزعبي ،شرحبيا خلف

2661

الزعبي ،علي فالح

0022

الزعبي ،علي محمد

2299

الزعبي ،غدير فائق

0222

الزعبي ،محمد خالد

2251

الزعبي ،محمو عبد العزيز

0205

الزعبي ،مروان ياهر عبد

92

الزعبي ،ضال أحمد

2119

الزغا ،أسامر شوكت

2199

الزغول ،افتكاة بركات

2255

الزغول ،تسةيم علي

0220

الزغول ،فايمر أحمد

0992

الزغيد  ،لةدة قاسم

0908

زقوت ،سعا العبد

0222

زكاة ر ،محمد سعد

2252

زكريا ،يحيى

528

زكوةة ،العو ير

985

769

زكي ،عما الدين حسين

0222

زلوم ،ةيم بركات

2251

زلوم ،عمر خضر

2052

الزما ي ،كمال عوض

2812

الز بقي ،حةان سليمان

2295 ،2015

الزهران ،محمد حمد

2522

الزهرا ي ،سلطان سعيد

222

الزهوا ي ،عالل محمد

2902

الزهير  ،حسين عبد الحسين

2592

الزواهرة ،إ عام خلف

2665 ،2660

الزواهره ،سةدس عوا

2286

الزوايدة ،سليمان زعا

2211

الزوبعي ،عبدهللا علي

2202 ،2229

زوزو ،هدى

2222

الزويةي ،ابتسام صاحب

2560

الزويةي ،حسين بي

0090 ،0092 ،628

الزيات ،إيمان أحمد

0221

الزيا ات ،إخالص عبد الكريم

662

زيا ات ،عا ل عوا

2092

الزيا ات ،موفق موسى

0900

الزيا ات ،هياب عوا

0105

الزيباة  ،جعفر خا و

0228

الزيباة  ،وة صابر

266

الزيتو ي ،حميد عبدهللا

262

زيد ،مصطفى جاسم عبد

0209

الزيدات ،لبةى مصباح

2110

زيدان ،تحسين علي

2912

زيدان ،حيدة كاما

0229 ،2982

زيدان ،سلمان يو س

0229

زيدان ،عما عبد الستاة

22

زيدان ،محمد

0101

770

زيدان ،هلر صالح

2921

زيدان ،هاجر

0865

الزيدو ي ،محمد بالل

062

الزيد  ،خولر حمد

122

الزيد  ،فايمر عبيد

2505

الزيد  ،مثةى علوان

502

الزيد  ،مصعب حما

2528

الزيد  ،شوان محمو

2228 ،962

زيقم ،مدا ي شريف

0902

زيةا  ،ياةق

2812 ،015 ،012

الزيو  ،أ وة حمد

0106

الزيو  ،أيمن محمد

2622

الزيو  ،اسماعيا محمد

621

الزيو  ،محمو عبد الكريم

0298 ،2282

الزيو  ،ايف محمد

2256

س
سابق ،مديحر

0905

الساجت ،محمو شاكر

0522

ساحا ،محمد

2019

السايوة  ،عالء خلف

2562

الساعاتي ،شوقي اجي

0202

الساعد  ،حسن حيال

2558

الساعد  ،محمد يه

0522

الساقي ،خالد عمر

022

الساكت ،موسى عو ي

2228

ساكن ،عبد العزيز بركر

2256

سالم ،أحمد مصطفى

2088

سالم ،إ ةيس ح ي

0102

سالم ،عزوز اسماعيا

0901

771

سالم ،بيا حامد

0992

سالم ،ياسر فواز

0520 ،0282

"سالم صقر" ،مصطفى ابراهيم

292

السامرائي ،شهد مصطفى

0906

السامرائي ،عبد الرزاق أحمد

2220

السامرائي ،عد ان ابراهيم

2252

السامرائي ،عمر يه

219

السامرائي ،فاةس حسون

922

السامرائي ،قاسم حسن

2299 ،2298 ،2292 ،2295

السامرائي ،محمد كرم

952

السامرائي ،محمد مهد

909

السامرائي ،هاشم عبد الحميد ةشيد

2255 ،819

سامي ،صر علي

0908 ،0902

الساير ،محمد عويد

0662 ،0109 ،0108 ،0268

السباتين ،ةاجح ابراهيم محمد

512

السباعي ،صبحير سعيد

0909

سبالك ،أحمد مةصوة

2225 ،292

السبهان ،حةان علي

2522

السبوع ،ماجدة خلف

0201

ستد ،ماةكو زاة

2955

الستيتي ،توفيق

0228

سحير  ،زيةب

2122

السحيمات ،حاتم جميا

228 ،222 ،226 ،221 ،225

السحيمات ،ياسين خلف

2202

السدخان ،أحمد كريم

0092

السدخان ،ضحى لعيبي

2201 ،852 ،822

سديرة ،عمر محمد

0212

السديس ،ةحمان

2012

السر ،آالء

0225

السرحان ،شذى صالح

520

السر ير ،محمد ةضوان

0221

772

سرسك ،اعتما خليا

2252

سروة ،ساةه سهيا

2258

سطام ،كايع جاةهللا

2890

سطريك ،فيرو يكا سزوبكو

82

سعا ة ،فهمي حسين

222 ،226

سعا ة ،اصر جمال

292

السعافين ،ابراهيم عبد الرحيم

0226 ،0122

سعد ،مرا علي

2126 ،91

السعد ،يحيى م يد

0221

السعدون ،عبد ال ليا ضاة

2200

السعدون ،ا ير هةاو

0222

سعد  ،حسيةر

211

السعد  ،عباس فاضا

2551 ،2028

السعد  ،علي حمو

0229 ،2982

السعد  ،محمد ةشيد

2228

السعو  ،ةاتب سالمر

22

السعو  ،ضيف هللا حسن

2620 ،2622

السعو  ،اسماعيا

2556

السعو  ،شريف عبد الرحمن

2662

سعو  ،عبد الصمد

995

السعو  ،مؤيد موفق

0222 ،0215

السعو  ،زاة جبريا

2822

سعيد ،أحمد محمو

201

سعيد ،يالل زيةا

0922

سعيد ،عبد ال باة أحمد

522

سعيد ،عمر أحمد

2092

سعيد ،فهدة عبد الرحمن

0229

سعيد ،محمد ة مان

0122

سعيد ،محمد مسعد

0222

السعيد ،مرتضى حسن

0222

سعيد ،ا ير ليتيم

2222

773

سعيد ،يكاة أ وة

0699

السعيد ،هال عيم

2126

السعيدات ،أةوى سليم

2610 ،2612

سعيد  ،فايمر الزهرا ء

985

السفاسفر ،ابراهيم محمد

221

السفاسفر ،محمد ابراهيم

221

السقاة ،صهيب محمو

286 ،219

السكر ،فايزة ابراهيم

2612 ،2620

سكران ،محمد ابراهيم

2921

سكرير ،هيثم ياسين خليا

0082 ،0028

سالم ،ةفعت

0120

سالمر ،آمال سليمان

2620

سالمر ،أسماء عبد ال ابر

2621

سالمر ،أيمن صالح

2262

سالمر ،عبد الحافظ ياسر

2151 ،2565

السالمر ،عبدهللا عيسى

0922

السالمي ،عبد ال باة سعد

2921

السالمي ،محمد سلمان

219

السالمي ،دى صالح

2822

الساليطر ،أحمد سليمان

0122

الساليطر ،محمد قاسم

2225

سلطان ،ثبات ايف

2259

سلطان ،سعد سالم

2282

سلطان ،افع بحر

2002

السلطا ي ،حمزة هاشم

2561

السلطا ي ،سرين حمزة

2595

سلمان ،زكرياء

2882 ،2826

سلمان ،سلوى جرجيس

0625

سلمان ،شوقي يو س

0920

سلمان ،عزمي محمد عيال

2825

سلمان ،لفتر حميد

0200

774

السلمان ،محمو أحمد

2090

سلمان ،مفلح حسين عيال

2669

سلمان ،وة خالد

0228

سلمان ،ياسمين لفتر

0200

السلمو ي ،سعا ابراهيم

922 ،212

سلمي ،عالء عبد الرحمن

208

السلهتي ،محفوظ أحمد

2222

السليحات ،أما ي عا ل

2615 ،2612

السليحات ،عرين عطاهللا

2212

سليقر ،خولر سامي

0125

السليم ،بسمر عيسى

2929

سليم ،عيدان شبيب

2206

السليم ،ايف حطاب

822

سليم ،هبر ةافع

0522

السليم ،هةد فضا هللا

2212

سليم ،ياسر محمد

0025

سليمان ،إيمان عبد الروؤف

622 ،629

سليمان ،حليم حما

2298 ،2292

سليمان ،زيد مةير

0299

السماك ،إسراء غا م عبد

0211

السمحان ،إيا عايد

2022

سمحان ،ةامي سعد

2668

السمهوة  ،محمد ذيب

2210

سموة ،سوسن جوةج

2226

سموة ،فا

2226

جوةج

السمول ،عيسى محمد

2155

سمير ،مؤمن

0121

سميرة ،مةا

629

سميسم ،جوا كاظم

2022

السة ر  ،بشرى او

628

السةطيا ،ياسمين جو ة

2011

775

سةقري ،اوو عبد العفو

202 ،206

السهلي ،عبدهللا حمو

886

السواعي ،خالد محمد

0222 ،2216 ،2256 ،2220 ،990

السوافطر ،وفاء أحمد

011

سوالمه ،خليا أحمد

2222

السو ا ي ،عبد الكريم جاسم

622

السو ا ي ،فراس عبد الرزاق

0651

السوةجي ،أحمد عبد العزيز

2526

سوهيلر ،لغرس

626

سويدان ،فاةس

629

سويدان ،مالك شكر

2225

السويد  ،أحمد بيا

999

السويركي ،وليد عبد

60

السيابي ،ماجد شيخان

0229

السيد أحمد ،زيا أ يب

2690

سيد ،جما ر محمد

22 ،26

السيد ،حةان أحمد فقيه

0615

السيد ،ةيهام يسر

2222

سيد ،سامي محمد

169

السيد ،عبد الواحد عبدهللا

2810

سيد ،وليد فاةوق

0222 ،0209

السيسي ،أةيج حمزة

2552

سيف ،أحمد ةاشد

0282

سيف ،حسام محمد

550

سيالي يتش ،حاةث

0126

سيمون ،ةوبرت

0222

السيويي ،جالل الدين

215

776

ش
شابسوغ ،سرين محمد

0922

شاحاك ،إسرائيا

192

شا لي ،المصطفى

0228

الشاعر ،وهيب عبده

800

الشاغوة  ،ابراهيم محمد الطيبي

2822

الشافعي ،صا ق عبيس

2509

الشافعي ،كمال الدين أبو سالم محمد بن يلحر بن

122

محمد بن الحسن القرشي الةصيبيةي
شافي ،وة ة عبد الحسن

952

شاقان ،محمد سالم

022

شاكر ،فرح وجد

2222 ،2202 ،2202 ،2092

شاكر ،زاة شكوة

0122

الشامي ،ساجدة ابراهيم

2012

الشاهر ،شاهر اسماعيا

862

شاهين ،حسام زهد

2269

شاهين ،سعد الدين علي

0128

شاهين ،عبد الباسط أحمد

0021

شاهين ،محمد عبدهللا

2212 ،2222 ،960 ،958 ،299

شاهين ،محمد علي

2522

شاهين ،محمد يوسف

0212

شاهين ،مها

2626

الشاو  ،ةجاء مرا

0621

الشاو  ،عبد الها

2821

عبد الرحمن

الشاو  ،علي عبد العزيز

2526 ،2282

شاو  ،مرتضى علي

628

شاويش ،هديا عبدهللا

2212

الشايع ،خالد عبد الرحمن

528

الشايع ،فهيم عبداإلله

2250

شبا ر ،مؤمةر عبد العزيز

2625 ،2152 ،2156

777

الشبلي ،فايمر أكرم

2098

الشبلي ،محمد شبلي

2285

شبوب ،مرا ياهر

122

الشبول ،صبر

0222

شبيب ،ايف محمد

299

شبير ،محمد عثمان

116

الشبيلي ،محمد جاسم

0622 ،0626

الش ير  ،أحمد عبد الرسول

2282

الشحا ات ،أ س عما

2211 ،2215

شحا ة ،عائشر محمد

0925 ،2102

الشحا ة ،عبد الرزاق قاسم

0282 ،0269

شحا ة ،مروان أحمد

252

شحالتوغ ،شوكت ةفقي

122

الشخا بر ،أحمد عيد

0202

الشخا بر ،زيا محمو

15

الشديفات ،ةياض خليف

009

الشراب ،ا ير محمد

2216

شرا قر ،بهاء الدين محمد

2262

شرا قر ،تحسين محمد

2262

شراة ،تسةيم ةضوان

2286

شرتح ،عصام عبد السالم

0129

الشرع ،فتحي عبدهللا

0022

الشرع ،محمد هالل

2512

الشرعر ،أحمد عبد الكريم

2620 ،2621

شرف ،خلو جها

0152

شرفا ،ةا ير عمان

2199

الشرفات ،حسين عسكر

2686 ،2681

الشرفات ،ايف محمد

2155

الشرقاو  ،عبد الرزاق أحمد

609 ،022 ،10

شرقي ،محمو

950

شركر آ م ومشمش لإل تاج والتوزيع الفةي

2202 ،2202 ،2229

778

شركر ترجمر ل .ل .سي

665

شركر مكتب بيا للقا ون

2255

الشرمان ،علي سالم

0029

شرهان ،ة ا جباة

2525

شرو ة ،جميلر

0202

الشروف ،زيةب فيصا

2512

الشريف ،صالح الدين محمد

2262

الشريفي ،محمد عبد الزهرة

2892

الشريفين ،عما عبدهللا

052 ،282 ،280 ،225

شطاةه ،آيات عبد الغةي

2998

شطةاو  ،جبر غاز

2222 ،2262

شطةاو  ،عبير صالح

2285

الشطي ،لطيفر محمو

2612 ،2616

شعبان ،هةا توفيق

202 ،229 ،228 ،222 ،221

الشعر ،أ وة محمو خليا

0152

الشعالن ،سةاء كاما

0921

الشعيبي ،عا ل

016

الشعيبي ،يحيى محمد

2026 ،2268 ،2262

الشقباو  ،صالح محمد

898 ،805

شقرون ،زاة

0150

الشقيرات ،فيصا أحمد

2522

الشقيرات ،مالك أحمد

0291 ،2022 ،869

الشقيرات ،صر محمو

2611

شكر  ،أحمد خالد

222

شكر  ،حسين محمد

502

شكوة ،زاة شاكر

0525 ،0522

شكير ،محمد سلمان

986

شالح ،جةان أحمد

2592

شالكر ،غفران حمد

2922

شالل ،عراك جبر

592

شلش ،براء

0282

779

الشلفي ،أحمد قائد

0152

الشلهوب ،ذيب محمد

0155

شما ،عبد اللطيف يوسف

2599

الشماع ،محمد فائق

2008

شمالر ،أحمد حسين

0289 ،0286 ،0281

الشمايلر ،زكي محمد

2216

الشمر  ،أحمد سالم

2895

الشمر  ،ثائر سمير

0520 ،2182

الشمر  ،جاسم

628

الشمر  ،حازم جر

825

الشمر  ،حافظ محمد

0156 ،0151 ،0252

الشمر  ،او ماهر

2566

الشمر  ،صاحب أسعد

692

الشمر  ،صا ق

982

الشمر  ،صفاء صرهللا

226

الشمر  ،عبد الحميد حمو

2828

الشمر  ،عبد الصمد سعدون

829

الشمر  ،عبد المحسن الفي

0268

الشمر  ،عما مطير

،2226 ،2201 ،2205 ،822 ،681
2268

الشمر  ،فرح علي

992

الشمر  ،مايح شبيب

912

الشمر  ،محمد شاكر

629

الشمر  ،مريم خلف

228

الشمر  ،ا ير جاسم

921

الشمر  ،و يان ياسين

2065

شمس ،خالد حوير

2815 ،2812 ،062 ،060 ،062

الشملتي ،بيسان تيسير

2212

شموي ،وال سهيا

2229

شةابلر ،أم د محمد

822

شةاف ،شرف الدين عمران

61

780

شةاف ،شرف الدين محمد

0269

شةافي ،وال أحمد

0200

شةاوة ،محمد فضيا

0661

شةاو  ،خليا حسن

0022

شةب ،محمد أحمد

2622

الشةفر  ،خالد سعد

0280

الشةفرير ،شيماء عبد العزيز

2512

الشةقيطي ،مريم محمد

0250

الشةقيطي ،محمد محمو بن أحمد بن محمد التركز

2282

الشةوفي ،عبد الحق

0662

شةيك ،هبر عبد اللطيف

2902

شةيوة ،محمد صالح

2160

شهاب ،أسامر يوسف

021

الشهابي ،عاصم عطا

2092

الشهاو  ،أحمد

2218

الشهرا ي ،محمد مباةك

2259

الشهر  ،عبدهللا سعيد

0288

الشهر  ،عبدهللا عوض

2522

شهيد ،هدى

0298

الشوابكر ،ة ا ةمضان

2219

الشوابكر ،مصعب حمدان

12

شواش ،تيسير إلياس

91

الشواف ،سعد محمد

895

الشوافي ،فا ير أحمد

2285

شواهين ،خير سليمان

2625 ،2120 ،2122 ،2229 ،21

الشواوةة ،فيصا محمو

2222

شوبان ،محمد أبو بكر

0152

الشوحر ،ها أحمد

2689

شوشاة  ،صالح الدين محمد

2265

الشوك ،بليغ حميد

2569

الشوك ،ساةة مالك

822

781

الشوملي ،جبرائيا جوةج

195

الشوملي ،سهير ابراهيم

0022 ،0021 ،0216 ،2212

الشويخ ،داء حمد

0926

الشويطر ،عبد الكريم عبدهللا

،0110 ،0112 ،0112 ،0159 ،0158
0282

الشويعر ،عبير صالح

2521

الشويلر ،أحمد ةامي

581

الشياب ،أسيا ابراهيم

2262

الشياب ،سلطان محمو

0612

الشياب ،عد ان

2556

الشياب ،محمد معتصم

2611

شياوتشيةغ ،فان

2012

شيبان ،سمير

2222

الشيبا ي ،ثامر بالل

0068

الشيباو  ،حامد كاظم

0282 ،0212

شيبوي ،سليمان

962

الشيخ ،أحمد عبد الرحيم

2255

الشيخ ،سعيد جميا

2598

الشيخ ،مصطفى سعيد

0008

الشيخلي ،صباح اجي

699

الشيخي ،فايمر عبدهللا

29

شيرزمين ،أسد هللا

590

ص
الصائغ ،وجدان

0289

صا ق ،ةمان سليمان

0026

الصاعد  ،سعو حامد

2826

الصافي ،آن عا ل

0285

صافي ،محمد خالد

0112

صالح ،آالن باجالن

0291

782

صالح ،أحمد سالم

2912

صالح ،إيةاس وليد

0922

صالح ،اسماعيا علي

2682 ،2681

الصالح ،جمعر العبيد

528

صالح ،حقي شفيق

852

صالح ،خليا سليمان

2228

صالح ،سليمان سالم

0022

صالح ،شاكر عبد المعطي

092

صالح ،عالير محمو

0612

صالح ،عالير يعقوب

2811

صالح ،عباس أحمد

0281

صالح ،عبد الرحمن اسماعيا

226

صالح ،عبد المةعم أحمد

250

صالح ،عبير علي

0115

صالح ،علي عبد الرزاق

285

صالح ،فواز أحمد

0521

الصالح ،مدين جمال

،291 ،292 ،210 ،212 ،029 ،020
102 ،568

صالح ،مصطفى الضاو

268

الصالح ،ضال عبد القا ة

0286

صالح ،ها عبد الفتاح

2698 ،2692

صالح ،وليد محمو

2022 ،2912

صالح ،ياسميةر

0282

الصالحي ،سعيد ابراهيم

0288

الصالحي ،صباح ا وة

0022

الصالحي ،عايف عبد

2262

الصا ع ،أم د ضيف هللا

2620

صباح ،آمةه حربي

0892

صباحي ،حميدة محمد

0612

صباة ،أحمد يلب

2562

الصباةيةي ،حسن محمد

522

783

صبح ،سماح أ وة

0928

صبح ،شوه وليد

629

صبح ،يوسف محمد

2686 ،2199

الصبحر ،غا ة عبد الفتاح

2522

صبحي ،فوزير فهد

0111

صبر  ،ائلر هاشم

229

صبيح ،ةوال ابراهيم

0289

الصبيحات ،ابراهيم بدة

0296

الصبيحات ،تيسير أحمد عبد المالك

2229 ،2228

الصديق ،خالد عبده محمد

506

صديقي ،سامير

2210 ،2212

الصديقي ،عبد اللطيف يوسف

2929

صديقي ،علي عيسى

2816

الصديقي ،محمو عبد اللطيف

210 ،62

الصراف ،زاة مصطفى

2952

الصرص ،ا ر عمر

2262

الصعب ،أحمد علي

0112 ،0116 ،0222 ،962 ،212

الصعوب ،شفاء صالح

695

الصفاة ،عفاف محمد

2269 ،81

الصفاة ،مةال صالح الدين

260

الصفد  ،أما بشير

562

صفر ،زهراء كريم

852

صفوة  ،تسةيم سليمان

2260

الصقوة ،عاةف حسين

0628

صالح الدين

982

صالح الدين ،بةان محمد

0612

صالل ،لؤ عبد الستاة

0222

الصلتي ،سعيد سليم

2259

صلخد  ،علي حسن

2262

الصما  ،أحالم عبدهللا

2162

الصما  ،امتةان عثمان

0929

784

الصما  ،تماةا عد ان

2661

الصما  ،عامر علي

2222 ،2222

الصما  ،عبدهللا ماهر

2265

الصما  ،غا ة أحمد عبدهللا

2160 ،2162

الصميدعي ،غزوان حسن

0220 ،2965 ،2962 ،218

الصميدعي ،محمو جاسم

0028

الصةابرة ،خالد علي

2022 ،992

صوافطر ،تغريد علي

2229

الصوالحر ،أيوب أحمد

162

صوالحر ،محمد أحمد

2261

صوالحر ،معتصم اصر

2662

الصوالحي ،سةاء فوز

0212

صوان ،عمر محمد

2262

الصوة  ،كفاح عبد القا ة

2619 ،2612 ،2616

الصوفي ،حميد مرعي

2229

صويص ،غطاس جميا

0122

صويص ،مها يعقوب

2211

الصياح ،عبد الستاة مصطفى

0220

صيام ،هةا

2266

علي

ض
ضاحي ،فاضا جابر

2222

الضاة  ،مثةى حاةث

828 ،812

الضامن ،ةويده صالح

2262

الضب ،علي عبد القا ة

0222

الضباعين ،أشرف عبدهللا

0292

الضبيان ،محمد حمو

902

الضالعين ،معتصم تركي

2205

ضمرة ،توفيق ابراهيم

208 ،228 ،222 ،226 ،221

ضمرة ،يوسف عبد المعطي

0222

785

الضموة ،ةويدة أحمد

0118

الضموة ،ها ي حامد

0029

الضموة ،هةد خالد

288

ضيف ،يو س عمر

520

ط
الطائي ،أسماء مشعا

258

الطائي ،أ يس حمو

2122

الطائي ،حازم حسن

2526

الطائي ،حميد عبد الةبي

0002 ،0002

الطائي ،خليف عبو

522

الطائي ،ذياب فهد

2222

الطائي ،ةافع عبد الغةي

222

الطائي ،عصام عبد الرزاق

891

الطائي ،فواز أحمد

0526

الطائي ،كاظم صافي

256

الطائي ،مؤيد عبد علي

،2982 ،2986 ،2981 ،2222 ،62
0229 ،0222 ،2992 ،2990 ،2988

الطائي ،مازن ها

2525 ،2082 ،258 ،05

الطائي ،هديا ياةق

2989

ياسيست ،سيد أحمد

0952

ياشمان ،غاز مرسال

2521

ياقر ،محمد ةفعت

210

الطاهر ،أسمهان ماجد

2212

ياهر ،أ واة ياسين

2852

ياهر ،شه وبوعبدهللا مال

0220

الطاهر ،عيةو عبدهللا

69

يبر ،محمد البشير

602

يبيشات ،مهةد محمد

0228

يحايةر ،سامرة سعيد

2222

786

الطراو ر ،اخليف يوسف

208

الطراو ر ،حسين أحمد

0296

الطراو ر ،خلف فاةس

2525

الطراو ر ،سهام ابراهيم سالم

2162

الطراو ر ،ما د محسن

2629

الطراو ر ،محمد سالم

2521

الطراو ر ،مصلح أحمد

2222

الطراو ر ،هةاء أحمد

2205

الطراو ر ،وصفي حسين

0222

الطرايرة ،محمد محمو

021

يرو  ،ليةدة

818

يريف ،محمد عبد المحسن

2229

الطريفي ،أ س بسام

0952

يشطوش ،هبه علي

0292

الطعا ي ،سليمان قسيم

602

يعمر ،أم د زين العابدين

928 ،892 ،826

يعمر ،عبد الرحمن محمد

2902 ،2299

يقايقر ،خالد محمد

2695 ،2692 ،2662 ،2622

يالفحر ،شوكت يه

020

يليب ،عيمر صالح

2222

الطمو ي ،براءة شاهر

2262

يميزه ،ماهر عبد الفتاح

2222

الطةبوة ،محمد فخر

2529

الطةطاو  ،عبدهللا

2220 ،161 ،515

يةوس ،جليا حةا

0025

يه ،يه محمد

0290

يه ،يه ايف يه

2692 ،2618 ،2628

الطهاةوة ،بالل محمو

2052

الطهراو  ،محمد أحمد

052

الطوالبر ،حسن محمد

802

يوقان ،عامر "محمد سعيد"

0119

787

يوقان ،فدوى

2262

الطويسي ،أحمد

862

الطويا ،أكرم أحمد

2202

الطويا ،عزت عبد العظيم

25

الطويلر ،وحيد

0292

الطيب ،ياةق

0295

ييب ،مؤيد

0162

يب مفلح

522

الطيب،

الطيب ،يحيى الوليد

209

ييفوة ،مصطفى جمال

652

ظ
الظالمي ،حامد اصر

268

الظالمي ،فر وس عيم

0660

الظفير  ،فرج غيم

،2011 ،2015 ،2012 ،2010 ،2012
2019 ،2018 ،2012 ،2016
998 ،992

الظهراو " ،محمد سامي" علي

ع
عابد ،حةان جبيلي

0291

عابد ،ياب

102

عابدين ،خولر بشير

560

عابدين ،سمر عبد العزيز

0292

عابدين ،محمد أمين بن عابدين

125

العازة ،ا يال

192

عاشوة ،محمد سعيد

088

عاشوة ،محمد سميح

2622

عاشوة ،مزاحم إ ةيس

002 ،002 ،022 ،22

العاقوص ،مهةد

2928 ،222

العالم ،ابتهال اسماعيا

2222

788

العالم ،ةضوان محمو

2922

عامر ،ةضا محمو

0222

عامر ،سامح عبد المطلب

0222 ،0222 ،2011

عامر ،محمو علي

2221

العامر  ،جعفر صا ق

222

العامر  ،ساةة علي

0025

العامر  ،سرى علي

0025

العامر  ،سعو جايد

،0226 ،0222 ،0220 ،0222 ،2222
0282 ،0280 ،0282 ،0229

العامر  ،علي حسن

2282

العامر  ،عماة ياهر

662

العامر  ،محمد بشير

2502 ،0012

العامر  ،محمد حسن

2268 ،0296 ،0162 ،0065

العامر  ،محمد عمر

2522

العا ي ،ثائر غاز

521

العا ي ،سدير ياةق

62

العا ي ،سرمد عكيد

2520 ،826

العا ي ،عامر بةدة

2992

العا ي ،عبد الرحمن خلف

2269

العا ي ،فالح خليا

2550

العا ي ،قاسم صالح

582 ،582 ،505 ،521 ،222 ،012

العا ي ،محمد شالل

110

العا ي ،مظفر ها ي

0529

العا ي ،وجيهر ثابت

2550 ،2512 ،259

العايد  ،يوسف أحمد

2622

عبابةر ،سليم يوسف

0208

عبابةر ،لبةى قاسم

2222

عبابةر ،محمد يوسف

2001

عبابةه ،محمد عصام عبد الكريم

2622

العباجي ،دى فتاح

2285 ،22

العبا " ،محمد وليد" حامد

2205

789

العبا  ،أ واة سعو

268

العبا  ،إيمان يو س

0218 ،0216 ،2086

العبا  ،شهلر سالم

2202

العبا  ،عبد السالم او

122

العبا  ،علي سليم

290

العبا  ،محمد حميد

2222 ،2096

العبا  ،محمد يو س

812

عباس ،إحسان ةمضان

652

عباس ،إيمان خالد

0292

عباس ،حسين وليد

2068

عباس ،سامي مهد

0160

عباس ،سها ياس

255

عباس ،سهيلر محمد

0290 ،0202

عباس ،عبدهللا اهض

2021

عباس ،علي محمد

0209

عباس ،علي موسى

2260

عباس ،عمر وة

0222

العباس ،فايز أحمد

0162

عباس ،محمد وة

0165 ،0109

عباس ،محمو ةضا

،815 ،810 ،821 ،808 ،802 ،222
،2558 ،2262 ،2221 ،2225 ،902
2519 ،2518 ،2512 ،2516 ،2512

عباس ،موسى ةحوم

0950

عباس ،هدى زيدان

0218

عباس ،هدى ها

2622

عبد ال ابر ،سعو محمو

0528

عبد ال باة ،بسمان عبد الوهاب

0205

عبد الحسين ،أما ي عبد الخالق

2282

عبد الحسين ،فالح عبد الحسن

222

عبد الحفيظ ،محسن

2222 ،2220 ،2222

عبد الحق ،تسةيم محمو

2222

790

عبد الحميد ،زهراء عا ل

2226

عبد الحميد ،فاتن

2501

عبد الحميد ،محمد محي الدين

2865

عبد الخالق ،غسان اسماعيا

2220 ،0298

عبد الرازق ،ابراهيم صقر

228

عبد الرحمن ،آالء قحطان

0952

عبد الرحمن ،حسام الدين

2025 ،2285

العبد الرحمن ،حكمات خضر

2269 ،881

عبد الرحمن ،سماح محمد

58

عبد الرحمن ،عفيف محمد

0522

عبد الرحمن ،مهةد عبد الفتاح

2512

عبد الرحمن ،هاير

2612 ،2610

عبد الرحيم ،عزيز العماة

2926

عبد الرزاق ،ةأفت

825

عبد الرزاق ،عبد السالم عاةف

2202

عبد الرزاق ،لقمان ثابت

2229

عبد الرزاق ،محمو اسماعيا

2526 ،2291 ،2282

عبد الرضا ،كمال هديب

2252

عبد الصاحب ،مهةد عبد ال باة

269

عبد العزيز ،إيهاب علي

2021

عبد العزيز ،ابراهيم علي

2659

عبد العزيز ،ة دة أحمد

2662

عبد العزيز ،زواتةي

0205

عبد العزيز ،عبد الغةي محمد

882

عبد العزيز ،محمد ايمير

2589

عبد العزيز ،وةو علي

2082 ،2029 ،2069

عبد الغةي ،خالد محمد

21

عبد الغةي ،محمد عقلر

2221 ،2225

عبد الغةي ،محمد عمان

2522

حابس

0228

عبد الفتاح ،شا

0222 ،0221 ،0222

عبد القا ة ،أ س أحمد

791

عبد القا ة ،إيمان أحمد

025

عبد القا ة ،كفاح ذياب

0299

عبد القا ة ،يحيى محمد

0822

عبد الكريم ،فاتح حسةي

2222

عبد الكريم ،محمد عبد اللطيف

2252

عبد الكريم ،بيا محمو

0860

عبد اللطيف ،براء مةذة

2220

عبد اللطيف ،حةان شوكت

2699

عبد اللطيف ،عما علي

2822 ،821

عبد اللطيف ،فرها حسن

600

عبد الم يد ،ابراهيم باجس

021

عبد الم يد ،عائشر

0080

عبد المريد ،ها ي

0822

عبد الها  ،عدلي محمد

0022

العبد ،إ ةيس

289 ،282

عبد ،إيمان ةسمي

2199 ،2198

عبد ،العزيز محمو

2220

العبد ،عبدهللا محمد

2829

العبد ،عد ان أحمد

2911 ،2958

عبدهللا ،أحمد عبد الكريم

252 ،86

عبدهللا ،أحمد عبو

2262

عبدهللا ،إخالص محمو

0161

عبدهللا ،بدةير صالح

2222

عبدهللا ،براء حسن

0522

عبدهللا ،جمال يوسف

2692

عبدهللا ،زا ا اجي

026

عبدهللا ،عا ل محمد

2069

عبدهللا ،عبدهللا اسماعيا

0022

عبدهللا ،عبده عبد الكريم

0166

عبدهللا ،علي هاشم

921

عبدهللا ،فتحي علي

0162

792

عبدهللا ،مثةى

628

عبدهللا ،محمد ةمضان

526

عبدهللا ،محمو أحمد

186

العبدالت ،هةاء جميا

2125

العبدلي ،قحطان بدة

0000

عبده ،يوسف محمد

2215

العبر  ،بدة سالم

102

عبو  ،إيمان ها ي

860

عبو  ،فاضا عباس

0206 ،0225

العبو  ،ضياء غةي

0220

العبوسي ،ةياض عبد الم يد

2080

العبوشي ،سدين ةضوان

2220

عبو  ،زيد سليمان

،2585 ،222 ،222 ،222 ،90 ،89
2122 ،2116 ،2122
،289 ،229 ،689 ،650 ،225 ،222

عبو  ،زيد مةير سلمان

0292 ،0222 ،0221 ،2588
عبيد ،حةان صبحي

2205

عبيد ،عباس محمد

258

عبيد ،عبد الرحمن ةحمو ي

2926

عبيد ،عبد السالم عبد الرحمن

2680

عبيد ،علي عباس

2062

عبيد ،محمد حسن

956 ،951

عبيد ،محمد صابر

0295 ،0222

عبيد ،مزهر جعفر

2288

عبيد،

2218

اة محمد

العبيد ،ها عبدهللا

2222

عبيدات ،أحمد أ يب

2529

العبيدات ،أحمد سليمان

2120

عبيدات ،زهير محمو

2222

عبيدات ،سمر "محمد أمين"

2262

عبيدات ،صبا صا ق

2512

793

العبيد  ،إيهاب علي

826

العبيد  ،بشير

2902

العبيد  ،زيةر سامي

982

العبيد  ،عفراء ابراهيم

2220 ،222

العبيد  ،علي ةمضان

160

العبيد  ،علي ها

2000

العبيد  ،فراس حمو

602

العبيد  ،ايف زاعا

2122

العبيد  ،دوى سلمان

212

العبيد  ،هيثم ضياء

228

العبيسات ،هيام عبد المعطي

2220 ،2112

العتابي ،محمد حسن

0282

العتلر ،شيماء خالد

0168

عتوم ،الليث صالح

222

العتوم ،حسام مصطفى

922

العتوم ،هى موسى

2622

العتيبي ،محمد زايد

295 ،292

عتيق ،أةيج عد ان

0222

عتيلي ،تقوى عفيف

2628

العتين ،صفير محمد

200

عثامةر" ،محمد سعيد" صالح

2526 ،2289 ،2620

عثمان ،أحمد عبدهللا

281

العثمان ،باسم عبد العزيز

686

العثمان ،ثريا تسلم

2628 ،2622

العثمان ،ةا يا محمو

0955

عثمان ،عبد المةعم حسن

2905

الع الين ،سالمر جمعر

2659 ،2620

ع بان ،فايمر صابر

2222

الع رش ،حيدة حاتم

2589 ،2260

الع لو ي ،ابراهيم خليا

611

الع ولين ،خالد أحمد

822

794

الع يلي ،صباح وة
الع يلي ،ها

2082
0528 ،0522

يالب

الع ين ،علي ابراهيم

0222

عدالر ،عبد القا ة

251

العدةاو  ،ابراهيم علي

2222

العدوان ،أسماء تيسير

2592

العدوان ،أميةر ماجد

0122 ،0169

العدوان ،يا ا مخلد

2520

العدوان ،شاكر أحمد

2012

العدوان ،هةد علي

222

العدول ،زيةر صالح الدين

96

عدو  ،آالء ائا

0951

العديلي ،خلو محمد

222

عذاةبر ،لمى محمد

0956

العذاة  ،ثائر عبد الم يد

0952 ،0252

العذاة  ،عد ان او

912

العذاة  ،محمد حمزة

0252

عرابي ،غا ة ةمضان

2095

عراة ،عفاف سعيد صالح

2162

العراسي ،ساةه محمو

2286

العرامين ،محمد حمدان

115

العرباو  ،عزيز

0228

عرباو  ،مصطفى محمد

0018

العرباو  ،هى عمر

2552

العربي ،ةبيعر

82

العربي ،ةبيعر محمد

2812

عربيات ،مثقال أحمد

2618

عربيات ،وائا محمد

112

العرجان ،سامي صالح

29

عرجون ،عبد هللا محمد

598

عرفات ،ةضا علي

522

795

عرفر ،ال ا كمال

2686

عرموش ،هاير كةعان

0122

العرمويي ،عمر محمد

2569

العر وسي ،ضياء عويد

2182

العرو  ،عالء علي

2225

عريقات ،هبرهللا عبدهللا

2222

عز ،أحمد عباس

2225

عزام ،زكريا أحمد

0008

العزام ،عبد الباسط عبدهللا

622

العزاو  ،أحمد عبد العظيم

2822

العزاو  ،حيد مظهر

2922

العزاو  ،سالم جاسم

0052

العزاو  ،سعد ابراهيم مطر

288

العزاو  ،سمير ابراهيم

0820

العزاو  ،سهى إيا

0629

العزاو  ،محمد عبد الوهاب

2222

العزاو  ،محمد قاسم

0222

العزاو  ،بيا عبد الوهاب

0222

العزاو ،

2222

اح ابراهيم

عزايزة ،علي محمد

2291

العزب ،ةامي شاكر

0958

العزب ،وة الهدى صر

690

العزة ،مةتهى عبد العزيز

0822

عز ه ،جل ول

0865

العز  ،أحمد محمد

2968 ،2962

عزيز ،هاشم حمه

2258

عزيزه ،هيثم فتح هللا

0021

العزيز " ،محمد ةامز" عبد الفتاح

2621

عساسلر ،فوزير

0225

عساف ،عبد المعطي محمد

2016 ،162

عساف ،ليةا مشهوة

0222

796

العسر  ،عبد الرزاق

2891

العسكر  ،كفاح يحيى

285

العسلي ،خليا أحمد

922

العسو  ،جةان

2281

العش ،إكرام عبد القا ة

2262 ،222

العشر  ،حسين جابر

2201 ،2222 ،658

عصافرة ،يوسف عزات

0120

العصر  ،سيف علي

585

عضايلر ،أما محمد

2662

العضايلر ،أمين سالمر

2228

عضيبات ،أ س عد ان

0201

عطاهللا ،حمد عبد الرحمن

822

عطاهللا ،عائشر

2252

العطاة ،حيدة ابراهيم

2202 ،2128 ،22

عطاة  ،ة ا خليا

2112

العطاو ر ،اةيمان جبر

2221

عطوان ،أ يب أحمد

2181 ،2185

العطو  ،ةكدة عتيق

2281

العطو  ،ليلى محمد

2691 ،2682 ،2682

العطي ،سالم يوسف

2682

عطيات ،علي صالح

0226

عطيات ،لين حسام

2226

عطير ،ةهف جوا محمد

2222 ،2200

عطير ،سميرة حسن

2268

عطير ،ضراة عيسى

652

عطير ،عبدهللا خضر

0269

عطير ،عطير عبدهللا

2559

عطير ،مشتاق لطيف

982

عطيه ،آيه محمد

0122

العطيو  ،أحالم محمد مهاوش

2626

العظامات ،محسن هالل

2615

797

العفيفير ،مةى محمد

2511

العقابي ،ضال مهد

0529

العقرباو  ،سمر ائا

2162

عقيقي ،إسحاق فريد

0825 ،0126 ،0121 ،0125

عقيلي ،عمر وصفي

0000

عكاة ،وسام ها

921 ،920

عكاشر ،محمو فتحي

625

العكاشي ،مريم عبد الحسين

2182

العكوة ،محمد أحمد

2198

العكيد  ،اسماعيا كمر

026

العكيد  ،ة ا كمال

22

العكيلي ،خالد حمد

2211

العكيلي ،صباح حسن

922

العكيلي ،عد ان عةا

686

العكيلي ،هةاء محسن

2951

العالئق ،بشير

0002 ،0020

العالق ،يسرى كريم

899

عالل ،خالد كبير

192

عالل ،سهام ةحو

822

عالل ،يو س محمو

0262

العالو ر ،أحمد ابراهيم

2896

عالو ر ،يا أحمد

0821

عالو  ،ستاة جباة

928

العالوين ،عبدهللا حسن

2690

علم الدين ،أالن

0022

علمي ،عبدهللا

2882 ،621

العلمي ،مهد فكر

2225

علوان ،جما ه

2281

العلوا ي ،ثامر خالد

828 ،812

العلوا ي ،يه جابر

096

العلوا ي ،افع خالد

562

798

علو  ،حافظ اسماعيلي

82

علي ،آالء عبدهللا

2210

علي ،أحمد يحيى

0221

علي ،أم د ةشيد

100

علي ،بيداء عباس

222

علي ،تاةا ةؤوف

0220

علي ،جها كاظم عبد

2592

علي ،خالد صالح

0826

علي ،خميس حسين

0202

علي ،ةوان يوسف

2688 ،2682

علي ،سامان يه

996

علي ،ياةق محمد

826 ،655 ،605

علي ،ياهر مصطفى

0122

علي ،عثمان فوز

089 ،226

العلي ،علي زيا

896

العلي ،عمر سليمان

2685

علي ،غا ة فائق

2260

العلي ،مروان سالم

828

العلي ،مةها م يد

0025

علي ،افز

0002

علي ،يسرى حمزة

0090

العليان ،عا ل محمد

955 ،952

عليان ،عليان محمو

888

عليان ،مرا جميا

0288

عليان ،ا سي محمو

0225

العلياو  ،حميد شاهر

521 ،092

العليمات ،أشرف قاسم

2216

عليمات ،خالد عيا ة

2062

العليمات ،فوزير محمد

2610

عليوة ،عزيزة صالح

2619 ،2622

عليو  ،إلهام محمد

0222 ،0206

799

عماة ،أحمد ال اة

2222

العماة ،علي كريم

0219 ،912

العماة ،دى عبو

651

العماةات ،فاةس محمد

2220 ،2082 ،822

عماةة ،عبدهللا سليم

0822

عماةة ،عيمر

2020

العماو  ،أحمد علي

2228

العمايرة ،ابراهيم أحمد

2689 ،2686 ،2198

عمايرة ،حةان اسماعيا

2825

العمايرة ،خالد محمد

2612

العمايرة ،محمد عبدهللا

2615

العمر ،أحمد خطاب

2926 ،2925

عمر ،ةشيد جمال

0128

عمر ،سعيد عيا

0959

عمر ،فائز يه

2228

العمر ،معن خليا

865 ،698 ،692

عمر ،ا ة مةها حاج

0912

عمرا ي ،المصطفى عبد الرحيم

2908

عمراو  ،خدي ر

2221 ،2222 ،2260

عمرو ،إيهاب علي

2269

عمرو ،ياةق أحمد

2662

عمرو ،ظاهر أحمد

2262

عمرو ،مرام مصطفى

2625 ،2152 ،2156

العمر  ،أةيج عبدهللا

2665

العمر  ،حكيم

2292

العمر  ،عمر حسين محمد

2222

العمر  ،محمد محمو

00

العمو  ،محمد سعيد

2582

العموة ،ةبيع محمو

2222

العموش ،ابراهيم سمير

2290

العموش ،بسام علي

562 ،022

800

العموش ،حسين علي

0828

العموش ،فرحان جميا

2229

عمير ،ةاهيال حسين

220

عميرات ،آمال محمد

0050

عميرة ،زين محمو

2052

عميرة ،سعيد

2262 ،2220

العميم ،محمد آيت

0252

عةاجرة ،فواز أحمد

2622

العةاسوة ،س و ضيف هللا

2022

العةا ي ،ختام

0865

عةاير ،ختام عبد الفتاح

202 ،226

عةبتاو  ،الل حسين

0620

العةبتاو  ،ا ة محمد

202

العةبكي ،علي عبدهللا

2892

العةز  ،بشرى ابراهيم سلمان

2222

العةز  ،سعد الدهمشي

2250

العةز  ،شمسه ع اج

2229

العةز  ،عبدهللا

2222

العةز  ،فيصا سعو

0912

العةز  ،لبةى عقلر

220

العةز  ،محمد عو ة

2522

العةز  ،مشعا سلمان

2222

العةيزات ،محمد سعد

2201

عواج ،سامير يخلف

0052 ،0021

عوا  ،عبدهللا حسن

0265

عوا  ،عدة جلول

2505

العوا  ،وة واف

2222

العوا  ،سعيد اجي

229

العوا  ،هيبر خميس

822

العواسا ،صالح ابراهيم

0202

العواملر ،ها ي لطفي

2222 ،2220

801

العواو ة ،ةائد عبد ال ليا

216

عوجان ،فداء ياةق

0829

عوجان ،كفاير عبد القا ة

0129

العو ات ،فؤا عبد الكريم

209

العو ات ،محمد يالب

0182

عو ة ،أحمد عبد الحميد

0182

عو ة ،ابراهيم محمد

0180

عو ة ،بالل أحمد

2129

عو ة ،جمعر ساجت

2226

عو ة ،ةمز فتحي

829

عو ة ،صالح حميد

2516

عو ة ،هى شحا ة

0822

العو ه ،ابراهيم يوسف

295

عو ه ،محمد أكرم

2282

العو  ،محمد مسعد

0910 ،0182

عوةتا ي ،شهد أ وة

2282 ،0822

عوض هللا ،أحمد محمد

2222

عوض ،أيمن خليا

0820

عوض ،والء موفق

2280

العوضي ،ابراهيم علي سالم

2182

العوضي ،حمديةر عبد القا ة

2969

العولقي ،عوض

0912

العو ي ،الحسان

0618

عويدات ،مةاة محمد

2286

عويس ،فدوى عبد الرحمن

2222 ،2229

عويضات ،محمد يوسف

2222

عويضر ،سماح سعيد

2162

عيا  ،خالد حما

2562

عيا  ،فرح أشرف

0915

عيا  ،ماجد ابراهيم

0682

عيا  ،محمد سمير

2956

802

عيا ات ،محمد مصطفى

2280

عياصرة ،حمزة ماجد

2695 ،2620 ،2628

العيايدة ،عايف خلف

0665

العيثاو  ،ياةق علي

2220

عيد ،أسيا جها

0185

عيد ،سمير سالم

2222

عيد ،فرح مصطفى

0181

العيدة ،حازم محمو

2660

العيدو  ،آير

0865

العيساو  ،حاتم عبدهللا

022

العيساو  ،سدا وة

929

العيساو  ،سيف ياةق

2128

العيساو  ،عبد الوهاب

0911

العيساو  ،محمو حميد

292

عيسو ،غةير أمحمد

2288

العيسى ،إيةاس عبد الرحمن

2525

العيسى ،جاسم محمد

616

عيسى ،ةاشد علي

،2169 ،2168 ،2162 ،2166 ،2161
،2122 ،2126 ،2121 ،2125 ،2122
0226 ،2128

عيسى ،شهد عبد الستاة

922 ،862

العيسى ،يالل ياسين

2292

عيسى ،عامر عباس

2222

عيسى ،عبد ال باة حسن

0682

العيسى ،ميثاق مةاحي

929

عيسى،

112

اح محمد

عيشوبر ،عماة

2025

عيةو ،عبدهللا أحمد

2121

عيةو ،عبدهللا الطاهر

92

عيةيةا ،محمد سيد فال

152

عيوش ،مها ذياب

0269

803

غ
غابريا ،ةوز يال

82

غاز  ،عبدهللا محمد

2082

غاز  ،فوزير لعيوس

0892

غاز  ،محمد عاصم

،2125 ،2568 ،2525 ،2082 ،05
0220 ،0202 ،0222 ،0220 ،2225

الغافر  ،زاهر

0186

الغافر  ،عبدهللا خليفر

0182

غالب ،آالء عبد الكريم

0252

غاليا و ،إ واة و

2022 ،2009 ،2008

الغا م ،ستاة جباة

228

غا م ،غا م غالب

522

الغا مي ،جعفر فالح

0280

الغا مي ،فهد ةهم

2289

غاو  ،سوزان إلياس

2202

غباة  ،فضيا أحمد فضيا

0916 ،0822 ،255

غبالن ،حيدة محمو

0292

الغدير ،حمد ةاشد

0000

غدير ،اظم عو ة

260

الغرابي ،جةبالي حمد

0912

الغرابي ،محمد ياسر

0298 ،0211

غرايبر ،ابراهيم محمد

212 ،668

الغرايبر ،سماهر محمد

2122

غرايبر ،فيصا محمو

829

الغرضوف ،محمد عبدهللا

022

غريب ،محمد السيد

2282

الغرير ،أحمد ايا

0226

غرير ،عماة اهو

2285

الغرير  ،عا ل عبد الرزاق

0092

غزال ،آمال اسماعيا

0188

804

غزال ،عبد الةاصر صبحي

626

غزال ،مسعو

920

الغزالي ،أما حسن

2021

غزالي ،الهواة

0189

الغزالي ،حسن ها

0012

الغزاو  ،هبر كاما محمو

2162

غزالن ،فاخر ذيب

0825

الغز و  ،سراج الدين أبي حفص عمر

121

الغزو ،حسين أحمد

2222

الغزو ،فاتن عوض

2281

الغزو ،هبر ةافع

0192

الغزو  ،ةمز خالد

2286

غفر  ،خالد جاسر

2296

غفوة  ،ليلى ةمضان

920

الغالييةي ،ياةا محمو

2000

غلمان ،مصطفى

0192

الغليالت ،ممدوح مرجي

222

الغماة  ،خالد اصر

2282

غةايم ،فايق محمد

251

الغةطوسي ،عبد الرحمن ابراهيم

0012

غةيسر ،صر الدين

0222

غةيمات ،أسماء مصطفى

2282

الغةيمات ،أمين اسحق

2259

الغوايين ،فيصا خليا

2622 ،2612

غوةبوز ،ساةة

،2056 ،2051 ،2055 ،2052 ،2050
2059 ،2058 ،2052

الغول ،يسر عبد الرؤوف

0918

غيث ،سوسن ظمي

0190

الغيطي،

512

م الدين

غيظان ،ميساء وليد

0229

الغيال ي ،حمو حمد

2222

805

2955

غيةكا ،كريستيان م.

ف
فؤا  ،أشرف الطاهر

2812 ،82

فؤا  ،بدا ي

26

فاخوة  ،جالل زوا

822

فاخوة  ،هدى سالم يعقوب

2288

فاةس ،إشراق عبدهللا

0902

الفاةسير ،سعيدة خاير

2212

فاةوق ،العربي

2252

فاضا ،بكر حسين

26

فاضا ،علي حكمت

2292

الفاضا ،محمد محمو

2502

الفاضلي ،مكي زال

0192

الفاعوة ،ضيف هللا مةسي

2252

الفاعوة  ،أم د ممدوح

682

الفاعوة  ،حاةث كريم

2595 ،2586

الفاعوة  ،علي صالح

0195

الفاعوة  ،فتحي توفيق

2281

الفا ك ،معن موهةد

2289

فايةرتشاك ،غاة

665

الفتحي ،محمد خالد

2292

الفتحي ،محمد ذ ون

2922 ،2882 ،256

الفتالو  ،سهيا حسين

2025

الفتالو  ،سهيلر محسن

2569

الفتالو  ،صاحب عبيد

2022 ،2292

الفتالو  ،عباس وة

0069 ،0012

الفتالو  ،علي تركي

2509

الفتلي ،حسين هاشم هةدول

2212 ،68

الفتلي ،حميد

2882

806

الف او  ،عمر

2222

فحماو  ،صبحي أحمد

0821 ،0228

الفراج ،عمر لطفي

2298

فراش ،هبر عبد الملك

0826

الفراير ،وسام هاشم

2292

الفرجات ،ةضوان أبوفرج

2099

فرحات ،ا ير

292

فرحان ،بةان سعد

225

الفرحان ،عبد الها

0822

عبد الةاصر

الفرخ ،از هاة فهيم محمد

2221

الفريوسي ،كاظم عيدان

628

فر سيس ،إخالص موسى

0962 ،0919

الفري ي ،علي

0095 ،0092

م

فريد ،حسين سليمان

2560

الفزاة  ،برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن

109

الفضا ،اصر يوسف

0996 ،0992 ،0229

الفضول ،سليمان أحمد

2160

فغول ،زهرة عدة

2290

فكر  ،محمد محمو

512

فالته ،مصطفى بن محمد عيسى

552

الفالحي ،أحمد علي

2222 ،2222 ،2212

الفالحي ،شاكر محمو

929

فالق ،محمد

0292

فليحان ،عبير غالب

0191

الفهداو  ،علي او

2262

فهمي ،عبد القا ة محمد

892

فهمي ،مدحت مصطفى

0088

فو ه ،يةا هيثم

0210

فوز  ،فاةوق عمر

2060

فوز  ،محمد فتحي

،2222 ،2222 ،2206 ،598 ،012
2292

807

فياض ،سحر عبد الكريم
فير ا دز ،فرا سيسكو

2152
2005

أسيس

2228

فيسر ،وةة سليمان

ق
قابلو ،جباغ سيف الدين

2212

القا ة  ،أحمد حسين

288

قاسم ،بيا عزيز

2922

قاسم ،وسام الغالي

601

القاسمي ،بدة الحسن

592 ،512 ،525

قاصد  ،حياة سعيد

0962

القاضي ،شهاب أحمد

0289

القبا ي ،مصطفى محمد صالح الدين مةسي

122

القبج ،عامر أحمد

2561

القبالن ،عكاش عبد الكريم

2692

قبالو  ،وسيم حميد

0196

قبها ،محمو جو ت

2515

قبها ،سيم عزيز

2292

القبيالت ،ةاجي عيسى

269

القحطا ي ،أما يفاح

2628

قداو  ،زيا عالء

2266

القدوة ،اصر جرير

812

قدوةة ،زهير أحمد

2202 ،2229

القدومي ،أحمد عبد اللطيف

0198 ،0192

القدومي ،اال خالد

0828

قديش ،بيا

0829

القرامصر ،أما ي خليا

2222 ،2229

القرا ي ،زيا سالم

0225

قرة اغ ،عيمر

2051

القرشي ،عبدهللا حما

225

808

القرعان ،فايز عاةف

0199

قرعان ،محمد عيد

2522

القرعان ،مةى محمد

2112 ،2158

قرعوش ،كايد يوسف

129

القرم ،ةائد مصباح

0222

القر ر ،مصطفى أحمد

0962 ،0960 ،0802

القر ي ،عالير صالح

508

القر ي ،علي عبدهللا

222

القريشي ،فاضا عبد علي خرميط

20

القريشي ،فالح مهد

0091

القريشي ،محمد الطاهر

0289

القريةي ،سامر عبد

228 ،226 ،221

القريوتي ،محمد علي

51

قزا ة  ،حياة علي

606

القزاز ،اسماعيا ابراهيم

2062

قزاز ،علي عبد العزيز باقر

26

القسايمر ،ةيام معاذ

0802

القسوس ،جوا عا ل

662

القسوس ،ضيغم سلمان

2210

قشةةي ،مصطفى

2290

قشوع ،باسم حافظ

0280 ،0266 ،992

قشيمه ،حميد آ م علي

122

القصراو  ،ةبحي محمو

112

القصير  ،فيصا صالح

0682 ،0680

القضاة ،أميةر جميا

0522

القضاة ،إيا حمدان

228 ،222 ،226 ،221

القضاة ،باسمر محمد

101

القضاة ،بسام محمد

2226

القضاة ،سمير سعيد

0800

القضاة ،صهيب مصطفى

0222

القضاة ،علي "محمد علي"

162 ،121

809

القضاة ،عما علي

188

القضاة ،محمد أحمد

0622

القضاة ،محمد صالح

2112 ،2112

القضاة ،مفلح عوا

2028

القضاة ،مةذة عبد الكريم

2009 ،2006 ،2222

القضاة ،يحيى حمدان

2222

القضاة ،يعرب عثمان

2029

القطايشر ،فدوى خليا

2681

قطامي ،يوسف محمو

88

قطب ،سيد

161 ،002

القطةا ي ،يو س" محمد خير"

0066

وحيد

500

قطةر ،شا

قطوس ،بسام موسى

0212

قطوش ،علي محمد

0802

قطيش ،ليث محمد

2268

القطيشات ،ة ا يوسف

2112 ،2112

قطيشات ،ضياء الدين أم د

22

القطيشات ،كمال هاشم

2085

القعايدة ،خالد حسن

2612

قعدان ،زيدان عبد الفتاح

026

القعيسي ،خليا ابراهيم

2118

القعيطي ،أمين حسين

0622

القالب ،ليةا بسام

222 ،220

القاللي ،عبد الكريم محمد

221

القلقشةد  ،حسين السيد

2822

قلةدة ،محمو محمد

0055

القمحاو  ،عزت توفيق

2219

قمحير ،وليد أمين

0805

قمر  ،حياة خلف

0282

القةر ،أميرة محمد

290

قةدوز ،فايمر الزهراء

219

810

قوقزة ،ةائد محمد

2662

قوقزة ،قيس يه

0622

القيروا ي ،مكي بن أبي يالب حموش القيسي

208

القيسي ،أحمد عبد الم يد

2821

القيسي ،ثائر او

02 ،02

القيسي ،زهير جابر

2069

القيسي ،سمير ياسين

2880

القيسي ،عبد السالم محمد

0652 ،0296

القيسي ،عالء عطا هللا

22

القيسي ،علي او

0965 ،0282

القيسي ،علي محمد

2622

القيسي ،ماجد أيوب

2290

القيسي ،يحيى عايد

0801

القيمر  ،ةؤيا اصر

2292

ك
كاتير ،قرماش

2298

كاسبوس ،ةوثيو بيالو ا

0061

كاظم ،أثير لطيف

0062 ،2582 ،2582

كاظم ،شيماء محمد

0620

كاظم ،عد علي

2596

كاظم ،مرحب جوا

2525

كاظم ،ميسم ياسين

2092

كافي ،مصطفى يوسف

0225

كاما ،صفوة فاهم

2080

كاهي ،مبروك ةمضان

2252 ،2211

كبه ،لمياء حسين

292

الكبير ،شيماء

0865

الكبيسي ،أحمد صالح

2918 ،2916

الكبيسي ،أحمد عبد

2969

811

الكبيسي ،باسا صيف

855

الكبيسي ،عبد الرحمن حميد

0282 ،212

الكبيسي ،عبد الم يد حميد

2202

الكبيسي ،عثمان أحمد

569

الكبيسي ،كاما ثامر

258

الكبيسي ،مقتدة حمدان

150

كتا ر ،حسين أحمد

2828

كراجر ،آالء فريد

0082

كران ،سليمان بكر

2985

الكرخي ،م يد جعفر

0262 ،0262 ،0225 ،0259

كر  ،ةاجح عبد الحميد

521

الكر  ،عبد الحميد محمد

552

الكرمي ،زيةات عبد الها

،2168 ،2162 ،2166 ،2161 ،2165
،2126 ،2121 ،2125 ،2122 ،2169
،2206 ،2201 ،2205 ،2128 ،2122
2208 ،2202

الكرو  ،ةواء وليد

2265

الكريم ،إيا ةشيد

902

الكسابرة ،مرا حسام

2295

الكساة ،أحمد قاسم

628

الكساة ،سلوان علي

2212

الكساسبر ،إيمان عبد الوهاب

2291

الكساسبر ،بالل ياسين

2258

الكساسبر ،لبةى مةذة

922

الكساسبر ،محمد صالح

2620 ،2629

الكسيح ،بشاة "محمد خير"

520

الكشر  ،حيدة علي

0961

كشمير  ،غا د صابر

2512

كشيش ،عبد الرحيم عبا

0020

كصا  ،حسام

168

الكعابةر ،آالء عيد

2286

812

كعبي ،خلو عبد الكريم

669

الكعبي ،فايمر محمد

0806

كفافي ،ةمضان

2225 ،2222

الكفاوين ،مةصوة عبدالكريم

2262

كالب ،سهيا كاما

2522

الكالبي ،حسين كريم جيا

2221

كالفات ،جوكهان

2052 ،2029 ،2028

الكاللدة ،ابتسام عبد القا ة

،0690 ،0692 ،0692 ،0689 ،0688
0692 ،0696 ،0691 ،0695 ،0692

كلش ،إسراء عبد ال باة

2209

كلوب ،ةوان خليا

2296

الكلوب ،م د ابراهيم

2062

الكماخي ،عبدهللا هي دو مزو

552

كماش ،يوسف الزم

0202 ،2999 ،2225 ،2222 ،20

كمرك ي ،ميس فاةوق

2119

كةاعةر ،محمد أسعد

2292

كةا ر ،محمد سلمان

2659 ،2620

الكةا ي ،إيا هالل

882

الكةا ي ،شفاء عبد الزهرة

602

الكةا ي ،قيس عو ة

0082

الكةا ي ،محمد فليح

0028

الكةا ي ،محمو عقلر

2061

كةعان ،حسن علي

2281

كةفو  ،محمد

022

كهوس ،ةشيد صالح

008 ،288

الكوةا ي ،أبو العباس أحمد بن اسماعيا

225

كوسر ،عماة الصغير

2299

كوفحي ،ابراهيم محمد

2222 ،0622

كوكش ،أحمد يحيى ؛ إعدا

2622 ،2621

الكيالي ،سةاء مصطفى

2298

الكيالي ،عبد الباسط محمد

0625

813

كيالي ،محمد

0966

يب

الكيالي ،معتز ابراهيم

0621

الكيال ي ،إيمان

2222

الكيال ي ،براءة زيد

2299

الكيال ي ،خالده

862

كيال ي ،صو يا ةمضان

0002 ،215

الكيال ي ،فالح صيف الح ير

0552

الكيال ي ،محمو محمد

2026

الكيال ي ،وة محمد

2002

كيوان ،ماهر أحمد

2062

الكيومي ،سليمان سعيد

262

ل
الشين ،محمد عبد الحميد

2512

الالال ،حةان خليا

2226

الالال ،غالب كاما

2662 ،2619

اللي ،عبدهللا محمد

0286

الالمي ،حسين ماجد

258

ال دن ،فان ير

82

اليخ ،خالد أسو

0228

لبابيد  ،عبدهللا عبد الغةي

612 ،022

اللحام ،محمو عزت

0225

لخضاة  ،سيمر

0260

لخضر ،مريم خةطوي

0626

لدغش ،ةحيمر

2215 ،2295

لدغش ،سليمر

2215 ،2295

اللصاصمر ،حسن حرب

2262

لصهب ،عبد القا ة يحيى

222

لصو  ،وفاء محمد

2692

لطايفر ،أم د سالم

122

814

لطفي ،مةذة موسى

2222

لطوف ،فاةس

629

لطيف ،حسن سعد

0622

لطيف ،عصام عبد الكريم

2965

لفته ،زيا ياةق عبد

2992

لفته ،ماجد عزيز

0209

لكحا ،حمزة خلف

226

لكر  ،عبد الفتاح

0521

يب

اللكةو  ،أبو الحسةات محمد عبد الحي

126

لمدى ،شعيب أحمد

120

لموزة ،أشواق سامي

2100 ،212

اللهيبي ،أحمد ابراهيم

252

لو ،ستريت

2282 ،2229

اللوز  ،إيةاس موسى

0222

لوصيف ،سفيان

2225

لوغليمي ،أحمد

2002

لولو ،عبد الغا ي

2022

اللويز  ،أحمد

0222

اللويز  ،صالح مطر

252

ليمان ،يفيد

2021

م
المؤتمر الدولي المحكم

682

المؤ ب ،محمد ايمين عمر

0280

مؤسسر آل البيت الملكير للفكر اإلسالمي

2562

مؤسسر التدةيب المهةي

0058

مؤسسر الةبأ اية ير إل اةة وتةظيم المؤتمرات

259

المؤقت ،هةا

0292

ظير

الماجد ،كلثم عمر

025

ماةتن ،جاة

91

815

ماةز  ،كلو يا

82

ماةكيز ،إ ولفو كرسبو

0222

ماكموةتيش ،ستيفا ي

0202

المالكي ،أبو القاسم محمد أحمد جز

581

المالكي ،حسن بن الحاج عمر بن عبدهللا بن عمر بن

128

الحاج يوسف الشريف السيةاو الغدامسي الزيتو ي
المالكي ،شمس الدين محمد المصر

000

المالكي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إ ةيس بن

586 ،529

عبد الرحمن المصر القرافي
المالكي ،عطاف جمعر

2698

المالكي ،م با الزم

09

المالكي ،محمد حسن

529

المباةك ،أما ي أسامر

0628

مباةك ،سعيد محمد

0962

مباةك ،ايف عبد الرحمن

586

مبسلط ،سمر مر

2662

المبعوث ،صالح حسن

102

المبيضين ،بةدة حما

2098

المبيضين ،صفوان محمد

2058

المتولي ،وةقاء صالح

82

الم الي ،ا و محمد

622

الم الي ،سامر حيدة

2022 ،0802

الم الي ،محمد خازة

209

الم د ،عبد الرحيم بشير

2261

م دالو  ،يوسف عيسى

0226

الم دوبر ،أحمد يعقوب

2556

الم لس الويةي لشؤون ايسرة

2222 ،2220

م يد ،علي ايف

2222 ،2252

م يد ،مصطفى عبد الكريم

922

الم يد ،وة محمد

696

م يد ،وشيروان محمد

2091

816

المحاسةر ،ابراهيم محمد

22

محاسةر ،حيدة محمد

2562

محاسةر ،حيدة محمد

801

محاسةر ،مأمون سليمان

2592 ،2521 ،620

المحاسةر ،مدين جمال

2029

محافظر ،زيا أحمد

0808

المحاميد ،عا ل شفيق

2096

المح وبي ،خالد ابراهيم

092 ،222 ،262

المحروس ،عةايت "محمد ةضا"

2222 ،2220 ،2222

محسب ،محيي الدين عثمان

2290

محسن ،أزهر اخا

0022

محسن ،محمد عباس

862

محسن ،مصطفى محمد

2822

محسن ،كتا يوسف

509

محمد ،أحمد قاسم

،080 ،028 ،022 ،025 ،002 ،028
،282 ،228 ،212 ،099 ،090 ،085
565

محمد ،أحمد ظام

01

محمد ،أ فال جاسم

2219

محمد ،إسحق علي

252

محمد ،بهاء زكي

0259 ،0226

محمد ،ثامر علي

120

محمد ،حرم محمد

25

محمد ،خالد صباة

2062

محمد ،ياال زهد

0809

محمد ،سالي سعد

851

محمد ،سعا عبد الكريم

222

محمد ،صغير مرا

2022

محمد ،عبد الرزاق علي

221

محمد ،فرج ياسين

0995 ،0212

محمد ،ليث فاةس

2922

817

محمد ،محمد عاصم

0222 ،2520

محمد ،محمد قحطان

262

محمد،

2950 ،2952

مر عباس

محمد ،هيفاء عاصم

2520

محمد ،وفير جباة

2561

"محمد علي" ،أحمد تحسين

0550

المحمد  ،أحمد سلمان

165

المحمد  ،حةان عو ة

2122

المحمد  ،سمير عبو

105

المحمد  ،عماش فرحان

0529 ،105

محمو  ،أحمد عبد العزيز

180

المحمو  ،ابتسام أحمد

2221

محمو  ،بان زاحم

526

محمو  ،بان سيف الدين

258

محمو  ،حسان محمد

0968

محمو  ،ساةا زيد

0629

محمو  ،ضمير عبد الرزاق

925

محمو  ،علي عيم

2508

محمو  ،كاما اسماعيا

852

محمو  ،لقمان

2022

محمو  ،مأمون محمد

259

محمو  ،محمو شاكر

0622

محمو  ،محمو عبد الفتاح

0622

محمو  ،موفق ويسي

202

المحيسن ،جها حمد

2568 ،292

المحيسن ،ةغد محمد

2291

محيسن ،محاسن أحمد

2689

المحيسن ،هاير شاهر

2000

مخلف ،صبحي أحمد

،0056 ،2912 ،2022 ،2202 ،918
2080 ،2029 ،2026 ،2022 ،2062
0620

مخلف ،محمد صيف

818

مخلف ،محمو مةير

0255

مخيمر ،ابراهيم محمد

28

المدا حر ،عبد الها

0822

خليا

مدا حر ،عبدهللا خليا

2282

المدا حر ،علي اشتيان

2225

المدا حه ،إسالم عبدهللا

2092

مدا ات ،جها جريس

2262

المدا ات ،فيس صالح

2222 ،2222

المدةس ،عبد الكريم

256

مدفو ي ،هةدة

0222

المدلا ،اسماعيا محمد

2262

المد ي ،ةبى غسان

2682

المد ي ،زيا عبد العزيز

2565

المدو ،آالء عبد الكريم

2060 ،21

المذهان ،صالح فليح

2226 ،2112

المذهن ،سلطان يريخم

2252

المرابط ،سعيدة

0622

مرا  ،سمير عبد الرزاق

802

مراشدة ،عبد الرحيم عزام

0625

المرا ي ،ليلى عبد الواحد

0969

مرتاض ،عبد ال ليا

2260 ،2262

مرتضى ،حسةين عد ان

2580

المرجا ي ،محمد فرج

2926

مرزوق ،عمر أحمد

2665 ،2660

المرزوقي ،أبو يعرب سمير

262

المرشد  ،عما حسين

2595

مرعي ،جالل أحمد

2500

مرعي ،سةدس زهير

0822

المرعي ،وليد صالح

2212

مرقومر ،مةصوة علي

298

مركز البحث وتطوير المواة البشرير

0286 ،260 ،112

819

مركز العالم العربي للتةمير الديمقرايير

852

المركز الويةي لتطوير المةاهج

،2102 ،2106 ،2101 ،2105 ،2102
،2129 ،2128 ،2122 ،2126 ،2108
،2192 ،2192 ،2150 ،2152 ،2152
،2196 ،2191 ،2195 ،2192 ،2190
،2601 ،2605 ،2602 ،2600 ،2192
2622 ،2609 ،2608 ،2602 ،2606

المرهوبي ،سالمر سالم

0282

مروح ،محمو أحمد

220 ،281

مريان ،هديا حمزة

0820

مريزيق ،أمامر محمد

2112

مزاة  ،شاةف

0922

مزاهرة ،عرين عيسى

2668

مزايط ،هيدهللا مولو

2820

المزةوعي ،أما عطير هللا

2296

المزيةي ،حمزة قبالن

2922

المسا  ،محمو أحمد

2221

مساعدة ،أ وة محمد

2221

المساعدة ،شافع عاهد

2159

مساعدة ،فرح ماجد

2056

المساعدة ،ماجد عبد المهد

2056

مساعده ،محمو

2255

المساعفر ،أحمد جميا

2688 ،2682

المساعيد ،يايا صليبي

2622 ،2612 ،2612

المسالمر ،مهةد قاسم

129

المستريحي ،حسةي حمد

262

المستريحي ،حسين حكمت

2521

مسعو " ،محمد سميح" عبد الفتاح

0822

مسعو  ،إ عام غسان

225

مسعو  ،أسامر محمد

0825

المسعو  ،أسماء كاظم

2202

820

مسعو  ،سليمر اصر

0621

المسعو  ،عماة سلمان

0658

المسعو  ،محمد حميد

2586 ،2581 ،2522 ،2519

المسكيةي ،لطيفر

0626

مسلم ،محمد حسن

2526

المسلما ي ،مؤيد علي

0251

مسماة ،سرى ابراهيم

0685

مسو ة ،مازن عبد العزيز

162

المشاقبر ،ابراهيم عوا

2210

المشاقبر ،بسام عبد الرحمن

182

المشاقبر ،تيسير عبدهللا

889

المشاقبر ،ةامي علي

2122

المشايخي ،أحمد

0029

المشايخي ،كاظم أحمد

2221

مشبال ،محمد

2806

مشبال ،محمد خطابي

2818

مشتت ،ةائد محمد

2225

مشتهى ،وة الهدى عد ان

2286

مشرف ،زهير جابر

2026

مشعان ،أوس يلك

2080 ،2221

المشهدا ي ،أ س أحمد

2282

المشهدا ي ،بان سيف الدين

0251

المشهدا ي ،خالد محمد

219

المشهدا ي ،سعد ابراهيم

2222

المشهدا ي ،سعد سلمان

602

المشهدا ي ،عبد الرحمن

2221 ،982

م

المشهدا ي ،محمد أحمد
المشهدا ي،

126
0502

الء صالح

المشهراو  ،محمد أحمد خليا

0208

المشهراو  ،وصفي محمد

2020

المشهوة ،أبي بكر العد ي ابن علي

0525

821

المصاةوة ،جزاء محمد

220

المصاةوة ،ةماح ياسين

2915 ،2952

المصدة ،مةى عبد الها

0622

المصراتي ،عيا علي

0202

المصر  ،آير ةائد

2281

المصر  ،أحمد بن جالل الالة الحةفي ايحمد

065

الرفاعي
المصر  ،أسماء عبد المهد

2622

المصر  ،حسام جابر

،2200 ،2202 ،2229 ،2228 ،2226
2502

المصر  ،افذ علي

0022

المصطاف ،غزوة شهاب أحمد

2280

مصطفى ،أحمد عبد العزيز

2522 ،2522

مصطفى ،أسامه صبيح

0209

مصطفى ،أميرة يوسف

2555 ،2552 ،2550 ،2528 ،2522

مصطفى ،بتول السيد

619

مصطفى ،بكر أحمد

2052

مصطفى ،تحرير عبد الرحمن

2228

مصطفى ،خالد موسى

0222

مصطفى ،خالد هد

0628

مصطفى ،سها فاضا

2262

مصطفى ،هيثم محمد

221

مصلح ،خالد حسين

2225

مصلح ،ةسا صالح

0525

مطاوع ،عزمي واصف

2121

مطر ،أحمد

526

مطر ،ابراهيم حر ان

880

مطر ،حازم محمد

2088 ،22 ،26

مطر ،صبا حميد

0821

مطر ،فاةس جاسم

0629

مطر ،داء اصر

2669

822

مطرو  ،أحمد جاسم

2206 ،2250

مطلك ،عالء عبد الرزاق

192

مطلوب ،قبس فاةوق

022

مطوش ،محمد عمر

198

المطير ،مويضي ةاشد

220

معابرة ،شروق محمد

221

المعاقبر ،ثروت ياةق

282

معالي ،حةين ابراهيم

0602

المعا ي ،سامر جروان

2022

المعا ي ،محمد عطاهللا

2526

المعا ي ،مصطفى كمال

216

المعايطر ،أحمد حيدة

2922

المعايطر ،ةائد أحمد

2622

المعايطر ،سمير سليمان

2119

المعايطر ،سميح مسلم

908

معتصم ،محمد

0922

معتوق ،حسن علي

2208

معروف ،حسام صبحي

0826

المعروف ،ميسون خزعا عباس

2592

المعال ،عبدهللا عيسى

2282

المعلر ،جميا خليا

215 ،212 ،252

المعلوف ،يةا ةفيق

0920

المعماة ،سرى سليم

0028

المعماة  ،علي أحمد

608

المعمر  ،يالب هالل

0602

المعمرير ،فايمر محمد

0220

المعموة  ،عبد علي

2259 ،2222

المعموة  ،علي حسين

99

المعموة  ،علي عبد الها

825

المعموة  ،علي محمد

0229

المعموة  ،محمد عبدهللا

2502

823

معن ،مشتاق عباس

2262

معوض ،اسماعيا محمد

2092

معوض ،سالم محمد

692

المعيةي ،عبد الحميد محمو

0610

المغاةبر ،ةحمه سليمان

2025

مغاةبر ،محمد صدقي

2692 ،2612 ،2616

المغامسي ،مها حمو

2211

المغربي ،أحمد محمو مباةك

222

المغربي ،براءة عبد الةاصر

2021

المغربي ،عيسى حسن

226

المغربي ،محاسن خضر

2081

المغربي ،وائا إسحق

0600

مفتاح ،ابراهيم محمد

2826

مفتاح ،مؤ س محمد

2268

المفرجي ،حسين ةبيع

2122

مفلح ،بسمر ذيب

2026

مقابلر ،مةيرة زيد

2622

مقابلر ،بيا زيد

2292

مقابله ،بكر عد ان

2226

مقبا ،علي أحمد

225

المقبا ،مشاعا عبد العزيز

2202

مقبا ،ميسر عبد القا ة

2995

مقبول ،إ ةيس عبدهللا

262

مقبول ،إ ةيس محمد

2226

المقدا  ،محمد فتحي

0922

مقدا  ،هةا

0822

ابراهيم

مقدا  ،أ س كاما

0828

مقدا  ،خليفر ةضا

2622 ،2626

مقدا  ،محمد أحمد

2225

المقر  ،بدة فالح

822

المقوسي ،أ س ابراهيم

0285

824

المقيمي ،بشائر أحمد

0925

مكي ،أسماء محمد

0229

المكي ،اإلمام الحافظ تقي الدين بن فهد

520

المالجي ،ةاما شريف

0829

المالح ،عبد الكريم علي

0602

المالح ،هاشم يحيى

2282

المالخ ،محمد سعيد

2819 ،2262

المال  ،محمو ابراهيم

2666

ملحم ،جمال صالح

2022

ملحم ،صا ق علي

021

ملحم ،مطلق أحمد ذيب

692

ملحم ،وجدان ةشيد

2692

الملخ ،حسن خميس

2885

ملص" ،محمد بسام" جو ت

،2228 ،2222 ،2226 ،2221 ،0862
2251 ،2250 ،2252 ،2252 ،2229

الملك ،شمعر محمد سعيد

0605

الملكاو  ،أ يب خلف

2061

ملكاو  ،فتحي حسن

282 ،286

المليباة  ،عبد الةصير أحمد

522

المةاصرة ،عباس عبد القا ة

108

المةاصرة ،عباس محمد

0659

المةاصرة ،محمد عز الدين

2251 ،0601 ،0500

المةاصير ،جمال عبدهللا

2225

مةاع ،تي ر سعيد

0202

مةاع ،هاشم صالح

0602 ،0606

مةتوةان ،مصطفى

2882

المةدالو  ،أحمد صا ق

822

المةدالو  ،حوةاء علي

662

المةدالو  ،عالء عبد الخالق

2210

مةديا ،اظر أحمد

2225

المةسي ،ا ير حسان

2660

825

مةصر ،كريمر

925

مةصوة ،أحمد ابراهيم

121

مةصوة ،إيمان أحمد

0256

مةصوة ،إيةاس ةشا

95

مةصوة ،سليم ها ي

128

مةصوة ،عبير خالد

596

مةصوة ،يوسف محمد

2252

المةصوة  ،سامي علي

2898

مةظوة ،عبد الرحمن الشعير

122

مةقوشي ،فايمه

2122

مةير ،ةغد

2281

مهاوات ،عبد القا ة خليفر

182

المهتد  ،مةذة خضر

0005

المهداو  ،بثيةر محمو

2202

المهد  ،الغالي بةهشوم

0608

مهد  ،ا تصاة ماجد

29

مهد  ،سامي مهد

0609

مهةا ،عبد اللطيف عايش

0852

مهياة ،س ى ابراهيم

2258

مهيدات ،سرين هاة

2028

موحان ،بيا وة لكزاة

0852

موةماليةوس ،جيةيفر

222

الموزا ي ،بتول كريم

2120

الموسو  ،حسين علي

828 ،52

الموسو  ،ةائدة حسين

2560

الموسو  ،ةحمن حسن

2200

الموسو  ،ساجدة حميد

0622

الموسو  ،صفاء عبد ال باة

2222

الموسو  ،عبد الرسول عبد الرزاق

0292

الموسو  ،مباةك محمو

516

الموسو  ،محمو كريم

0622

826

الموسو  ،ميثم عبد
الموسو ،

0262
،2526 ،2521 ،2525 ،2529 ،2282

م عبدهللا

2222 ،2228 ،2582 ،2522
الموسو  ،واثق علي

2212 ،911 ،915 ،912 ،910 ،912

موسى ،آالء حسن

0292

موسى ،إيمان محمو

2292

موسى ،حازم حمد

892

الموسى ،خميس حسن

2620 ،2622 ،2622

موسى ،يةا حسن

2029

موسى ،ةأفت عوا

0022

موسى ،محمو عيسى

0850 ،0062

موسى ،مصطفى حمدان

2225

موسى ،موسى

282

يب

موشالة ،جاك

2822

الموصلي ،مظفر أحمد

0222

مولو " ،عمر علي" موفق

2292

المولى ،ليلى يو س

211

المومةي ،عاء علي

2669

المومةي ،ةغد أيمن

0852

المومةي ،علي محمد

0620

المومةي ،قتيبر ةضوان

152

المومةي ،محمد "سعيد حامد"

0622

المومةي ،مسيد محمو

0855

المومةي ،هشام أحمد

0282

مي ،يي

2012

المياحي ،عبد الرحيم عبا

0015

ميرز ،جاستن

0020

ميرزا ،كمال "محمد خير"

0921

الميساو  ،محمد الطاهر

222

ميلز ،جون

2561

ميلو  ،بر ي

0261

827

ميمون ،سفيان

266 ،199

ميمو ي ،صباح عياشي

280

ن
ائا ،جةا

2281

الةابلسي ،ةغد خالد

0851

الةابلسي ،سليم فيصا

988

الةابلسي ،عثمان مصطفى

518

الةابلسي ،مهةد "محمد عاةف"

0292

اجي ،سهى صالح

2286

ا ة ،ابراهيم سليمان

0922 ،0926

اشد ،علي كريم

2920 ،2922 ،2266

الةاشف ،سلمى زكي

2020

اصر الدين ،أحمد يعقوب

0252

اصر ،أسيا محمد

0299

اصر ،اصر حسين

228 ،202

الةاصر  ،أسماء عمان

0221

الةاصر  ،ابراهيم فاضا

،2212 ،2212 ،2259 ،0928 ،261
2582 ،2525 ،2522 ،2288

الةاصر  ،عيةاء اصر

0220

اصير  ،محمد

2122

الةايوة ،اةين هالل

0856

افع ،عمر إيهاب

980

الةافعي ،تركي خالد

2551

الةايف ،حسام جميا

2591 ،2219

الةايا ،ساةة جبير

2822

الةايا ،هدير عا ل

0929

الةبع ،صالح عوض

0625

الةبهان ،مسلم محمد

2522

الةتشر ،جوا بحر

2566

828

الة اة ،أسعد محمد

2222 ،255

الة اة ،زغلول ةاغب

529 ،212

الة اة ،فكر عبد المةعم

2902

الة اة ،محمد

0852

م الدين عبد الرحمن بن عبدهللا الخو ي

528

م الدين ،سةاء سالم

2595
0621

الة م ،ةياض عبد العزيز
م ،هبه عمران

2122

يب ،جهان عبد الم يد

291

خيالن ،عبد العزيز م يد

0626

الةدو  ،سعيد ايعظمي

008

الةذير ،عبد ايحد عبد القدوس

522

زال ،المتوكا سعيد

850

زال ،المتوكا يه

2022

الةسوة ،عمر عبد الرزاق

928

الةسوة ،غا ة محمد

2680

شوان ،آيات جبريا

0221

شوان ،حسين عبدهللا

2205

شوان ،شوان عبدهللا

0221

صر ،ياةق موسى

0982 ،222

صر ،عماة ميال

52

الةصراو  ،عا ل عباس

268

صراوين ،ليث كمال

2202

الةصيرات ،كاما محمو

2022

الةظامي ،سمير حسن

2285 ،2266

الةعاس ،وليد شاكر

0229

عامةه ،محمو خالد

0522

الةعسان ،محمد خير عطا هللا

2666

عمان ،أثير ياةق

2899

عمان ،ةعد اسماعيا

2521

الةعما ي ،يو س جميا

966

829

الةعيمات ،خدي ر عبد الكريم

2622 ،2612

الةعيمات ،صالح مطاوع

2222

الةعيمات ،مةاة بخيت

2112 ،2158

عيمر ،زيا ياةق

2059 ،2056 ،2052 ،2050

عيمر ،عماةة

2258

الةعيمي ،أحمد وة

902 ،925 ،820

الةعيمي ،بديعر حسن

0858

الةعيمي ،حاتم كريم

2228

الةعيمي ،زايد ةشيد

2198

الةعيمي ،عبد الواحد غاز

0025

الةعيمي ،علي حكمت

0222

الةعيمي ،فيصا غاز

0982

الةعيمي ،محمد عبد الكريم

2522

الةعيمي ،ياسر ذير

2528

قاوة ،ة ا ياسر

2020

قرش ،محمد اجي

0622

الةقشبةد  ،محمد

2020

م الدين

الةقيب ،ةشا بدة

2552

الةقيب ،هيثم عبد الم يد

622

الةماة ر ،سعيد ابراهيم

028

الةماة ر ،يحيى محمد

0628

الةمر ،ةائد محمد

2020

الةهام ،فايمر أحمد

0980

الةهام ،هشام أحمد

0259

هر ،ها

0289

الةهيبي ،ماجدولين محمد

2901

واصرة ،جمال محمد

0681

الةوايرن ،ثامر علي

2212

الةوايسر ،محمد ابراهيم

0292

الةوايسر ،ايف عبدهللا

2216

الةوبا ي ،سيرين أمين

2022

830

الةوبا ي ،صالح ةشيد

0629

الةوبا ي ،ميسون يه

0652

وبر ،ياسمين حسةي

226 ،221

الةوبصر ،فدوى

0865

وبه ،ياسمين حسةي

202 ،222

وة الدين ،برا

2020 ،2258

الةوة ،حسين عو ة

222

وةستياوات ،يوليا

2015

وة  ،عالء

656 ،22

اح

الةوة  ،لؤ عبدهللا

2992

الةوة  ،والء جمال الدين

0002

وفا ،أحمد اسماعيا

029

الةوفلي ،حميد سيف

16

الةويران ،جاسر سليمان

0202

يتشه ،فريدةيك

262 ،266

يلي ان ،جير

2000

هـ
ها  ،صالح مهد

892

ها  ،محمد قاسم

2222

هاة ،جوزيف ف.

2955

هاة ي تون ،وةيةا

0202

هاةيس ،بول

0022

هاشم ،جميلر علو

2252

هاشم ،حيدة شهيد

0026

هاشم ،عهو سامي

2210

هاشم ،فراس عباس

922

هاشم ،واة جليا

928 ،892

الهاشمي ،ةفد عيا ة

166

هالت ،ج.توماس م.

2955

831

ها ي ،مريم

982

هباب ،فا ير الدجا ي

026

الهباة ه ،زيد حسين

222

الهباهبر ،عطاف عايش

2698 ،2692

هتشةسن ،سما ثا

2202

هداير ،محمو محمد

2252

هد  ،جعفر محمد

0859

الهروي ،ميس علي

0202

هزايمر ،أحمد محمد أمين

2220

الهزايمر ،أةوى عقلر

2222

الهزيا ،أمةير خالد

0262

الهالالت ،فايمر محمد

0982

الهاللي ،عذةاء شاكر

2228

هلسا ،حيدة خليا

191

الهلسه ،أكرم عا ل

2022

هلهول ،م يد هداب

2022 ،2261

الهلول ،بسام عبد الكريم

0812

الهمدا ي ،أحمد علي

2025 ،0611 ،0292 ،2210

الهةائي ،حسين حمدان

2529

الهةائي ،سليم محمد

2216

الهةد .م مع الفقه اإلسالمي

288

هةداو  ،أميةر بتول

2052 ،2029 ،2028 ،2022

الهةداو  ،عا ل صالح

2510

الهةد  ،ها ي علي

2228

هوام ،جمعر العيفر

0222

الهواوشر ،محمو سليمان

2222

هوجيلت ،جاكوب

186

هو ج ،عبد الفتاح بالعيد

688

هون ،أحمد عبد الكاظم

2922

الهو ي ،حةان احمد

220

هويد ،أسماء حسيب

2920

832

الهويد  ،علي مسعد

120

هيئر علماء المسلمين في العراق

2012 ،861

الهيتمي ،أحمد محمد ح ر

502

الهيتمي ،شهاب الدين أحمد

120

الهيتي ،إيا عبد الواحد

0252

الهيتي ،اسماعيا خليا

2962 ،2918 ،2912 ،2916

الهيتي ،صبر فاةس

2522

الهيتي ،محمد يوسف

2229

الهيتي ،معاذ خليا

0062

الهيتي ،هيثم ها

821

و
الوائلي ،سعا عبد الكريم

2125

الوائلي ،عامر عبد

228

الوائلي ،عامر عبد زيد

269

الوائلي ،مكي جعفر

0252

وات ،تيسا

29

الواجيد  ،عيمر ايف

2829

الوا  ،حسن محسن

0225

الوا  ،محمد أحمد

2920

الواو  ،محمو اوو

0812

وايةبرغ ،غابرييا

0020

الوحشات ،هيا محمد

2662

الوحيد  ،ثائر عبد المةعم

2226

الوحيد  ،ميسون العطاو ر

2229

و اعر هللا ،محمد العوض

661

الوةاة  ،عبد اللطيف

0652

وةيثر ،ايق عبد الرحمن

2999

وزاةة التربير والتعليم .إ اةة اإلشراف والتدةيب

،2522 ،2299 ،2298 ،2292 ،2291

التربو

،2520 ،2522 ،2522 ،2529 ،2522

833

2102 ،2129 ،2525 ،2522
2288

وزاةة التربير والتعليم .إ اةة التخطيط والبحث
التربو
وزاةة التربير والتعليم .إ اةة المةاهج والكتب

،2502 ،2502 ،2529 ،2528 ،2522

المدةسير

،2158 ،2155 ،2152 ،2515 ،2500
،2112 ،2110 ،2112 ،2112 ،2159
،2162 ،2162 ،2119 ،2118 ،2112
،2182 ،2186 ،2181 ،2185 ،2160
،2626 ،2621 ،2199 ،2198 ،2188
،2622 ،2622 ،2629 ،2628 ،2622
،2622 ،2622 ،2626 ،2622 ،2620
،2626 ،2621 ،2625 ،2622 ،2620
،2652 ،2652 ،2629 ،2628 ،2622
،2656 ،2651 ،2655 ،2652 ،2650
،2612 ،2612 ،2659 ،2658 ،2652
،2616 ،2611 ،2615 ،2612 ،2610
،2662 ،2662 ،2619 ،2618 ،2612
،2666 ،2661 ،2665 ،2662 ،2660
،2622 ،2622 ،2669 ،2668 ،2662
،2626 ،2621 ،2625 ،2622 ،2620
،2682 ،2682 ،2629 ،2628 ،2622
،2686 ،2681 ،2685 ،2682 ،2680
،2692 ،2692 ،2689 ،2688 ،2682
،2696 ،2691 ،2695 ،2692 ،2690
،2222 ،2222 ،2699 ،2698 ،2692
،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220
،2222 ،2222 ،2229 ،2228 ،2222
،0821 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220
0826

وزاةة العدل

2202

الوز ي ،تسةيم محمو

2025

834

الوز ي ،خالد واصف

2219 ،959

وساس ،أما علي

0985

وساس ،إيمان خالد

0810

الوسمي ،ضمد كاظم

2212

وشاح ،ةهام حسن توفيق

2692 ،2622

وشاح ،غسان محمو

2501

الويةي ،جميلر يوسف

0981

وقا  ،مسعو الفي

0285

الوليد ،ةفاس مرا

0052

الوليد ،يحيى

265

و اس ،زمان عبيد

128

الو داو  ،مؤيد ابراهيم

859 ،858

الويس ،سمير مهد

2229

الويس ،كاما يه

2082

ي
اليازوة  ،محمو عبد الرحيم

251

ياس ،أسماء خضير

2222

ياس ،إيا يه

0812

الياسر  ،عبد الكاظم محسن

2922 ،2821

الياسر  ،داء محمد

2528

الياسر  ،وهاب فهد

2552

ياسين ،حسين محمد

0986

ياسين ،سمير يه

0282

ياسين ،عرفات ةشا

2619 ،2616

ياسين ،عالء يه

2508

الياص ين ،فرحان محمد

2282 ،2226 ،622

اليامي ،ةفعر ها

2259

اليامي ،عايض صالح

2282

يا س ،إحسان عد ان

2221

835

يا س ،ة ا وحيد

2022 ،2022 ،2002

الياوة ،علي عصام

0220

يحياو  ،عزيز جمال

0865

يحيى ،غسان اسعيد

2666

يخلف ،فايزة

0012

يخلف ،يحيى حسن

0982

اليزيد  ،أمين عبدهللا

2212 ،2212

يسةي ،ياسين ياسين

2095

يعقوب ،ثائر فريد

2628

يعقوب ،سعيد أحمد

0686 ،0652 ،0650

يعقوب ،وةيف عبد الرؤوف

802

اليعقوبي ،أحمد خليا

2501

اليما ي ،عبد الكريم علي

285

يوسف ،أما ي عبد العزيز

2225

يوسف ،أ واة بدة

228

يوسف ،إيمان أحمد

0258

اليوسف ،ابراهيم

2229

يوسف ،اسماعيا ة يف

226

يوسف ،باسا مولو

2500 ،2218 ،2055 ،2220

يوسف ،حذام عثمان

2289

يوسف ،سعد

0655

اليوسف ،سمير سعيد

2209

يوسف ،سوزان ابراهيم

0222

يوسف ،صبر

0816 ،0811 ،0815

اليوسف ،علي محمد

66 ،18 ،12

يوسف ،فاةوق

0991

اليوسف ،محمو توفيق

0812

يوسف ،هةاء علي

0818

يوسوا د  ،إوان

2019 ،2018 ،2012 ،2016 ،2011

يو س ،أسامر فتحي

082

يو س ،حسين عبد الكريم

2229 ،25

836

يو س ،محسن

0988

يو س ،محمد أحمد

282

يو س ،زاة سعيد

0989

837

كشاف العناوين

838

 22.1على مقياس ةيختر

252

 222خبر قصير مثير لتةمير مهاةة المحا ثر للمستوى المتوسط فأعلى

2909

 222لعبر لغوير لتةمير الكفاءة التواصلير

2902

2985

2002

 22قصر من الواقع المر

0862

 58قا و ا إل اةة الحياة :مختصر من كتاب قواعد السطوة

209

 1ميغا بيكسا

0162

 22خريفا ً

0982

 99صيحر و صيحر :فو ج شو لحياة أفضا

292

 ECRIFوهةدسر تعليم اللغات

2929

أ
اآلثاة البيئير للتلوث :ةاسات تطبيقير

2228

آثاة ع لون في العصوة اإلسالمير

2520

آحد هاعام أمير البيان العبر وفن المقالر

2026

آ م والحواس الخمس :قصر مسلسلر للفتيان

2222

آةاء الرسول والخلفاء الةقدير في الشعر والشعراء حتى هاير العصر ايمو

0298

آةاء سيبويه في كتاب مةهج السالك في الكالم على ألفير ابن مالك يبي حيان

2920

اي دلسي (ت 251ها) :ةاسر حوير
آفاق

222

آفاق في اللسا يات والدةس اللغو

2825

آفاق في تحقيق المخطويات :مةاهج وت اةب

11

آل أبي العاص الثقفي وأثرهم في الحياة العامر

2258

آل عثمان وأة وغان :ساليين الدم والبغي والظلم والطغيان

2222

آالم وأسماة

0822

اآلليات اإلجرائير للمساءلر ال ةائير الدولير :المساءلر ال ةائير في إياة القضاء

2212

ال ةائي الدائم
اآلليات اإلجرائير للمساءلر ال ةائير الدولير :المساءلر ال ةائير في إياة القضاء

2210

ال ةائي المؤقت
اآلليات الويةير لمةاهضر العةف ضد المرأة العربير :ةاسر ومقاة ر

839

2292

آن ايوان

626

آه يا ويةي

،0259
0212

آواكس

0822

آيات الصدق والكذب في القرآن الكريم

022

آيات الةوم في خواير المفسرين

222

آيسون

2020

آيةشتاين والسفر عبر الزمن :الحقيقر الزمكا ير الكو ير بين العلم والخيال

2915

أبابيا

0555

ايبايرة ايةبعر

0228

أب ديات الكتابر وجدلياتها

0255

أب دير أولى

0902

ايب دير في علوم العربير

2220

أبحاث تعليم اللغر العربير للةايقين بغيرها

2902

أبحاث صواتير وصرافير في اللغر العربير

2920

أبحاث في ايثر اللغو والحقول الداللير :ةاسر تطبيقير لةماذج من الشعر

2292

أبحاث معمقر في القا ون العام

2222

ايبعا الثالثير للذكاء :التوافق الشخصي

96

ايبعا الفكرير والةفسير في صوص عد ان مر م بك المسرحير

0626

أبعا ظرير خداع ايذكياء

92

أبةي ل إبةي

2092

أبةير

2221

أبو مسهر الدمشقي (ت  028ها) وأقواله في ال رح والتعديا :ةاسر قدير

292

ايتون

0892

أثر إ اةة التعاقب الوظيفي على االحتفاظ برأس المال الفكر

0228

أثر استراتي ير التعلم التعاو ي بالم موعات الصغيرة في تحسين عمليات االستماع

2598

ومهاةة التحدث
أثر ايزمات المالير على الةظام االقتصا

العالمي

أثر اإلفصاح االختياة ومحاسبر التحوي على المؤشرات المالير في البةوك

2222
0288

الت اةير اية ير
أثر اإلفصاح الكاما على ترشيد قراةات االستثماة باستخدام أ ظمر المعلومات

840

0285

أثر التربير المدةسير الحديثر على إ اةة المدةسر وياقم التدةيس والطالب وأولياء

2522

ايموة والوزاةة والم تمع
أثر التةمير االقتصا ير على التحول الديمقرايي في ماليزيا وسةغافوةة

2258

أثر الخصخصر على إ اةة تطوير المةت ات

2210

أثر الخطاب الديةي في تربير فوس المدعوين :تحريم الخمر أ موذجا

002

أثر السياق في بيان مرجعير الضمير في القرآن الكريم

2888

أثر الظواهر الصوتير في تفسير القرآن الكريم

222

أثر العقوبات في مةهج الخليفر عمر بن عبد العزيز اإلصالحي

2290

أثر القرابر والروابط ايسرير في التشريع ال زائي

2222

أثر القرآن الكريم في الشعر اي دلسي :عصر الطوائف والمرابطين 150-500ها

0522

أثر القضير المحكوم بها جزائيا ً على الدعوى المد ير

2222

أثر القوة الةاعمر في السياسر الخاةجير وايمةير ايمريكير ات اه الشرق ايوسط:

926

العراق أ موذجا ً 0226-0222
أثر الل وء السوة في ال ا ب االجتماعي والتربو في اية ن و وة كتب التربير

2225

الويةير والمد ير في التصد لهذه المشكلر
أثر المعةى المع مي في تفسير القريبي ال امع يحكام القرآن :السبع الطوال

098

أ موذجا
أثر الةظام اال تخابي على استدامر الديمقرايير في أةاضي السلطر الويةير

829

الفلسطيةير المحتلر
أثر ا فصال ال ةوب السو ا ي على الةظام السياسي وتداعياته المستقبلير

819

أثر بر امج التعبئر الةفسير في مواجهر أحداث الحياة الضاغطر عةد يلبر المرحلر

2629

اإلعدا ير الةازحين
أثر يريق الحرير الصيةي ال ديد على تةمير الشرق ايوسط من ال وا ب

2255

االقتصا ير وايمةير والسياسير
أثر متغير المياه في العالقات المصرير ايثيوبير

922

أثر مواقع التواصا االجتماعي في القصر القصيره جدا

0992

أثيبي قلبي

0582

أجراس القباة

0925

أجهزة الرقابر اإل اةير والمالير ومدى فاعليتها في الحد من الفسا

2062

أجيال الرياضيات :الكتاب الثا ي (أةقام ا ليز )

2622

أجيال الرياضيات :كراسر الكتاب ايول (أةقام ا ليز )

2622

841

أجيال الرياضيات :كراسر تدةيبات الثا ي (أةقام ا ليز )

2620

ايحا يث الصحيحر التي ا عي أ ها إسرائيليات

281

أحا يث الفتن وأشراي الساعر بين الداللر والضوابط والحكم

522

أحا يث صفر الصيام :ةواير و ةاير

525

أحا يث في الوعي الروحي والعقا اإل سا ي

65

أحببت خياالً

0206

أحببتها برجوازير

0225

أحبك لكن

0115

أحبك فلسطين وهذه حريتي

0588

أحبك وبعد

2222

أح ير وهم وحقيقر

0181

أحداث غريبر في شاةعةا

2255

ايحزاب السياسير العراقير

825

أحزان وين وبشائر فرح

0522

أحسن القصص في القرآن الكريم

229

أحقا ً ريد تغييراً مستمراً

0288

أحكام آل البيت في الفقه اإلسالمي

582

أحكام ايمان لبيان الةسخ في القرآن

216

أحكام االلتزام في القا ون المد ي :ةاسر مقاة ر بالفقه اإلسالمي

2022

أحكام الترتيب القرءا ي في سوةة الفاتحر

222

أحكام التالوة والت ويد برواير حفص لقراءة عاصم من يريق الشايبير :المستوى

221

ايول
أحكام التالوة والت ويد برواير حفص لقراءة عاصم من يريق الشايبير :المستوى

226

الثالث
أحكام التالوة والت ويد متطلب اإلجازة

225

أحكام ال رائم اال تخابير :ةاسر مقاة ر

2208

أحكام الرياضات البد ير في الفقه اإلسالمي :ةاسر مقاة ر بالقوا ين المةظمر

182

لأللعاب الرياضير
أحكام الكفاءة بين الزوجين في الفقه اإلسالمي

121

أحكام المبا ئ لفتاوى وقراةات م لس الدولر العراقي وتشكيالته القضائير :ايعوام

2226

0222-0225

842

ايحكام المرتبطر بالةمو اإل سا ي والصحر الةفسير في قا ون ايحوال الشخصير

2001

اية ي ةقم 26لعام 0222م
أحكام المياه الخاةجر من جسم اإل سان في الفقه اإلسالمي

102

أحكام توزيع ايموال قبا الموت :ةاسر فقهير مقاة ر

152

أحكام مواقع التواصا االجتماعي :ةاسر فقهير قا و ير مقاة ر

596

ايحالم في الدين والفلسفر وعلم الةفس

22

أحالم في ووهان :عقم قلبك قبا أن تقرأ

2252

أحلم بالرصيف

2268

أحمد البو ي :الطبيب اي يب الموسوعر

2082

ايحوال العامر ل با فوسر في المغرب اي ى :ةاسر تاةيخير في جوا بها

2586

السياسير والحضاةير واالقتصا ير والفكرير للفترة من 500-02ها2222-650/م
أحياء عمان ما بعد جائحر كوفيد 29

629

أخباة الحكماء التكاةتر ايولين في تاةيخ علوم ايقدمين لبال الرافدين

2259

ايخطاء الشائعر في تشييد المساكن

0252

ايخالق الحميدة كما يصوةها القرآن وايحا يث الةبوير الشريفر

026

أخالق الوزيرين يبي حيان التوحيد  :مقاةبر تداولير ح اجير

2856

ايخالق في آيات ايحكام

020

أخالقةا اإل سا ير بين غائير السعا ة وآالم الواقع :ةاسر في تطوة ظريات علم

252

ايخالق
أخالقيات ايعمال في المصرف اإلسالمي

159

أخالقيات التعليم

2216

أخالقيات العالقات العامر والتضليا الدعائي

0029

أخالقيات المهةر وقواعد السلوك الوظيفي

258

أخالقيات الةظام السياسي في السةر الةبوير ومقاة ته بالةظم السياسير الوضعير

165

أخالقيات مهةر التعلم والتعليم

212

اي اء البشر بين التقيم وايسس

0200

أ ب اييفال :يوان عصافير الصباح لمحمد علي الرباو أ موذجا

0618

أ ب الرحلر :جدلير اي ا واآلخر في عالم متغير

0219

اي ب الرقمي بين ضبابير العولمر وتداعيات المشهد الثقافي :ةؤير استشرافير

0252

أ ب الزهد في اي دلس :عصر بةي ايحمر ( ةاسر تحليلير فةير)

0529

اي ب الشعبي اليمةي :بعض الحقائق والمالحظات

2210

843

أ ب الطفا والةاشئر :قراءة في ماذج من القصر والرواير

2222

اي ب الوجيز :هوير ت اوزير جديدة

0228

اي ب وما فيه :ةاسات وأبحاث في الشعر العربي قديما ً وحديثا ً

0108

أ لر اإلثبات أمام المحاكم الدولير مع ةاسر مفصلر للخرائط كدليا إثبات في

2299

المةازعات الحدو ير واإلقليمير
أ وات العما الفةير اإللكترو ير في م ال المكتبات

22

اي وات الةحوير بين االستعمال القرآ ي وقواعد الةحاة

2922

ايةبعون ايمةير

526

ايةبعون القرآ ير

522

ايةجوزة الميئير في ذكر حال أشرف البرير

522

اية ن وإسرائيا الهواء االصفر

908

اية ن والعالم وفيروس كوةو ا المست د

0222

ايةزاء في الشعر العربي قبا اإلسالم

0529

أةسطو و افاليون

2098

أةض الذئاب

0228

أةض الكةا ر :الثوةة والثوةة المضا ة

822

أةعى الشياه على المياه

0120

أةق الليا

2226

أةقام عابرة

0915

أةكان اإليمان

529

أزةق مما اظن

0195

أزمات الفراغ الرئاسي في لبةان :ةاسر تحليلير في ايسس وايبعا

851

ايزمات المالير :أشكالها ،أسبابها ،آثاةها

922

أزمر استقالل بةغال ش وموقف الواليات المتحدة ايمريكير مةها 2920-2969

922

أزمر التراث

202

ايزمر السوةير :ال ذوة ،ايسباب ،الفواعا واي واة

852

أزمر الشرعير والصةف السياسي في اي ظمر السياسير العربير

826

أزمر المةهج في الدةاسات الةقدير الحديثر والمعاصرة يومي ( 22 ،9وفمبر

0285

)0226
ايزمر الةفسير

205

أزمر حرير المشاةكر السياسير في الةظم السياسير العربير :ةاسر مقاة ر

822

844

أزهاة البالغر

0606

أزهاة ال بال البرير :مقاالت في قد التحقيق والتأليف والشعر والسر

0268

أزهاة الربيع

226

أزهاة الرياض في أخباة عياض وما يةاسبها بما يحصا به للةفس من اةتياح

022

وللعقا من اةتياض
أزوا الركب في الحج والعمرة

298

أسئلر اييفال المحرجر

222

ايسئلر الصفير االستهاللير والسابرة و وةها في تحصيا الطلبر

2591

أسئلر المرايا :ةاسات في الةقد الثقافي

212

أسئلر وأجوبر في الكيمياء الالعضوير

2919

ايساس في االقتصا ال زئي

2222

ايساس في تعليم اإل ليزير

2922

ايساس في مذجر المعا الت الهيكلير بالمربعات الصغرى ال زئير PLS:SEM

2955

أساسيات في تصميم التدةيس

2565

أساسيات أوتوكا AUTOCAD 2020 = 0202

01

أساسيات إ اةة ايعمال :الوظائف والمماةسات

0298

أساسيات إ اةة مؤسسات الدولر

2052

أساسيات اإل اةة المالير الحديثر

0220

أساسيات البحث العلمي وأساليبه اإلحصائير

20

أساسيات التدةيب المعاصرة

0221

أساسيات التربير الحديثر لأليفال

222

أساسيات التسويق :مدخا استراتي ي ،تطبيقي ،إلكترو ي

0002

ايساسيات الحديثر في الوسائا و البرامج التعليمير عةد اييفال

2585

أساسيات الرياضيات واإلحصاء

2922

أساسيات العةف ايسر و ظرياته :ايسباب والعالج

2222

أساسيات علم غذاء اإل سان ووظائف االعضاء

2999

أساسيات ومست دات في يرائق التدةيس

2566

أساليب اإلةشا والعالج الةفسي

225

ايساليب اإلعالمير والتواصا في السيرة الةبوير

022

أساليب االستفا ة من تكةولوجيا المعلومات والرقمير الحديثر

229

845

أساليب التفكير السائدة وفق ظرير غريغوةك وعالقتها بةمطي الشخصير ()A.B

2262

لدى يلبر المرحلر اإلعدا يه
ايساليب الحديثر في تدةيس الرياضيات

2522

أساليب تدةيس العلوم والرياضيات

2151

أسباب ضعف التعليم والتدةيس :وقفات تربوير ها ف

2529

أسراة السيرك

2028

أسراة الطريق الصوفي :م تمع التصوف والزوايا والحضرات والطرق في

018

اية ن
أسراة قوقعر :ةواير

0222

أسراة وةموز أقدم لوح لعب في التاةيخ لعبر أوة الملكير

2210

أسراة وفةون الطهي والحلويات :مطبخ أم كمال

0212

أسراة :صوص شعر

0152

ايسرة ال زائرير بين القيم التقليدير وقيم الحداثر

292

ايسره السعيده والخالفات الزوجير

282

ايسس اإلبستمولوجير والتداولير للةظر الةحو عةد سيبويه

2226

أسس التقويم في التعليم العالي

2220

أسس التواصا :مدخا ظر وتةزيا تطبيقي

621

ايسس العلمير في تعليم وتدةيب الةاشئين في كرة القدم

0202

ايسس العلمير للتةمير والتخطيط في اإلسالم

122

ايسس العلمير والعملير في الةظم المحاسبير المركزير

0222

أسس القيا ة التربوير والمدةسير المعاصرة

2552

أسس الكتابر للعالقات العامر

0052

أسس المواز ر العامر للدولر

2019

ايسس الةظرير في اكتشاف وا تقاء المواهب في الم ال الرياضي

0225

ايسس الةظرير في البايوميكا يك الرياضي

0228

أسس تعليم الحاسوب لأليفال

2121

أسس صةاعر السياحر

2222

أسس وقوا ين الصحافر العالمير

2225

أسفا الوة ة

0655

أسكن في مقهى :ةواير

0220

ايسلحر المحرمر وليا ً وأثرها في البيئر العراقير

166

846

أسلمر الواقع

299

أسلوب القرآن الكريم ومةه يته العلمير في ذكر مفهومي الليا والةهاة وعالقر ذلك

269

بكروير ايةض و وةا ها حول محوةها وحول الشمس
أسلوبير القصيدة الحداثير في شعر عبدهللا حما

0619

أسماء اي بياء وصفاتهم في القرآن الكريم :ةاسر اللير

252

أسماء القرى في محافظر جرش وتفسير معا يها

2022

أسواق بغدا

2529

ايشخاص ذو الهمم في إياة السياق الثقافي االجتماعي :واقع ويموحات

221

أشراي الساعر في القرآن الكريم

565

أصالر الفلسفر اإلسالمير :الةقا ،االستيعاب والتمحيص ،التأليف المستقا ،الت د

212

وايصالر ( ةاسات مختاةة)
أصالر عروبر اإلماةات العربير المتحدة وجزةها مةذ أقدم العصوة

2582

أصحاب المصلحر :إحدى يرق التحليا االستراتي ي للمةظمر

0262

أصدقاء العربير :كتاب الةشاي (التمهيد )

2165

ايصا ال امع إليضاح الدةة المةظومر في سلك جمع ال وامع

128

أصةاف البشر التي أحبها هللا وأبغضها في القرآن الكريم

212

أصوات تحت ايظافر

0121

أصول التربير اإلسالمير :أهدافها ،فلسفتها ،أساليبها واستراتي يات تدةيسها

285

أصول العقيدة اإلسالمير

552

أصول المحاسبر العملير في االعتما ات المستةدير والطلبيات وفقا ً للمعايير :إعدا

0222

التقاةير المالير وضريبر الدخا والمبيعات ومةطقر العقبر االقتصا ير
أصول المحاكمات المد ير والتةظيم القضائي

2028

أصول المعاةضر السياسير في الفقه اإلسالمي

169

أصول الةحو التوليد كما يراها تشومسكي

2922

أصول تسليم الم رمين في ضوء االتفاقيات الدولير والتشريعات الداخلير

2222

أصول علم اإل اةة

0296

أضرحر ومقامات على ثرى اية ن الطهوة

029

أضواء على التراث اي بي والةقد في المغرب واي دلس

0522

أضواء على ةياضر المعوقين في اية ن 0229-0222

0202

أير الةص :ةاسات في ايير الذاتير وال مالير والةقدير للةص الشعر

0122

847

أيع أبا القاسم :صيحر يهو

ليهو

آخر و صيحر لكا يهو

و صرا ي وغير

525

مسلم
أيفأت حلما ً فغاب

0116

أيالل

0225

أيول ةجا في العالم

2209

أعالم من مخيم البقعر

2522

ايعمال العمرا ير والقا و ير لالمبرايوة جستةيان

2218

ايعمال القصصير الكاملر لسةاء الشعالن

0921

أعمال الملتقى الدولي الثالث :الح اج والهرميةوييقا في الخطاب (أ طولوجيا

2822

الهوير والرسالر)
أغا ي اييفال

0080

أغلقوا وافذ القمر

0926

ايفق التأويلي الفيةوميةولوجي في ت ربر المخضرمين الشعرير

0622

أفاليون :المعرفر ،السياسر ،المراة

19

أفالم الديكو ةاما

0085

ايفهام السةير في الثقافر اإلسالمير :يشما الكتاب على أكثر من  622سؤال من

290

أسئلر الشاما لسةوات سابقر
أفواه وأمةيات

2229

ايقاليم الخمسر مةذ ما قبا التاةيخ ولحد اآلن

2062

أقرب الطرق لل ةر في ظالل السيوف وايعةر

182

ايقطاب اال تقائير لأليو ات :مبا ئ وتطبيقات

2912

ايقةعر الفةير عةد صالح عبد الصبوة

0552

أقوال وأفعال اإلمام الخليفر الراشد أمير المؤمةين علي بن أبي يالب كرم هللا وجهه

502

أكا يمير الروبوت :سر الغرفر الغامض

2052

أكاذيب المساء

2226

ايكواب الموضوعر في الفوائد الم موعر

292

ايلعاب التعليمير :مدخا لتدةيس الفيزياء

2590

ألف ياء مةقذتي

2220

ألفاظ التلطف الدعوير في الصحيحين :ةاسر مع مير لغوير بالغير

528

ألفاظ العقاب اآلخرو في القرآن الكريم :ةاسر اللير

252

أليس الصبح بقريب :التعليم العربي اإلسالمي ( ةاسر تاةيخير وآةاء إصالحير)

222

848

أم حماي :اآلثاة والتاةيخ والتراث

2525

أماكن سخ المخطويات في عمان

16

ايمثال العربير وعالقتها بالقرآن الكريم :ةؤير جديدة لألمثال العربير

282

أمراض التخايب لدى المسةين :التشخيص والعالج

0222

أمريكا عالقر في أ غال الوس 2962 - 2915

951

ايمن اإل سا ي ومكافحر اإلةهاب

680

ايمن الغذائي العربي :الواقع واآلفاق المستقبلير

2205

ايمهات العازبات في الم تمع االة ي :ةاسر اجتماعير قا و ير

690

ايمير الم اهد :سيرة ايمير الموفق يلحر وإسهامه في السياسه العباسيه -009

2292

028ها
أمير الموا تا

0225

أا

0916

أ ا خطأ الةحاة

2218

أ ا عةد حةين :ألعاب وأغان شعبير مضمخر برحيق الذكريات

2211

أ ت كيان مستقا

2285

أ تي و ي الموت من أجا الحياة

0681

اي دلس في عهد الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهر (250-209ها-256/

2522

219م) :ةاسر تاةيخير تحليلير
اي زيمات في الم ال الرياضي

2981

أ ساق التعبير ال سد للعةف في المسرح

0098

اي ساق الرمزير في اللغر واإل ةاك

2822

أ شطر التسويق اإللكترو ي بين ايير الةظرير والمماةسات التطبيقير

0001

أ ظمر التعاةض والترجيح في اللسا يات العربير

2922

أ ظمر التعليم اإللكترو ي

2592

أ فاس الحزن ايخيرة

2262

أ فاس امرأة مخذولر

0212

اي فوغرافيك في صحافر البيا ات

58

أ ماي الترا ف في القرآن الكريم

250

أ ماي الشخصير المؤسطرة في القصر القصيرة :ةاسر تحليلير

0212

أ واع الزوجات في العصر الحديث 252 :وع من زوجات القرن الحا

058

والعشرين

849

أهازيج الةسيان

0908

أهازيج الوين ال ريح

0120

أهازيج قصب

0112

أهمير الصالة وقدسيتها ومةزلتها في الدين اإلسالمي

105

أهوى الحسان

0589

أوجاع خامدة

0255

أوةاق سياسير

812

أوةاق متةاثرة

2290

أوةكيد

0251

أوةوبا حضاةة التعب وعوايف اإلسمةت

0899

أوةوبا ومسألر اإلسالم :ظرة الغرب إلى اإلسالم والمسلمين حتى ظهوة

028

االستشراق
ايوضاع اإل اةير في لواء الدليم 2918-2902

2552

ايوضاع االجتماعير في لواء الكرك

2521

ايوضاع االقتصا ير في مصر والمغرب من الفتح حتى هاير العصر ايمو -02

2229

220ها259-652/م
ايوضاع الحضاةير في بال ما وةاء الةهر في عهد الترك اإليلكخا يين

2225

ايوضاع الداخلير اللبةا ير  :2982 -2922ةاسر تاةيخير

2522

ايوضاع السياسير في بال القفقاس في القر ين 2-6ها22-20/م

2266

أوقات الصحابر ايخيرة

509

ايوقاف في القدس وجواةها في القرن التاسع عشر الميال

-2021

2565

2226ها2928-2822/م
ايوقاف في صيدا وال ةوب اللبةا ي

128

أول إقطاع في اإلسالم :كتاب اإل طاء الشريف العام التاسع لله رة مراجعر كتاب

2251

ماسيةيون
أول خطوة للفراق

0622

ايوليمبوس

0822

أيام بمفاتيح صدئر

0602

أيام في قطر

2225

أيام ليست كاييام

0802

أيديولوجير الصراع الفلسطيةي الصهيو ي على المكان :حق القوة وقوة الحق

898

850

أين هم المثقفون العرب :سياقات وت ليات (تحليا ثقافي)

209

اييوبيون في شمال الشام وال زيرة 658-165ها2012-2268/م

2520

اإلبا ة ال ماعير وأساليب التضليا اإلعالمي :ماذج مختاةة

2222

اإلبا ر عن معا ي القراءات

208

اإلبداع ال ا والكتابر اإلبداعير :م االت تةظيرير تطبيقير

2219

اإلبداع في الفن وعلم فسل ر الدماغ

0012

إبدال ايصوات في الله ات العربير

2822

إبرام المعاهدات الدولير في الةظام القا و ي اية ي :ةاسر تطبيقير

2225

إتحاف أها اإليقان بفوائد تتعلق باإلسالم واإليمان

512

اإلتيكيت اإلسالمي :سةن وأخالق

022

إتيكيت التعاما بين ايزواج :حو حياة زوجير سعيدة

222

اإلثبات ال ةائي :اإلثبات بالقرائن في الموا ال زائير والمد ير

2222

اإلثبات بالقرائن في ضوء الشريعر والقا ون

2025

إجراءات التحقيق والمقاضاة أمام المحكمر ال ةائير الدولير

2226

إجراءات وضما ات التوقيف :ةاسر مقاة ر

2220

اإلحصاء الوصفي بين الةظرير والتطبيق

2956

اإلحصاء الوصفي واالستداللي في البحوث مع تطبيقات في البرم يات اإلحصائير

2951

ال اهزة
اإلحصاء للباحث في التربير وعلم الةفس وتطبيقاته باستخدام SPSS

22

اإلحصاء واالحتماالت :تماةين وحلول

2952

إحكام الترتيب القرءا ي في العد 22

220

إحكام الخطبر في ضوء الكتاب والسةر

125

اإلحكام في تكراة ألفاظ القرآن الكريم :ظاهرة المساوة بين عد ين

225

اإلحكام في حساب ال ما :ال َّما الكبير وال َّما القرآ ي

221

اإلحكام في وةو لفظ ال اللر في القرآن الكريم :ةاسر إحصائير عد ير

226

اإلخفاق المعرفي :السيطرة اال تباهير والتشوهات اإل ةاكير :ةاسر تطبيقير لدى

2265

يلبر المرحلر اإلعدا ير
اإلخوان المسلمون تحت م هر

182

إخوة وحيدون

2252

إ اةة اي اء وقياسه في ضوء تكةولوجيا اي اء البشر

0228

إ اةة ايزمات في المةظمات العامر والخاصر

0282

851

إ اةة اإلعالن :مفاهيم واستراتي يات معاصرة

0022

اإل اةة اإللكترو ير

0226

اإل اةة االستراتي ير

0265

اإل اةة االستراتي ير :الةظرير والتطبيق

0218

اإل اةة االستراتي ير :مفاهيم ،عمليات ،أ وات

0261

اإل اةة االستراتي ير :مفاهيم ،عمليات ،حاالت ةاسير

0212

إ اةة البةوك

929

اإل اةة البيئير

2225

إ اةة التأمين والمخاير

0281

إ اةة التدةيب :ظرة معاصرة

0222

اإل اةة التربوير

2520

اإل اةة التربوير واإلبداع اإل اة

2522

اإل اةة التربوير والتخطيط

2526

إ اةة التسويق

0022

إ اةة التسويق :ات اهات معاصرة

0022

اإل اةة التعليمير

2521

اإل اةة التعليمير واإلشراف التربو

2502

إ اةة التغيير صةاعر المستقبا

0292

إ اةة التغيير وايزمات

2056

إ اةة التفاوض :مةظوة فكر معاصر

0222

إ اةة ال و ة الشاملر في التعليم العالي

2201

إ اةة ال و ة الشاملر في المستشفيات وأثرها على أ اء العاملين

2061

إ اةة ال و ة واالستدامر والمسؤولير الم تمعير :ةؤير تطبيقير من مةظوة إسالمي

0210

إ اةة ال و ة واالعتما المدةسي

2556

إ اةة ال و ة والبيئر

،2068
2069

إ اةة الحكمر والقراة االستراتي ي

0221

إ اةة الحمالت اال تخابير

822

إ اةة السالمر والصحر والبيئر المهةير

2222

إ اةة الشركات متعد ة ال ةسيات

0221

إ اةة الصيا ر العملير والمتقدمر

0222

852

إ اةة الفةا ق

0212

اإل اةة المحلير في المملكر اية ير الهاشمير :ةاسر تطبيقير على م الس

2202

المحافظات والم الس المحلير والبلدير
إ اةة المخاير المصرفير

985

إ اةة المستشفيات

2982

إ اةة المستو عات والتخزين

0029

إ اةة المشروعات العامر

2016

إ اةة المعرفر

0282

إ اةة المعرفر أساس االستدامر والتميز

0282

إ اةة المعرفر واالقتصا المعرفي

0222

اإل اةة المفتوحر :مدخا لتطوير اي اء القيا

في المداةس ايهلير وايجةبير

2628

بالمملكر العربير السعو ير
إ اةة المةشأت الصةاعير

0026

إ اةة المواة البشرير استراتي يا في ظا االت اهات العالمير المعاصرة

0202

إ اةة المواة البشرير الدولير

0209

إ اةة المواة البشرير في المؤسسات التربوير المعاصرة

2552

إ اةة المواة البشرير في المةشآت الفةدقير والسياحير

0222

إ اةة المواة البشرير :مدخا استراتي ي

0202

إ اةة الموا ئ

2228

إ اةة المواهب بالمداةس الثا وير الحكومير :مديةر تبوك موذجا

2281

إ اةة المواهب والكفاءات البشرير في مةظمات ايعمال

2029

إ اةة الةشاي والعما التطوعي

2120

إ اةة ةياض اييفال

2122

إ اةة سلسلر التوةيد الخضراء

2202

اإل اةة في المةظمات وال معيات الخيرير

0225

إ اةة قسم التدبير الفةدقي

0215

إ اةة مالير ولير

2212

اإل اةة واإلشراف التربو في التعليم الثا و

2505

اإل اةة واإلشراف في التعليم الثا و

2509

اإل اةة والسالمه المهةير

2622

إ واة سعيد وحال العرب

2220

853

اإلذاعر والتلفزيون كظاهرة عالمير

21

اإلةا ة والوجو  :العالج الروحي والسياسي لتدبير اال تقال حو الحكم الراشد

262

إةشا ايزمات والرعاير الةفسير لضحايا الكواةث وايزمات

221

اإلةشا ايسر والزواجي

286

إةشا اي ام إلى الزهد في اإلسالم

292

اإلةشا الروحي والرعاير التلطيفير في السةر الةبوير

0222

اإلةشا السياحي

2209

اإلةشا الةفسي علم وفن

222

اإلةشا الةفسي والتوجيه التربو في ال امعر

2222

اإلةهاب العابر للحدو وتداعياته على ايمن والسلم الدولي

2220

اإلةهاب وإعا ة تشكيا الخريطر السياسير العربير والدولير

888

اإلةهاب واإلةعاب من خصائص اإلمثريالير ايمريكير في العراق

2220

إةواء الظمآن في اختصاة مةاها العرفان في علوم القرآن

066

إةواء الظمي بمعرفر من تكلم فيه الهيثمي وتعقبات ايلبا ي عليه

290

إسبا يا والعراق :ةاسر في العالقات وإمكا ير إفا ة العراق من الت ربر اإلسبا ير

926

إسرائيا :إشكالير الوجو وصيروةة البقاء وحتمير الفةاء

889

اإلسالم السياسي في الفكر السياسي الغربي

160

اإلسةا اإلشرافي التربو

2550

إسهامات المرأة المغربير اي دلسير في التراث الفقهي :معالم وتحديات

122

إسهامات علماء فر ي محا العلمير في إثراء المكتبر اإلسالمير

288

اإلشاعر في حياتةا :اإلشاعر وآثاةها المدمرة على الفر والم تمع

612

اإلشراف التربو االختصاصي اإل اة بين الواقع والمأمول

2122

اإلشكال المصطلحي في الخطاب الةقد العربي الحديث

2859

إشكاالت التأويا

2862

اإلشكاليات الموضوعير في ليلر القدة وتوجيهها

028

إشكاليات في الثقافر العربير

229

إشكاليات وةؤى قدير في قصص اييفال

2222

إشكالير البطا :المفهوم والتشكيا الدةامي

0680

إصابات العما في اية ن :ةاسر تحليلير

2251

اإلصابر في القطع بتفضيا الشيخين على سائر الصحابر

522

إضاءة الدجةر للحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المقر

2088

854

إياة لقلب في الظا

0922

إياللر على ات اهات البحث اللسا ي الحديث

2822

إعا ة التأمين وتقييم المخاير

2251

إعا ة تأسيس الخطاب اإلسالمي

022

إعا ة ترسيم

0281

إعا ة تشكيا العالم :قراءة تحليلير في المفاهيم والمصطلحات اإلعالمير المعاصرة

608

إعا ة تعريف ماهير القرآن :مةاهج الفكر اإلسالمي المعاصر في التعريف بالقرآن

022

(عرض و قد وإكمال)
اإلع از بالةظم واإلع از بالمبايةر واالختالف :الماء بين القران والشعر ال اهلي

2822

امرؤ القيس وزهير والةابعر وايعشى ا موذجا
إعراب ال ما االستفهامير في القرآن الكريم

252

إعراب الشواهد القرآ ير وايحا يث الةبوير وأقوال الصحابر ةضي هللا عةهم في

2892

كتاب جامع الدةوس العربير للشيخ مصطفى الغالييةي
اإلعالم اآللي واي اء التةظيمي

622

اإلعالم االقتصا

652 ،625

اإلعالم التربو لتةشئر الطفا

228

اإلعالم التربو و وةه في بةاء الثقافر الم تمعير

2262

اإلعالم التطبيقي

658

اإلعالم ال ديد والشباب

622

اإلعالم ال ديد والهوير الثقافير

652

اإلعالم ال ديد وخصائص البيئر الرقمير

622

اإلعالم ال ديد وقضايا الم تمع

662

اإلعالم ال ةائي

2201

اإلعالم الحربي في القةوات الفضائير بين تطوةات الموقف الحربي وتأثيرات

0092

العصف الميدا ي
اإلعالم الرقمي والسحابي في عالم متغير

626

اإلعالم الرقمي والم تمعات المعاصرة

626

اإلعالم الرياضي

10

اإلعالم الصحي

655

اإلعالم الطائفي

826

إعالم الطغام بأن التأويا من ين اإلسالم

185

855

اإلعالم المعاصر ومشكالت المرأة العربير

692

اإلعالم الةمطي

605

اإلعالم وإ اةة ايزمات في ضوء السةر الةبوير :ةاسر موضوعير تحليلير

612

اإلعالم وايزمات السياسير :مستويات المعال ر والتاثيرات اال تقائير

820

اإلعالم والتعد ير الثقافير

022

اإلعالم والسيةما في إفريقيا الشمالير

0088

اإلعالم والةخبر المثقفر في عصر الميديا

625

اإلعالم وذو االحتياجات الخاصه

2092

اإلعالم وسيكولوجيا اإلةهاب

2222

اإلعالم وقضايا المرأة

659

اإلعالن من الوسائا التقليدير إلى اإلعالم ال ديد

0025

اإلعالن :اإلبداع ،االستراتي ير ،التكتيك

0021

اإلقةاع واالتصال في المحتوى اإلعالمي لوسائا التواصا االجتماعي

620

إال ةسول هللا

0592

إلقاء القبض على حاسر الرأس

0815

إلى ما بعد بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب الثا ي

2022

إلى ما قبا بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب ايول

2028

إلى متى

0561

إليك

0882

إليوت في العربير :ثالثر ماذج ( ةاسر مقاة ر)

0212

اإلماةة المروا ير في ياة بكر وال زيرة 282ها 528-م

2525

اإلمام أبو بكر اإل فوى بين تحقيق التراث وةفع االلتباس

598

اإلمام المسحرائي وجهو ه في علم القراءات وكتابه شرح أصول الشايبير

222

إمرأة على مقاس حلم

0208

إمرأة من زمن الم د

0595

اإل تاج الرشيق و أثره في تحقيق الميزة التةافسير

2226

إ ثروبولوجيا ال ريمر من أسطوةة قابيا إلى الم رم بالوال ة

2206

إ ثروبولوجيا المديةر والفضاءات الحضرير

298

اإل سان اييقو ي

0221

اإل سان في الفلسفر اللسا ير :قراءة في إبستيمولوجيا اللسا يات

2219

إ سان مفري في إ سا يته :كتاب للمفكرين ايحراة

266

856

اإل فاق الرأسمالي واي اء المالي للشركات

916

إ ةا عشرون

2281

إ ي أةا ي أعصر شوقا

2221

إيحاءات قرآ ير وحواةات صير

0886

إيحائير العالمات الزمكا ير والبةى الرامزة :شعر ابن خفاجر اي دلسي أ موذجا ً

0502

إيران والغرب :ةاسر في تفاعالت إيران مع اإلتحا ايوةوبي والواليات المتحدة

928

ايمريكير
إيفا

2219

إيفا = Eva

2292

اإليقاع اإلبداعي في شعر أبي تمام :ةاسر أسلوبير في مستويات :الصوت ،المع م،

2829

البديع ،التركيب
اإليقاع البصر في العرض المسرحي

0096

إيقاع التفعيالت والقافير

2926

اإليقاع في شعر الشريف المرتضى ت  526ها في ضوء ايسلوبير اإلحصائير

2895

اإليماء إلى يرق التحما واي اء

292

اإليمان باليوم اآلخر

562

اإليمان في القرآن والسةر

555

اإليهام في اإلعالم بين تطويق الحقائق وتدليس الوقائع

628

االئتمان الت اة وأثره على اقتصا يات الدول العربير

2222

االبتزاز اإللكترو ي وال رائم اإللكترو ير :المفهوم وايسباب

2229

ابراهيم الع لو ي :مرايا الحضوة

2209

ابن ايباة اي دلسي  618-191ها2019-2298/م ومةه ه في كتابر الحلر السيراء

2528

ابن الحكيم

2260

ابن تيمير صوفيا

016

ابن ةشد المتعد

265

ابن سها اي دلسي بين الت ريد والمعةى الصوفي :محيي الدين بن العربي ملهما ً

0522

ابن سيةا :أمير االيباء

2200

االت اه اإلصالحي في الشعر الحديث 2922-2922م :ةاسر موضوعير وفةير

0152

االت اه اإل سا ي في شعر خليا مطران

0665

االت اه حو تحديث المسؤولير المد ير على أساس مبدأ الحيطر

2020

االت اهات اإلخراجير السيةمائير وأسطوةة التمثيا

0081

857

ات اهات اإلعالم الغربي حو اإلسالم والمسلمين :ةاسر حالر اإلعالم الفر سي

602

ات اهات التةمير االجتماعير في ايلفير الثالثر

292

االت اهات الحديثر إل اةة ال و ة في مةظمات ايعمال

0212

االت اهات المعاصرة في العلوم المحاسبير

0220

االت اهات الموضوعير والفةير في كتاب الملك عبد العزيز آل سعو في عيون

0615

شعراء صحيفر أم القرى
ات اهات حديثر في التدةيس

2569

ات اهات وتطبيقات حديثر في البرامج التعليمير

2516

االتحا السوفيتي :الةشأة واال هياة ()USSR

2265

االتصال االجتماعي :ةاسات وابحاث

612

االتصال البيئي :ةاسر في ايساليب والمماةسات

2022

االتصال التةظيمي

0252

االتصال السياسي

825

االتصال في المؤسسر :المفاهيم ،المحد ات ،االستراتي يات

0021

االتصاالت التسويقير المتكاملر

0028

االتصاالت التسويقير المتكاملر :هج استراتي ي سلوكي معاصر

0022

االتفاقيات الدولير البحرير

2285

االتفاقيات الدولير المتعلقر باستخدام ايسلحر

922

االتفاقيات الدولير المتعلقر بال ةسير وا عدام ال ةسير والل وء والالجئين وحقوق

2281

المهاجرين
االتفاقيات الدولير لحماير البيئر

2252

االتفاقيات الدولير لمكافحر ال رائم العابرة للحدو

2262

االتفاقيات الدولير لمكافحر الفسا

2218

االتفاقيات الدولير واإلقليمير المعةير بمكافحر المخدةات

2269

االتفاقيات العربير المعةير بال ا ب القا و ي والقضائي

2051

االتفاقيات العربير المعةير بالشأن االقتصا

919

اتفاقيات م لس التعاون لدول الخليج العربي

2222

اجتذاب العمالء :كيف يمكن أن يحقق مشروع اشئ مواً كبيراً وسريعا ً في أعدا

0020

العمالء
االحتباس الحراة ومدى تأثيره على مستقبا ولر اإلماةات العربير المتحدة

2202

االحتراق الةفسي لدى أمهات أيفال ذو صعوبات التعلم

2125

858

االحترام :قيمر أساسير لفعالير التطوير التربو

2221

احترف التشكيا ون إعراب :مقاةبر تطبيقير لغير المتخصصين (المستويان ايول

2829

والثا ي)
االحتالل ايمريكي البريطا ي للعراق عام  :0222مبرةات واهير و تائج كاةثير

2522

االحتالل اإليرا ي إلقليم ايحواز العربي وقراةات ايمم المتحدة والعقو الدولير

2222

إل هاء وتصفير االستعماة
احتواء

0822

االحتيايات ايمةير المعاصرة وأحكام مشروعيتها في الشريعر اإلسالمير والتشريع

122

الوضعي
االختباةات والقياسات الفسيولوجير في الم ال الرياضي

2986

االختباةات والمقاييس في ةياض اييفال

2122

اختراع التلغراف

2050

اختراع الع لر

2052

اختراع الوةق

2055

اختزل الذاكرة

2291

االختالف

،222
2286

اختالف الحديث في مرويات أم المؤمةين عائشر ةضي هللا عةها

292

االختياة في القراءات القرآ ير :مفهومه ،تأةيخه ،أعالمه

205

اختياةات اإلمام المتولي في علم القراءات

200

اختياةات حاة بصريين وكوفيين من القراءات :ةاسر صرفير و حوير

2886

اخالقيات المهةر :أصولها الفكرير وتطبيقاتها العملير

259

اخةاتون و يفرتيتي الكةعا ير

0821

االةتحال وةاء الضوء :ةاسر في ت ربر مهةا الدةة التشكيلير

2205

اةتدا الطيف :ةاسر قدير في شعر بشرى البستا ي

0161

االةتقاء باالقتصا اإلسالمي في ضوء أحا يث وليد الكعبر في الصحيحين

521

اةكيولوجيا الةص :اللقيات والضوء

0598

االز واجير اللغوير وأثرها في تفعيا السياحر :ةسر ميدا ير

226

ازميا ةام

0826

االستثماة الرياضي كةز يبحث عن المستكشفين

0229

استثماة الفوز

2516

859

استثماة المركبات المعقدة في التحليا الكيميائي

2962

االستثماة في الطاقات المت د ة :الواقع واآلفاق

2226

االستثماة في ةأس المال البشر بمةظمات ايعمال

0222

االستثماة في ةأس المال البشر وفق متطلبات سوق العما

0208

است ابات الفقراء لتحديات الفقر

2092

االستخاةة :الفوائد ال لير في االستخاةة الةبوير

101

استخدام التقةيات الحديثر (الفضائيات ،اإل تر ت ،الموبايا) و وةها في ا حراف

2098

ايحداث
االستدامر المةظمير ويرق تةميتها

0206

استراتي يات إ اةة المواهب البشرير في المةظمر

2082

استراتي يات البةاء الةفسي لدى الالعبين

0202

استراتي يات التدخا المبكرة

222

استراتي يات التدةيس ال امعي ومهاةات إ اةة الصف

2222

استراتي يات التدةيس الحديثر وتطبيقاتها في التربير الفةير

2562

استراتي يات التدةيس والتقويم المستةدة إلى مةحى االقتصا المعرفي

2562

استراتي يات التفكير في تدةيس التعبير

2906

استراتي يات حديثر في التدةيس :الةظرير والتطبيق

2561

استراتي يات مواجهر الضغوي الةفسير وعالقتها بالدافع المعرفي عةد الطلبر

2221

ال امعيين
استراتي يات مو وتطوير أعمال الشركات الكبرى :ماذج مقترحر لحوكمر ايعمال

0222

االستراتي ير ايمريكير في السو ان :ايبعا االقتصا ير والسياسير

952

استراتي ير التخطيط والتطوير اإل اة

0266

استراتي ير التدةيس بايقران وعالقتها باكتساب المفاهيم الرياضير لدى يالبات

2592

المراحا اإلعدا ير وتةمير االت اه لديهن
استراتي ير التةمير االجتماعير واالقتصا ير

212

االستراتي ير الويةير إل ماج الةوع االجتماعي في وزاةة التربير والتعليم

2129

استراتي ير حا المشكالت وتةمير مهاةات القراءة اإلبداعير

2129

االستشراق واالستغراب :سؤال الذات واآلخر

029

استقراءات في التمويا االقتصا

2255

االستقطاب الديةي والعرقي في إسرائيا

222

860

استكشاف المسيحير ايولى :بحث عن الالهوت السر المضطهد للطوائف

190

المسيحير ايولى حتى م مع يقير سةر  201ميال ير
االسكةدة ايكبر

2229

اشتباك

0986

اشتغال عةاصر ال ذب البصر في عروض مسرح الطفا

0099

اضطراب الطيف التوحد  :التشخيص ،ايسباب وسبا التكفا

2122

اضطراب ييف التوحد

2129

اضطراب ييف التوحد من العالج إلى الحياة اليومير

0202

اضطرابات ايكا لدى اييفال والمراهقين في مديةر الزةقاء

0221

االضطرابات السلوكير واال فعالير في مرحلر الطفولر :مفهومها ،أسبابها ،يرق

222

التعاما معها
اعتد بةفسك

2222

االعتداء على الشعائر الديةير في الفقه اإلسالمي :ةاسر مقاة ر

111

االعتدال والتطرف :التكوين المعرفي في الفهم والمواجهر

668

اعتقد بالماء خلف السد

0128

اعرف فسك كعربي من وجهر ظر ايمم ايخرى

2285

االغتراب الوظيفي وأ اء العاملين

0202

االقتراب الكبير :ةوسيا في الشرق ايوسط

928

االقتصا اإل اة

2221

اقتصا التغير المةاخي :التحديات والسياسات

2222

االقتصا الدولي

2220

اقتصا الرقم والمعرفر :بحث في استراتي يات و م هو ات ول الةامير

2222

االقتصا السياحي الرقمي و وةه في التةمير السياحير

2222

االقتصا السياسي يزمر ةأس المال العالمي

926

االقتصا السياسي والتةمير

2252

االقتصا العالمي إلى أين :من العولمر إلى التكتالت القومير واإلقليمير الدولير

2225

االقتصا القياسي :إياة ظر تطبيقات واسعر علمير في حا المسائا بالطرق

912

العا ير والطرق اإللكترو ير باستخدام البر امج  Minitab 17مع ت اةب بحثير
لكا موضوع في االقتصا ال زئي والكلي
االقتصا الكلي وتطبيقاته

2212

االقتصا اللغو في م مع ايمثال للميدا ي

2221

861

اقتصا المؤسسر :موجهر لطلبر السةر الثا ير تسيير ومحاسبر ومالير

215

االقتصا المالي

0225

االقتصا الةقد  :الةظريات والسياسات

990

اقتصا يات الت اةة الخاةجير

،2250
2252

اقرؤو ي قبا موتي

0551

اكتبةي صا ً اليةسى

2222

االكتساب اللغو و شاي المع م الذهةي :ةاسر لسا ير عصبير

0262

اكتساب المفهوم الةحو بأسلوب التخلص :أسسه وبرام ه

2222

اكتساب مهاةات التعلم الذاتي

2596

اكتشاف الكهرباء

2051

اكتشاف ياة قوم الةبي لوي :ايغواة ال ةوبير (اية ن مختصر االكتشاف)

2522

اكسبو بي  :0202بوابر حو المستقبا

962

االلتزام والبعد الديةي في الرواير العربير

0819

االمبرايوة أغسطس

2228

ا ا لست ظلي

0628

ا تشاة القوة وأثره في تغير هيكا الةظام الدولي :بروز الصين أ موذجا ً

862

ا تفاضر الحروف

0205

اال تقاالت المتعرجر :السعو ير وإعا ة تشكيا الفضاء ال يوسياسي اإلقليمي ال ديد

922

ا تقام الةرجس

0869

ا ت يالق

0826

ا حراف ايحداث :ةاسر اجتماعير

2252

ا حراف اييفال والشباب حو ال ريمر

2252

اال زياحات الخطابير والبيا ير في كتاب الئا اإلع از لعبد القاهر ال رجا ي في

2802

ضوء المةهج التداولي
اال طواء حول الذات

2126

ا عدام ال ةسير في القا ون الدولي والتشريعات العربير :اإلشكالير والحلول

2286

ا عكاسات ايزمر المالير العالمير على أسواق المال

968

اال قالب الداللي :للمعضا في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقر من ايئمر

282

والتطوة الداللي لتعريفه عةد (من) جاء بعده
ا هياة الةظام السياسي في العراق وا عكاساته على واقع ال ريمر

862

2250

0285

االهتمامات الكبرى التصال ايزمات وتطبيقاته

ب
البئر

0222

بئر معطلر

0806

بائعر الوة

0201

باين مةكب التيس

2001

الباقال ي وآةاءه الكالمير

526

بالون أزةق

2269

با وةاما السياحر

2202

باوة با ك

2252

بتوقيت بصرى إال أقصوصر

0922

البحث الداللي في تفسير القرآن الكريم لصدة المتألهين الشيراز المتوفي 2212ها

2812

البحث الداللي في حاشير السيد الشريف ال رجا ي على الكشاف

2292

البحث العلمي :المفهوم واإلجراءات

22

البحث العلمي :مةاه ه ،تصميمه ،أساليبه اإلحصائير

20

البحرير في اإلسالم

180

بحوث في التاةيخ الفايمي

2520

بحوث محكمر في اإل اةة التربوير

2508

بحوث محكمر في تعليمير اللغر العربير

2228

بحوث و ةاسات إسالمير

022

بحوث و ةاسات في اللغر والةحو

2882

بحوث و ةاسات في علم القراءات

222

بحوث و ةاسات في علوم اللغر العربير

2805

البدع في العبا ات

522

البدوة الزواهر مما للمختاة وعترته من المفاخر

520

البدو الحضر

2095

البرامج التلفزيو ير ومشكالتها :ةاسر مقاة ر في البيئر اإلعالمير

0091

برتا تسر

0992

863

بروتوكول في التعاما مع البعثات الدبلوماسير :اية ن موذجا

920

بروميثا ا

0228

البريكس  BRICSواالقتصا العالمي

2212

بستان المعرفر

220

بستان الوةو

222

بش ريات كا غصن معةى

0282

بصمر أما

0820

بطاقات الصوة والحروف والكلمات والمقايع وايعدا  :مةهاج ةياض اييفال

2102

التطوة  ،الوحدة الثالثر (اأسرتي)
بطاقات صوة الوحدة وحروفها وكلماتها وأعدا ها :مةهاج ةياض اييفال

2105

التطوة  ،الوحدة ايولى (أهال بالروضر)
بطاقات صوة الوحدة وحروفها وكلماتها وأعدا ها :مةهاج ةياض اييفال

2101

التطوة  ،الوحدة الثا ير (من أ ا)
بطاقر اي اء المتوازن المستدامر في القراةات المالير

922

البطر الخضراء

0202

البعد ايسطوة في الرواير عةد مصطفى القر ر

0965

البعد التداولي في الةثر الصوفي

062

بعد الرحيا

2002

بعد الزيف والةزيف

0250

بعض ما سيته

2220

بعض يوم :مذكرات الدكتوة مهد فكر العلمي

2225

بغير ايةيب من معا ي ظم هاير التدةيب

100

بقاع العالم المختلفر كما تراها فتاة عربير

2020

بكاء الةص

0251

بكيت العراق

0622

بال الةهرين في المصا ة الكالسيكير :زيةوفون ،اةيان ،بليةي

2211

بالغر اإلسالميين :اللغر والثقافر في مصر المعاصرة

186

بالغر اإلقةاع في الشعر اي دلسي في عصر

ول الطوائف و ولر المرابطين

0508

150-500ها
بالغر الت ربر الشعرير

0295

بالغر التشبيه في كتاب ةياض الصالحين

529

864

بالغر التقابا في القرآن الكريم  :سوةة الرعد موذجا ً

262

بالغر الح اج :ماذج تطبيقير

2812

البالغر العربير ال ديدة

2822

البالغر العربير من الةظرير إلى التطبيق

2828

البالغر العربير والةقد اي بي :الصف الثا ي عشر (الفرع اي بي)

2620

البالغر العربير والةقد اي بي :الصف الحا

عشر (الفرع اي بي)

2659

البالغر القرآ ير في التراكيب الةحوير

212

البالغر الكو ير من اإلع از إلى اإل از

2826

البالغر المع زة قراءات جديدة في البالغر التطبيقير للقرآن الكريم  :ةاسات

229

محكمر
بالغر المعراج الصوفي في كتاب اإلسرا إلى المقام ايسرى لمحيي الدين بن

062

عربي :بحث في المكو ات والسمات والوظائف
بالغر المقموعين من اإلجراء إلى التةظير حتى هاير القرن السا س اله ر

0211

البالغر مفتاح فهم الخطاب القرآ ي :قراءة في عد من السوة القرآ ير

2852

البالغر والتأويا :أثر العقيدة الشيعير في تشكيا الصوةة التشبيهير عةد المؤيد في

2862

الدين الشيراز
بلد تلف فيه الكواكب حول عسوقر

2002

بلوغ ال ملر القرآ ير المرام في براءة امةا عائشر ةضي هللا عةها زوج سيد اال ام

505

بمشيئر المالح

2292

البةاء اإلخباة للتقاةير الحربير التلفزيو ير

0095

بةاء اإل سان وإعدا الشخصير المسلمر

055

البةاء الدةامي في ةوايات غالب هلسا

0922

البةاء الدةامي والفكر في صوص بيرا دللو المسرحير

2006

البةاء السر

0168

في شعر ةاشد عيسى

البةاء الفةي في شعر ابراهيم بن الحاج الةمير اي دلسي ( ت  292ها)

0520

البةاء الفةي في شعر سعيد يعقوب

0662

البةاء الفةي لبرامج المةاظرات السياسير

822

بةاء المقامر عةد بديع الزمان الهمذا ي

2252

البةاء الةفسي للشخصير اإلسالمير في القرآن الكريم :ةاسر موضوعير

226

بةان

0926

بةت قومي

0192

865

بةو المةتفق و وةهم في التاةيخ العربي اإلسالمي حتى هاير العصر العباسي

2222

بةو جماعر ال ماعات :سب وأعالم

2220

بةي إسرائيا في الفرقان

022

البةير اإليقاعير في الشعر العربي :حو ظرير جديدة

0182

بةير الحواة المسرحي واشتغالها بين الكلمر والفعا

0629

البةيوير التكويةير في الةص المسرحي

0682

بوابر علم الفلك حو أبواب السماء

2952

بوح الخواير

2298

بوح لن يصا

2255

بوةصر الصرف ايجةبي ومبا لر العمالت ايجةبير

992

بومر مةيرفا :ةحالت ومقاالت

2268

بيئر اإلماةات العربير المتحدة :تلوثها ،مخايرها ،حمايتها

2202

البيئر االجتماعير والسلوك السياسي :التوجهات والتحوالت

252

بيئر الخليج العربي :تلوثه ،مخايره ،حمايته

2200

البيئر والتلوث

2221

البيئر والحيوا ات :ةاسر مقاة ر

222

بيان اإلقطاعات ومحلها ومن يستحقها

150

البيان في شعب اإليمان

،520
525 ،522

البيداغوجيا واي دةاغوجيا والهوتاغوجيا :مستحدثات تربوير يمكن توظيفها في

2212

التعلم والتعليم ال ديد
بيرغامو

0960

بيرق فلسطيةي في الشتات

228

بيسان لن تةسى وعدها

2220

البيكاة

0252

بين التهويا والتقليا

810

بين الرواير والسيرة :من مةظوة ظرير اي ب

0929

بين حا واةتحال

0192

بين يد ةبيع الخريف

850

866

ت
تأثير إضافر اي زيمات الفطرير والخميرة إلى العالئق في قابلير الهضم وأ اء

0258

الحمالن العواسي
التأسيس في التفسير :ةوس المساجد والم الس الوعظير سوةة اي بياء موذجاً

082

تأمالت تاةيخير في مسائا جدلير محاولر لمةاقشر الرأ والرأ اآلخر

2060

تأمالت صاخبر

0651

تأمالت في التاةيخ االجتماعي واالقتصا

اإلسالمي

2221

تأمالت وإضاءات في أعمال المالح

0262

تأمالت وسوا ح فكرير :فصول من القول والةقد والرأ في قضايا معاصرة

221

التأمين في الم ال الرياضي

2252

تأويا المتشابه عةد المفسرين

259

تاةيخ آسيا الحديث والمعاصر

2269

تاةيخ أمريكا الحديث

2591

تاةيخ أوةوبا المعاصر من الثوةة الفر سير إلى هاير الحرب العالمير ايولى

2219

2929 – 2289
تاةيخ ايزمان لمملكر حطاةا وبال الطيرهان

2212

لعصر الرسالر والراشدين

2226

التاةيخ االقتصا

تاةيخ ال زائر الحديث والمعاصر

2590

تاةيخ الحركر الرياضير في البصرة 2968-2918

0200

تاةيخ الحروب والصراعات في البلقان

2268

تاةيخ الخالفر العباسير

2292

تاةيخ الدولر العباسير :ةؤير جديدة

2291

تاةيخ الدولر العربير اإلسالمير من البعثر الةبوير إلى هاير الدولر ايموير :ةؤير

2282

جديدة
التاةيخ السياسي واالجتماعي لسوةير العربير

2522

التاةيخ السياسي والحضاة لمديةر عةابر من الفتح اإلسالمي إلى هاير العهد

2595

الحفصي في بال المغرب
تاةيخ السيةما واإلذاعر 0221-2922

0082

تاةيخ الصةاعر العسكرير وأهميتها في الفتوحات اإلسالمير

2506

تاةيخ العرب والعالم :الصف الثا ي عشر (الفرع اي بي)

2612

867

تاةيخ العرب والعالم :الصف الحا

عشر (الفرع اي بي)

2612

تاةيخ العالقات التركير اليهو ير في عهد الدولر العثما ير

2222

تاةيخ القاةات الخمس القديم والحديث

2065

تاةيخ الكماةك العراقير

2251

تاةيخ المغرب العربي القديم واإلسالمي

2592

تاةيخ المغرب واي دلس

2526

تاةيخ المكتبات اإلسالمير في بيت المقدس :العصر المملوكي

22

تاةيخ بال الرافدين

2212

تاةيخ عشيرة السطرير مةذ اله رة الح ازير حتى الةكبر الفلسطيةير :سطرير قبيبر

2256

شاهين ،أبو الفضا ،السبع ،السدةة تا البطيخ
تاةيخ كلباء في ايلف الثا ي أو الثالث قبا الميال وحتى عصر اإلماةات

2580

المتصالحر
تاةيخ كلباء في م ال التخطيط اإل اة والعمرا ي والحضر الحديث من عام

296

2910م0202-م
تاةيخ ملوك وممالك بةي أيوب :الوجه غير الحربي للبيت اييوبي

2522

التاةيخ( :الصف السا س)

2622

التاةيخ :الصف التاسع

2610

التاةيخ :الصف الثامن

2612

التاةيخ :الصف السابع

2615

التاةيخ :الصف السا س

2626

التاةيخ :الصف العاشر

2611

التاةيخ:الصف السابع

2625

تبسيط كتابر البحث العلمي للعلوم اإل اةير

21

التبيان في تفسير القرآن الكريم

251

تتابع ايصوات في العربير

2822

الت ديد في تعليم القراءة والت ويد على ةواير حفص عن عاصم من يريق

225

الشايبير
الت ربر ال زائرير في اإلصالح االقتصا

والمالي

925

ت ربر المائر وثالثين يوماً :إ ازات وعراقيا

2519

الت ربر اليابا ير في التعليم

2292

868

الت ريب والحداثر في الشعر العربي :لعبر الكمال واستراتي ير الالكمال (مشروع

0122

قراءة في شعر شاكر م يد سيفو)
ت ليات الحضوة البيا ي في المخيال الشعر عةد ابن الفاةض

2812

ت ليات الغربر والحةين في شعر الفتوحات اإلسالمير في شعر صدة اإلسالم

0522

ت ليات الفكر االقتصا

121

العربي اإلسالمي :الكفاءة وعدالر التوزيع

ت ليات المديةر في الرواير المغربير الحديثر

0999

ت ليات في ةحاب الذات

0811

التحاليا اآللير الكهربائير ويرائق الفصا

2916

التحاليا الحراةير والتحاليا بايشعر السيةير :أشعر x

2918

تحت جةح الظالم

0180

التحد العظيم :استراتي ير حلف الةاتو ت اه المةطقر العربير بعد الحا

عشر من

922

سبتمبر 0222
التحديات ايمةير في مواجهر االت اة بالبشر

2222

تحديات مدةسير :ةاسات للتربويين

2212

تحديث المةاهج التربوير وتأثيرها على التحصيا الدةاسي

2229

التحرش الةفسي في الوسط المهةي

252

تحريات المحقق خالد :قصص بوليسير قصيرة (المحتال وقصص أخرى)

0922

التحرير الصحفي

52

تحسين تقدير الذات وتةمير المسؤولير االجتماعير لدى الشباب

622

تحسين مستوى التفاؤل واالتزان اإل فعالي من خالل الفن ( الرسم)

282

تحصيا المرام في تفضيا الصالة على الصيام

122

التحفر الكرومير في شرح اآلجرومير

2822

تحقيقات من كتب السا ة ايحةاف

122

التحكم االتصالي في وسائا اإلعالم ال ديدة :قراءة مةه ير في فلسفر االتصال

622

الحديثر
التحكيم والوساير في الشريعر اإلسالمير والتشريعات القا و ير

588

تحليق

2206

تحليا أحكام ستوة ولر اإلماةات العربير المتحدة

2206

التحليا اإلحصائي لالختباةات الالمعلمير باستخدام IBM SPSS Statistics

02

Version 24
التحليا االستراتي ي لبيئر المؤسسر :مدخا الميزة التةافسير المستدامر

869

0262

التحليا االستراتي ي للةزاع وبةاء السالم المستدام :ةاسر في الركائز الثالثير

892

(الةزاع ،المصالحر ،السالم)
تحليا الخطاب السياسي :البالغر ،السلطر ،المقاومر

821

تحليا السالسا الزمةير

2952

تحليا السالسا الزمةير في اختباة موذج قيا ة الصا ةات للةمو االقتصا

2252

تحليا الشخصير في علم الةفس :تحليا شخصير المقابا

226

تحليا القوائم المالير

0226

التحليا اللسا ي البةيو للخطاب

2260

تحليا وتصميم ظم المعلومات :مداخا ومةه يات ،أ وات وتقةيات

0229

التحول الديمقرايي وايحزاب السياسير :إياة ظر ومفاهيمي

820

التحول حو المةظمر المتعلمر :أسس ،استراتي يات ،ومفاهيم إ اةير حديثر

0299

التحوالت الثيوقرايير المعاصرة في الفكرين الماةكسي والليبرالي :اإلسالم

829

السياسي أ موذجا ً
تحوالت الحداثر والظواهر السائلر في فلسفر زي مو ت باومان

261

التحوالت السوسيوسياسير لوضع ايقليات في العراق :مثاقفر قا و ير مرتبطر

862

بالم تمع اإليزيد
تحوالت الةظم البةائير في تشكيا بعد ما بعد الحداثر

0059

تحوالت الةكتر المعاصرة في اية ن من مؤسسر لإلضحاك إلى تفكيك للخطابات

2215

القلعوير
تحويا االبتكاة إلى أموال

0022

التخطيط اإل اة واالستراتي ي

0262

التخطيط االستراتي ي في كليات التربير وعالقته بإ اةة ال و ة الشاملر والثقافر

0211

التةظيمير
التخطيط االستراتي ي وإ اةة ايزمات في إياة ال يا الرقمي الستشراف المستقبا

0268

التخطيط االستراتي ي والتكةولوجيا اإل اةير في المؤسسات التربوير

2512

التخطيط االستراتي ي :ليا إ اة تربو للتعليم العالي

2205

التخطيط التربو  :إياة لمدخا تةمو جديد

2258

التخطيط التةفيذ

0262

التخطيط والتةمير اإل اةير

0202

التخطيط والتةمير االقتصا ير

2251

التخيا العلمي الموجه

2285

870

التخيا وجا بي الدماغ في تدةيس العلوم

2286

التخييا في شعر ازك المالئكر

0620

تداخا ايجةاس اي بير وأثرها ال مالي في الةص المسرحي العربي

0212

تداعيات الربيع العربي على الحراك الشعبي في مةصات التواصا االجتماعي

825

تداعيات ثوةات الربيع العربي على ايمن اإل سا ي في المةطقر العربير

822

تداول أسهم الشركر المساهمر في سوق ايوةاق المالير (البوةصر)

989

تداولير الخطاب الشعر في ايعمال الكاملر لمحمو ةويش

0626

تداولير الخطاب من تأويا الملفوظ إلى تأويا الخطاب

2822

التداولير :البعد الثالث في سيموييقا موةيس

2850

تدخا حلف شمال اييلسي في ليبيا :ايهداف والتداعيات

2021

التدخالت الفعالر مع اضطراب ييف التوحد :المماةسات العالجير المسةدة إلى

0229

البحث العلمي
التدخين

0220

التدةيب اإللكترو ي لمعلمي التعليم العام ت اةب عالمير :ةاسر مقاة ر

2521

التدةيب الحديث في كرة القدم

0209

التدةيب العصبي في التربير والتعليم

2222

التدةيب العصبي في الم ال الرياضي

0229

التدةيب العصبي في الم ال الصحي

2990

تدةيب المدةبين

2529

التدةيب المهةي

0225

التدةيب والتعليم اإللكترو ي في المؤسسات اإل اةير والتعليمير

2588

التدةيبات العملير لعالج اضطراب ثةائي القطب :كيفير إ اةة وبات االكتئاب

0202

والهوس والقلق المتكرةة
تدةيس التربير البد ير والرياضير في العصر الرقمي

0220

تدةيس اللغر العربير في التعليم ال امعي الواقع والطموح

2222

التدةيس الةاجح

2526

التدةيس واإل اةة الصفير

2522

التدةيس ولغر ال سد :المدةس والمحاضر والمدةب

2522

تدهوة البيئر الطبيعير

2222

تذكرة الفضالء في إصالح الةزالء

2255

تذوق الهاةمو ي الةغمي

0028

871

ترابطات التركيب والداللر في الةحو العربي :ماذج تحليلير من الكتاب

2861

التراتبير في اللغر

2265

التراتيبير في اللغر

2291

تراتيا الصحو

0628

تراتيا امرأة الوير بوزها

2022

التراث الشعبي وأهميته التاةيخير من خالل ماذج من ايمثال والعا ات والطقوس

2212

والمر ات الشعبير
،2202

تراجم اي باء

2208
تراجيديا العراق الحديث

865

ترا يم الحب والخوف

0289

ترا يم العشق

522

ترا يم سها

0102

ترا يم وأشعاة

0512

ترايازوالت أوكسيد الكرافين والكرافين الةا وير كمضا ات للتأكا الحامضي للفوالذ

0220

التربير اإلسالمير (الصف الثامن)

2522

التربير اإلسالمير الصف العاشر

2616

التربير اإلسالمير وأساليب تدةيسها :العقيدة اإلسالمير والحديث الشريف

281

التربير اإلسالمير وقضايا علم الةفس

280

التربير اإلسالمير ( :الصف السا س )

2622

التربير اإلسالمير( :الصف ايول)

2621

التربير اإلسالمير( :الصف الخامس)

2626

التربير اإلسالمير :الصف الخامس

2628

التربير اإلسالمير :الصف الرابع

2629

التربير اإلسالمير :الصف السا س

2622

التربير اإلسالمير :الصف ايول

2622

التربير اإلسالمير :الصف التاسع

2612

التربير اإلسالمير :الصف الثالث

2620

التربير اإلسالمير :الصف الثامن

2618

التربير اإلسالمير :الصف الثا ي

2622

التربير اإلسالمير :الصف الثا ي عشر (الفروع كافر)

2619

872

التربير اإلسالمير :الصف الحا

2662

عشر

التربير اإلعالمير

622

التربير االجتماعير والويةير( :الصف الخامس)

2528

التربير االجتماعير والويةير( :الصف الرابع)

2529

التربير االجتماعير والويةير :الصف الخامس

2621

التربير االجتماعير والويةير :الصف الرابع

2626

التربير البيئير :ةؤير مةه ير ومةظوة شاما

2202

التربير الحركير والرياضير والصحير لرياض اييفال بين التخطيط العلمي

2125

والتطبيق العملي
التربير الخاصر وصعوبات التعلم :بين الةظرير والتطبيق

2122

تربير السالم

620

التربير العملير :أهميتها في برامج إعدا المعلمين

2502

التربير الفكرير ايخالقير :كتاب المعلم (الصف ايول)

2115

التربير الفكرير ايخالقير :كتاب المعلم (الصف الثا ي)

2111

التربير الفةير المعاصرة في ضوء متطلبات ال و ة

0011

التربير الفةير :الصف التاسع

2662

التربير الفةير :الصف الثامن

2660

التربير الفةير :ليا المعلم (الصف التاسع)

2662

التربير الفةير :ليا المعلم (الصف الثامن)

2665

التربير الفةير :ليا المعلم (الصف العاشر)

2661

تربير المعلمين

2520

التربير المهةير ( الصف الرابع)

2502

التربير المهةير( :الصف الخامس)

2622

التربير المهةير :الصف الثامن

2666

التربير المهةير :الصف الخامس (ال زء ايول)

2158

التربير المهةير :الصف الرابع

2159

التربير المهةير :الصف السابع

2662

التربير المهةير :الصف السا س (ال زء ايول)

2112

التربير المهةير :الصف العاشر

2668

التربير المهةير :ليا المعلم (الصف التاسع)

2669

التربير المهةير :ليا المعلم (الصف الخامس)

2112

873

التربير المهةير :ليا المعلم (الصف الرابع)

2110

التربير المهةير :ليا المعلم (الصف السا س)

2112

التربير الويةير والمد ير :الصف التاسع

2622

التربير الويةير والمد ير :الصف الثامن

2622

التربير الويةير والمد ير :الصف السابع

2620

التربير الويةير والمد ير :الصف العاشر

2622

التربير الويةير( :تلخيص)

869

التربير الويةير :اية ن أ موذجا

862

التربير والمستقبا

2512

التربير :أسسها ،فلسفاتها ،أثرها في م االت التةمير المستدامر

2212

ترشيد الطاقر في بيتك

0052

تركيا إلى أين :البحث عن هوير

820

التركيب االجتماعي اية ي :ايثةي والديةي

292

تركيز اال تباه وفق مطي الشخصير

221

ترمب والقضايا العربير

928

الترويج السياحي في القةوات الفضائير :ةاسر في أهمير الشكا وا عكاساته على

2220

مضامين البرامج السياحير
الترويج المباشر

0022

ترياق اليأس

669

التزام الدولر المضيفر بعدم ير الالجئ

2291

التزامات المقاول :ةاسر مقاة ر

2291

التزامات مستأجر العقاة في القا ون اية ي

2008

تساؤالت الطين :ةاسات قدير

0222

التسامح وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة المرحلر االبتدائير

212

تسلير ايذكياء

22

التسويق اإللكترو ي

0022

التسويق االجتماعي في البرامج الحواةير التلفزيو ير

0009

تسويق البرامج ايكا يمير في مؤسسات التعليم العالي

2200

تسويق الخدمات المصرفير

981

التسويق الرياضي

0006

التسويق الرياضي

0005

874

التسويق السياحي اإللكترو ي

2222

التسويق السياسي من مرشح الحزب إلى الحروب :كيف تسوق المةت ات السياسير

822

التسويق الصةاعي

0021

التسويق المعاصر من التخطيط إلى الرقابر

0020

التسويق والبيئر :مدخا مفاهيمي شاما

0026

التشريح المقاةن العملي

2920

التشريع ال ةائي اإلسالمي

110

تشريعات اإلعالم الفضائي

2221

تشريعات الت اةة اإللكترو ير ومدى إمكا ير ت اوز عوائقها وتطويرها

2292

تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها في اختالف الفقهاء

590

التصريف واالشتقاق والتركيب في اللغر اإل ليزير

2922

تصميم التعليم وتطبيقاته في العلوم اإل سا ير

2562

تصميم وإ اةة مواز ر ايسرة

0259

تصةيف المتالزمات اللفظير العربير المتداولر في وسائا اإلعالم اإللكترو ير

652

التركير
التصوف الشرقي وماهيته

012

التصوف والةزعر اإل سا وير في اإلسالم

019

التطبيق العملي لةظام الصحر والسالمر المهةير بموجب متطلبات المواصفر (ISO

2062

)51222:0228
تطبيق القا ون الدولي اإل سا ي على الصعيد الويةي

2225

تطبيق تقةيات ال يوماتكس لتقدير ال ريان السطحي والختياة الموقع ايمثا إل شاء

2969

سد وضبط مائير الةهر
تطبيقات الحاسوب في حساب الكميات = Sivil 3D

22

التطبيقات الةحوير على متن اآلجرومير

2822

تطبيقات في اضطرابات الةطق والكالم

0226

تطبيقات في اإلحصاء التطبيقي باستخدام Minitab 17

29

التطوة التاةيخي لمشكلر الةزاع الحدو

في مةطقر شط العرب :ةاسر تاةيخير

891

حتى العام 2922م
التطوة الداللي في مع م المصباح المةير للفيومي ت 222ها

2822

التطوة الداللي يلفاظ الحضاةة ومظاهره خالل القر ين الثامن والتاسع عشر

2288

الميال يين

875

تطوة الم تمع المد ي من إيما ويا كا ط إلى فريدةيك هيغا

291

تطوة تقةيات ياقر الرياح

2229

التطوةات السياسير في سوةير 2958 - 2922

855

تطوير أ اء إ اةات التعليم في المملكر العربير السعو ير وفق معايير جائزة التعليم

2295

للتميز المؤسسي :تصوة مقترح
تطوير الذات مع الذات

220

تطوير قا ون اإل اةة المحلير مةذ قا ون البلديات ايول لسةر  2901وحتى القا ون

2205

ايخير ةقم ( )52لسةر  0221مع تعديالته المختلفر
التعايف لدى أيفال الروضر :بر امج تعليمي مستةد على اللعب التمثيلي

2120

تعالوا إلى كلمر سواء في قول ال اةير هللا في السماء

286

التعاون التركي الروسي في م ال الطاقر :السيا التركي أ موذجا

2221

تعديا السلوك :ما هو وكيف يمكن القيام به

91

تعرف إلي

0562

التعلم الةشط :أفكاةه ،ظرياته ،واستراتي ياته

2525

التعلم باللعب

2592

تعليق لطيف على قواعد اإلعراب لمحب الدين محمد بن خليا البصرو (ت

2820

889ها)
التعليقات على شرح العقائد

552

التعليا الةحو في كتاب المقاصد الشافير في شرح الخالصر الكافير :شرح ألفير

2880

ابن مالك لإلمام الشايبي (ت 292ها)
التعليم التوليد في إكساب المفاهيم اإلسالمير وتةمير التفكير التأملي

2512

التعليم الدامج في ةياض اييفال

2121

التعليم العربي والتةمير اإل سا ير وتحديات التطبيق

2292

تعليم العربير لغير الةايقين بها بأسلوب قصصي

2902

تعليم العربير للةايقين بغيرها

2902

تعليم العربير للةايقين بغيرها :حصا المعرفر وثماة الت ربر

2905

التعليم المتمايز لذو صعوبات التعلم في مداةس الدمج الشاما

2120

تعليم مهاةات التفكير

88

تعليم مهاةات المطالعر من أجا المعرفر وماوةاء المعرفر :القراءة السليمر،

2122

المعرفر والفهم ،التفكير الةاقد ،ماوةاء المعرفر
تعيين القضاة وتدةيبهم في المسائا المد ير والت اةير :ةاسر مقاة ر

876

2022

التغذو المحترف :ماذا ي ب أن يتقن اختصاصي التغذير

2998

التغذير والحميات من أجا العافير

2995

تغريد السةابا

0129

التغطير اإلخباةير في اإلذاعات المسموعر

656

التغطير اإلخباةير لوسائا اإلعالم الموجهر على موقع يوتيوب

662

التغطير اإلعالمير لل رائم و وةها في الحد من ال ريمر

12

التغير االجتماعي

626

التغيرات الكهروفسيولوجير والبيوميكا كير إلصابات مفصا الركبر

0202

التغيير التكةولوجي :مدخا لتحسين اي اء المؤسسي

0289

التفاعلير في المواقع اإللكترو ير بين اال فتاح االفتراضي وتغيير مفهوم الزمكا ير

662

الرقمير
تفسير اي يب محمد بن عاشوة :تفسير العدل واالعتدال

088

التفسير التحليلي :ةاسر مةه ير تطبيقير

090

تفسير القرآن بالقرآن

096

تفسير القرآن بين الت ميد والت ديد

092

التفسير الةحو عةد الدكتوة ت َّمام حسّان من خالل كتاب "البيان في ةوائع القران"

2891

تفسير الةصوص الدستوةير :ةاسر في المبا ئ الفضائير الحاكمر والمعايير

2220

المرجعير الةاظمر
التفسير الوعظي لسوةة المائدة

021

تفسير سوةة اإلسراء :ةاسر تحليلير وموضوعير

029

تفسير سوةة محمد :ترتيب وتبيان وتقريب

082

تفعيا ظام الرقابر الداخلير في ظا حوكمر الشركات

0025

التفكير التربو واستراتي يات تدةيسه :ومضات علمير أكا يمير معاصرة

2282

التفكير التصميمي للتواصا البصر

0022

التفكير الرشيق في محاسبر التكاليف :إياة ظر وتطبيق عملي

0229

التفكير الصرفي عةد الم اشعي (ت 529ها) في كتابه الةكت في القرآن الكريم

2922

التفكير العلمي :أ مايه وأساليب تعلمه

2222

التفكير الةاقد :مفهومه ومهاةاته وتدةيسه ( ليا عملي مختصر للمعلمين مع أسئلر

2182

مختصرة على مهاةات التفكير الةاقد من االختباةات الدولير)
التفكير واستخدام الخرائط الذهةير لتةمير عا ات العقا

2582

تفكيك السر  :قراءة قدير في ةوايات عربير

0921

877

تفكيك مركزير السر العربي :قراءات في ةواير سيدات القمر للروائير جوخر

0922

الحاةثي
التفكيكير والتأةيخا ير ال ديدة :قراءة ،تعرف

0229

تقابالت الةص في شعر المتةبي الت ةيس والمشاكلر موذجا

0502

التقاةب ايمريكي السوفيتي في ضوء مؤتمر هلسةكي  :2921ةاسر تاةيخير

921

التقدم في العالج الغذائي

0229

التقدير الذاتي

98

تقدير حاجات أيفال متالزمر اون

2088

تقديره هو

0906

تقريب الموافقات :المسائا ،اي لر ،التقاسيم ،ايمثلر ،االعتراضات

592

تقريب الوصول إلى علم ايصول

581

تقسيم التوحيد :ةاسر تحليلير وفق مةهج أها السةر

518

التقةيات االتصالير للصحافر

50

تقةيات الصوت اإلذاعي والتلفزيو ي

0226

تقةيات العالج في علم الةفس اإلةشا

228

تقةيات المةاهج :يرق التدةيس بين التخطيط والتطبيق العملي

،2568
2520

تقةيات عزل الخاليا

2982

تقةيات كتابر البحث العلمي

29

تقةيات وجماليات فن الفخاة والخزف

0062

تقويض برج بابا ترحال عبر قصص مترجمر :الكتاب الثالث

2029

تقويم اي اء المؤسسي في ضوء مدخا قياس اي اء المتوازن

2012

التقويم البيوميكا يكي للحركر في الرياضر والتمرين

0205

التقويم التربو في الدةس ايصولي

592

التقويم الصفي الفعال 222 :أ اة واستراتي ير مع االمثلر التطبيقير

2511

تقويم جو ة كتب القراءة لعد من البلدان العربير

2202

تقييم استثماةات الصةا يق التةموير

996

تقييم اي اء التسويقي في مةشآت ايعمال

0002

تقييم اي اء في المؤسسات التعليمير باستخدام ظام التقييم 262

2526

التقييم ال يوموةفولوجي وآلير التغيرات الهةدسير لشكا حوضي يوز جا ووا

2962

شيخ محسن ،هر العظيم

878

تقييم الشركات العائلير

2229

تقييم المشروعات التةموير واالجتماعير

212

تقييم وتشخيص اضطرابات التخايب الحركير العصبير

0209

تقييم وتطوير ظام تقويم أ اء العاملين

0220

التكاما االقتصا

العربي في ظا التحديات المعاصرة

962

التكراة التركيبي في القران الكريم :أ مايه و الالته

260

تكلم اإليطالير

2925

تكةولوجيا التدةيس اإلبداعي :الفكر والتطبيق

2262

تكةولوجيا التعليم المعاصر :أفكاة وتطبيقات

،2581
2586

التكةيك والتكتيك في كرة السلر

0201

التكيف الفقهي للةوازل المعاصرة :ةاسر تطبيقير لةماذج مختاةة

589

التكييف الشرعي والقا و ي ل ريمر غسيا ايموال

2222

التالزم التركيبي الصوتي وأثره في التعليا الةحو

2822

التالوة والت ويد وأساليب تدةيسهما

220

تلخيص البيان في إع از القرآن

262

التلفزيون والمستقبا

0089

التلفزيون وصةاعر القراة

629

التلوث البصر بين الةظرير والتطبيق

2229

التمثالت الثقافير في اإلعالن التلفزيو ي

0022

تمثالت الميتا معةى في الخطاب المسرحي المعاصر :ةاسر سيميائير

0622

تمثالت الهوير في السر الروائي

0892

تمثالت قصيدة الهايكو في الشعر العربي :مدو ر ضال القاسم الشعرير

0625

التمثيا المعرفي للمعلومات

22

تمثيالت القدس :ةاسات في الرواير العربير في ضوء البالغر الحديثر

2811

تمكين ايقليات من الحقوق المد ير والسياسير في القا ون الدولي العام والدستوة

2282

العراقي سةر 0221
التمكين االقتصا

واالجتماعي للمرأة في عمان

922

التمكين التكةولوجي و عالقته بتعزيز التعلم الذاتي

2559

تمكين العاملين :معالم الحضاةة اإل اةير

0226

التمكين في القرآن الكريم :ةاسر في السياسر الشرعير

162

879

التمويا ايصغر :المفاهيم والمماةسات المؤسسير

988

التمويا اإلسالمي بين الةظرير والتطبيق

155

التمويا من يرف ثالث في التحكيم الت اة الدولي بين مقتضيات الشفافير

2222

وضروةات السرير :ةاسر تحليلير مقاة ر
التةازع الدولي للقوا ين وتطبيقاته

2296

التةاسب في سوةة اي عام :ةاسر تطبيقير

026

التةاص الديةي في شعر أما قا

0522

التةاص الشعر بين الخفاء والت لي

0608

التةاص وترجمته :ةاسر أعمال ةشيد بو جدةة الروائير

0952

التةاظر الداللي في المفر ة القرآ ير :تفسير الطبرسي أ موذجاً

222

التةافس االستراتي ي اإلقليمي والدولي في جمهوةير أوكرا يا بعد الحرب الباة ه

822

التةاوبات الفو ولوجير في القراءات القرآ ير مساهمر في تأسيس الداللر الصوتير

202

تةبيه اي ام على ما سمعه ابن القيم من شيخ اإلسالم

292

التة يم وقراءة ايبراج في ميزان اإلسالم والعلم الحديث :ةاسر عقدير تحليلير

512

قدير
تةزيه ذو الوالير والعرفان عن عقائد أها الزيغ والخالن

122

تةشر غسيلها على السياج

0591

تةظيم الحياة الحزبير في اية ن  :0202 -0220اإلياة التشريعي الةاظم لعما

2209

ايحزاب السياسير اية ير
التةظيم الدولي بين الةظرير والواقع

862

التةظيم القا و ي للةزاعات المسلحر ذات الطابع غير الدولي

2292

التةفيذ العيةي على العقاة

2220

تةمير اإلبداع

2282

التةمير االقتصا ير

2256

التةمير التعليمير المستدامر :أفكاة و ةاسات

2558

التةمير الزةاعير

2229

التةمير العربير :سبعر عقو من ايزمات واإل ازات

625

التةمير المستدامر واالستقراة السياسي في إسرائيا

806

التةمير المستدامر و مذجر ظاهرة الفقر :ةاسر تأهيلير لعالقر المياه بالفقر لألسر

2228

ال زائرير بوالير تلمسان
2116

تةمير المهاةات الحياتير

880

تةمير المواة البشرير ومهاةات االتصال

0201

التةمير في ول المغرب العربي :ةهان التعليم العالي لال دماج في اقتصا المعرفر

2211

التةمير في سياق العولمر :ايبعا الةظرير والمفاهيمير (قراءة في اإلةث التةمو

2252

الكالسيكي والحديث)
تةمير مهاةات اتخاذ القراة

0225

تةمير مهاةات القراءة والكتابر

2122

تةويع التدةيس و ظرياته

2560

تهذيب الغةير لطالبي يريق الحق

291

تهذيب المدخا المفصا للفقه الحةفي

122

تهذيب حا

566

ايةواح إلى بال ايفراح

تهذيب مساة الوصول إلى علم أصول فقه الحةفير

120

تهذيب فع المفتي والسائا ب مع متفرقات المسائا

126

تهذيب وتقريب التحفر السةير بشرح المقدمر اآلجرومير في علم الةحو

2865

توابيت ملكير وأةبع مسرحيات أخرى

0622

التوازن التةظيمي كأ اة لة اح المةظمات

0252

التوافق االستراتي ي واي اء التةظيمي

0255

التوثيقات الشرعير في المحاكم الشرعير الفلسطيةير

112

التوجه الريا

في إ اةة ايعمال :فن تحويا الفكرة إلى مشروع

0292

التوجيه الله ي للقراءات القرآ ير :ةاسر تفسيرير

220

التوحد واي شطر الرياضير :مدخا تةمو

2082

التوحش االقتصا  :الفخ الةيولييرالي

2259

توحيد الرسم والضبط في يباعر المصاحف

062

توصيف جغرافي لظاهرة التخلف في الوين العربي

685

توضيح اإلمالء :أسلوب ميسر لشرح القواعد اإلمالئير

2285

التوضيح والبيان على م لر ايحكام العدلير على مذهب أبي حةيفر الةعمان

151

توظيف استراتي يات التفكير في تدةيس اللغر العربير

2529

توظيف استراتي ير حصا ايفكاة والتفكير اإلي ابي في الفيزياء

2602

توظيف ايسطوةة في القصر القصيرة

0995

التوظيف اإلعالمي

629

توظيف الدبلوماسير الشعبير ايمريكير في المةطقر العربير

925

توظيف الشخصيات التاةيخير في قصائد أ و يس

0122

881

توظيف المةظوة في تطوير المهاةة الفةير في ما ة التخطيط

0020

توقيعات أ ثى الوة

2252

توماس أ يسون وألكسةدة غراهام بيا

2202

تو س وال زائر :ةاسر في التاةيخ الحديث والمعاصر

2581

تيسير الوهاب لتعليم الطالب في اللغر العربير وأصول اإلسالم واآل اب

2162

ث
الثأة في العصر ايمو

2292

الثا ي عشر من آذاة :الشيخ الدكتوة أحمد وفا (حياته وآثاةه)

2222

ثق بأ ك مختلف

222

الثقافر التةظيمير وأثرها على إ اةة ال و ة الشاملر في ال امعات

2208

ثقافر الحقد في العقيدة الفاةسير

929

الثقافر الصحير :العدوى بالمداةس

2996

ثقافر الفقير إسالميا ً ومساهمتها في التةمير االجتماعير

012

الثقافر القا و ير :القا ون في حياتةا

2262

الثقافر المالير :الصف التاسع

2625

الثقافر المالير :الصف الثامن

2621

الثقافر المالير :الصف السابع

2626

الثقافر المالير :الفصا الدةاسي الثا ي (الصف الثا ي عشر)

2628

ثالث ةسائا في تفسير آيات من القرآن الكريم

081

ثالث قصص جبلير

0922

ثالثر أشهر في مديةر ابلس :الطائفر السامرير عن قرب 2862-2811

2561

ثالثون ةبيعا ً مضت :قصر لم تروى

0951

ثةائيات ةيكان ابراهيم

0125

الثوةات الثالث :تحوالت استراتي ير كبرى

822

الثوةة البلشفير في ةوسيا

2261

الثوةة ال زائرير الكبرى في مرآة المثقفين والمؤةخين الغربيين

2592

الثوةة ال زائرير في المسرح العربي المعاصر :ةاسر قدير تحليلير

0682

الثوةة ال ليلر :قراءة في أحداث ثوةة ا كلترا عام 2688

2262

الثوةة العربير الكبرى :ماذج في الشعر العربي الحديث وقفر تاةيخير

0612

882

ج
ال امع يشراي الساعر الصغرى والكبرى

562

جامعر مؤتر :وحدة الخدمات العامر واقع ويموح للفترة 0226-2985م

2202

جحيم حي

0102

ال د واالجتها

2252

ال داة اإلسرائيلي العازل وآثاةه السياسير والقا و ير على مستقبا الدولر الفلسطيةير

2562

0226-0220
جدل الةص والسياق :ةاسر في التمظهرات الفةير لأليديولوجيا

0902

جدلير الدين مع الفلسفر والسلطر

262

جد الرجا المريخي

2226

ال ذوة التربيعير والتكعيبير

2952

جرائم تزييف العملر في ضوء أحكام الشريعر اإلسالمير واالتفاقير الدولير

2219

والتشريعات الداخلير
جرائم تكةولوجيا المعلومات الةظرير العامر لل رائم اإللكترو ير

2285

جرائم جباير الشركات الت اةير

2266

جريمر إفشاء السر المصرفي المسؤولير ال زائير وآثاةها على عمليات غسا

2028

ايموال
جريمر االبتزاز اإللكترو ي في القا ون اية ي

2282

جريمر االبتزاز اإللكترو ي :ةاسر مقاة ر

2226

جريمر الفسا كمهد لألمن الم تمعي في اية ن

2209

ال ريمر في الفضاء اإللكترو ي في ظا القا ون ال زائر والفر سي والتشريعات

2262

العربير
ال ريمر والعقاب

2022

ال ريمر والعو ال رمي واستراتي يات المواجهر في الم تمع اية ي

2202

جزء من الليا

0829

جزيرة الةاة ين

0216

ال سد في الشعر اي دلسي من اللغر إلى الصوةه

0522

جسر الضلوع وهذه قصيدتي

0569

جسم اإل سان

2985

ال غرافيا االقتصا ير

918

883

ال غرافيا التاةيخير للدياة الكركير

2021

ال غرافيا التطبيقير

2069

جغرافيا الحوا ث المروةير

2228

ال غرافيا العسكرير

2022

ال غرافيا الفلكير

2912

ال غرافيا المتكاملر

2066

ال غرافيا ( :الصف التاسع )

2629

ال غرافيا( :الصف السا س)

2652

ال غرافيا :الصف الثامن

2622

ال غرافيا :الصف الحا

عشر (الفرع اي بي)

2628

ال غرافيا :الصف السا س

2622

ال غرافيا :الصف العاشر

2629

جغرافير إفريقيا وأستراليا

2029

ال غرافير التاةيخير إلقليم السةد والبة اب وأثرها في ا سياح جيش محمد بن القاسم

2220

الثقفي
جغرافير الزةاعر

2202

جغرافير السكان :أسس وتطبيقات

686

ال غرافير السياحير في اية ن

2208

جغرافير الصةاعر والتصةيع :ةاسر تحليلير لواقع القطاع الصةاعي العراقي

0056

جغرافير العالم اإلسالمي

2022

جغرافير العراق

2025

جغرافير الةفط والغاز

،2222
2201

جغرافير الةقا

2022

جغرافير قاةة أمريكا ال ةوبير

2080

ال فاف

2056

جالء الشبه في الر على المشبهر

512

جالء الصدا في سيرة إمام الهدى

065

جاللر الملك عبدهللا الثا ي و وةه في محاةبر التطرف واإلةهاب :ةاسر في

811

ايوةاق الةقاشير وةسالر عمان
2205

جال س

884

ال مال الصوتي تاةيخه وةؤيته الفقهير :مراجعر في الةص الديةي حول الغةاء

102

والمعازف
ال مال القرآ ي في اإلع از البيا ي

262

جماليات اإلضاءة التلفزيو ير

0022

جماليات اال زياح في الضروةة الشعرير

2922

جماليات التلقي الدةامي :قراءة في مسرحير ةيم للكاتب يالل حسن

0682

جماليات التلقي في شعر عبدهللا العشي

0612

جماليات التةاص بين مداةس التصوير اإلسالمي

0012

جماليات الرثاء في شعر علي ال اةم

0296

جماليات الصوةة في الشعر الصقلي

0502

جماليات العالقر :ةؤير في شعر م ةون ليلى

0525

جماليات صوص الخيال العلمي المسرحير

0661

جمالير ايسلوب الشعر عةد زاة بريك هةيد

0129

جمرة

0920

ال مع بين القراءات القرآ ير في سوةة اإلسراء

206

ال ما اإل ليز

0860

ال ملر الةدائير في القرآن الكريم بين التراث والمةاهج اللسا ير الحديثر

2882

ال ميع بحاجتي

2292

جةازة الشتاء ايخير

0269

ال ةدة والتةوع الثقافي

698

جةون الياسمين

0125

جةو ي الحلو

0121

ال هاز المصرفي و وةه في تحقيق الةمو االقتصا

980

جهو علماء الهةد في علوم الحديث الشريف تدةيسا ً وتاليفا ً

008

جوامع التبيان في تفسير القرآن لإلمام معين الدين محمد بن عبد الرحمن ايي ي

092

ت 921ها من بداير سوةة اإلسراء إلى هاير سوةة المؤمةون :ةاسر وتحقيق
جوا ب أخرى للحقيقر الواحدة

829

جواهر اإليمان من التوةاة واإل يا والقرآن

188

جواهر الوصايا

002

جواهر للقراء

0592

جو ة التعليم وتحديات العولمر

2595

885

جوزيف غوبلز بين الوهم والحقيقر :جوا ب من الدعاير والحرب الةفسير

2260

جولر في المستقبا

2052

جولر ليلير

0259

جون لوك

2092

ال يش في العصر العباسي بين هيمةر وتخبط ال ةد التركي

2296

جيوسياسير التةافس الدولي على مةطقر الساحا اإلفريقي :الدول الهشر والفاشلر في

820

مواجهر القوى الكبرى والصاعدة
جيوسياسير المضايق البحرير وأثرها على الصراع في مةطقر المشرق العربي

822

جيوش الفتوحات اإلسالمير :إ اةياتها ،صةوفها ،خططها

2282

ح
حاةس الرئيس

0222

الحازم

2011

الحاسر السابعر :كتاب ايحراة سلطر العقا

86

الحاسوب :الصف التاسع

2682

الحاسوب :الصف الثامن

2682

الحاسوب :الصف السابع

2680

الحاسوب :الصف العاشر

2682

حاشير ثالثر ايصول

550

حا ر الخةفساء

0226

الحب في ايسطوةة والمسرح

0258

الحب في زمن الفيراة

2289

الحب والرحيا

0518

حب و جى

0626

حبر سكر

2220

حبر العيون

0191

حبكر بين ايزقر

2211

حبيب يشرب صوتي

0125

حبيبتي

0622

حبيبتي السلحفاة

0850

886

حبيبي الحلو

0126

حتى بح صوتها

2229

الح اج اللغو في الخطاب اإلعالمي

610

الح اج بين ال دلير الصوةير وال دلير التداولير

2812

الح اج بين الةظرير والتطبيق

2822

الح اج في الخطابر

2810

الح اج في القرآن الكريم :آيات ايحكام موذجا ً

2851

الح اج في الةص القرآ ي :سوة الحواميم أ موذجا ً

2852

الح ر

0169

ح ر الموشكا :سرير الذئاب

0552

ح رات قلب

2222

ح ير الدفاتر الت اةير في اإلثبات :ةاسر تحليلير

2022

الحدائق اي دلسير في التراث العلمي العربي اإلسالمي

2502

حداثر القصر القصيرة حيوير اي اء السر

واكتمال فضاء التشكيا :قراءات في

0922

قطاةات تصعد حو السماء لفالح عبد السالم
الحداثر بين الةقد وأزمر الفكر الخصوصي :في تشخيص الذات

20

الحداثر والت ريب في تشكيا الةص الشعر المعاصر  :ةاسر في شعر أ و يس

0621

حدث ذات يوم في آذاة

2221

حدثت غدا

0900

حدو الدم :قراءة في معاةك حاسمر في التاةيخ اإلسالمي

2295

حديث الروح في تهذيب الةفس :شرح الحكم العطائير

005

حديث الروح :خواير وأشعاة في العشق

0106

حديد

2226

حديقر المةزل

2222

حذاء فيلليةي

0292

الحذف الةحو في أحا يث صحيح البخاة

2881

الحرابر والفسا في الم تمع

115

الحراك الشعبي والصحافر :قراءة في سياسات الةشر

15

الحرب الكاذبر

892

الحرب الةفسير في القرن الحا

890

والعشرين

الحركر الديمقرايير في اية ن في عهد الملوك الثالث 2918-2908

887

826

الحركر الصهيو ير في أ بيات ليةين

802

الحركر العلمير في ز باة وساحا شرق إفريقيا خالل الةصف الثا ي من القرن

262

التاسع عشر الميال
الحركر العلمير في عصر الدولر الغز وير (180-212ها2286-960/م)

2526

الحركر العلمير والفكرير في بغدا 298-259ها822-266/م

2528

الحركر العمالير والةقابير في المغرب العربي (ال زائر ،تو س ،المغرب) من

922

االحتالل حتى االستقالل
حروب الطائرات المسيرة بدون يياة في الشرق ايوسط

2082

الحروب الةاعمر :ةاسر تحليلير في مفهومها وأ واعها والةتائج المترتبر عليها

892

حروف القرآن وعالمات التشكيا :إعدا ها ومواقعها

222

حروف الوين

0102

حروف بريئر

0100

حروف ثملر

2265

حرير االعتقا في التاةيخ الثقافي :جدل الدين والفلسفر والقا ون

510

حرير

0111

حسدتةي سيدتي

229

حضاةة م ان  5222ق.م (قةوات الر الضواو ) و (مبا ي الطين)

2526

حفا إشهاة كتاب قبيلر السرحان :الةسب والتاةيخ

2252

حفيد التراب

2282

حق الحصول على المعلومات العامر :ةاسر في متطلبات الشفافير وإكراهات

2225

السرير
حقا الم ةي عليهم في العدل والمعرفر في القضاء الدولي

2220

الحقائق ال لير في تاةيخ الفتوحات العربير اإلسالمير لبال أعالي جلر وشرقي

2288

ال زيرة الفراتير
حقائق عن ةسم المصحف في الر على أباييا بعض المؤلفين وأوهامهم

068

حقائق في الصالة على سيد ايبراة وخيرة ايخياة :سيد ا محمد بن عبدهللا بن عبد

025

المطلب صلوات هللا تعالى وسالمه عليه
الحقوق اللصيقر بالشخصير

2222

حقوق المرأة الموايةر ال زائرير

2208

حقوق المرأة الموايةر في المملكر العربير السعو ير

2201

حقوق المرأة الموايةر في ولر اإلماةات العربير المتحدة

2202

888

حقوق الملكير الفكرير :العالمر الت اةير ،براءات االختراع ،قا ون حماير حق

2009

المؤلف اية ي
حكايا كان زمان

2222

حكايا وخبايا

0829

الحكايات المخبأة في ايصابع

0966

حكاير ا تفاضر :سيرة ومسيرة

2222

حكاير سلمى

0912

حكاير مثا شعبي

2216

حكر سة اب

0222

الحكم العالمي في ةاسر العالقات الدولير بعد الحرب الباة ة

882

الحكم العطائير :ظرات على ضوء الكتاب والسةر

528

الحكمر والزهراء

501

الحكومر اإللكترو ير :الخطط واالستراتي يات

2059

الحكومر العالمير وتطوةات الةظام السياسي الدولي

899

حلوى مالحر

0820

الحماة بز ايسد

2221

الحماسر السةير الكاملر المزير في الرحلر العلمير الشةقيطير التركزير

2282

حمامر مطلقر ال ةاحين

0522

الحماير ال زائير لألسراة الت اةير

2029

الحماير ال ةائير لحرمر المساكن

2259

الحماير ال ةائير لألحداث أثةاء التحقيق والمحاكمر

2282

الحماير الدولير لحقوق المرأة في زمن الةزاعات المسلحر

2289

الحماير الدولير لالجئين على ضوء أحكام القا ون الدولي :ةاسر حالر الالجئين

2292

الفلسطيةيين
الحماير القا و ير لحقوق المرأة السعو ير في الحاالت الخاصر

2288

حماير الملكير الفكرير في القوا ين الويةير والدولير

2028

حةين وحياة

0920

الحواة ايسر وعالقته بسمو الذات :افع اإل از الدةاسي لدى تالمذة المرحلر

222

االبتدائير
الحواة :مةاه ه وآثاةه

512

حواضن الفكر والةهضر

202

889

حوت

2222

حوض الخليج العربي :ةاسر في التاةيخ وال غرافيا

2028

حوكمر البةوك الت اةير واإلسالمير وأبعا ها المحاسبير واإل اةير واالقتصا ير

158

حوكمر الشركات

0216

حوكمر المؤسسات في ضوء الفكر المعاصر

2011

الحوكمر المصرفير في ظا مقرةات ل ةر بازل

982

الحياة االجتماعير في كتاب محاضرات اي باء ومحاوةات الشعراء والبلغاء

2252

للراغب ايصفها ي ت 120ها2228/م :ةاسر تاةيخير
حياة البراةيك :مقاة ر سوسيولوجير إلشكال التمييز والتوصيم الم اليين بحي

2095

صفيحي بمديةر تماةا
الحياة العلمير في ال ةد في القرن ايول اله ر

120

الحياة العلمير في القوقاز من القرن الثالث اله ر وحتى القرن السابع اله ر

2262

الحياة الفكرير في عهد المغول اييلخا ي 825-616ها

2222

الحياة هي

222

الحياة والموت في شعر عصر الطوائف باي دلس

0526

حياتك عسا

020

حين تصحو الشيايين

0925

حين

0991

وا

حين يحز ون

0961

حيوات سحيقر

0801

حيوا ات ايهواة الفقرير في جةوب العراق

2929

خ
خاتم سليمان :ليلك إلى السعا ة وفك ةموز الحياة

225

خاةج السرب

0650

خاةج سوة الصين العظيم

2229

الخبر بين التحر والتحرير

55

خبر عاجا

0286

خبز الغ ر

0285

خدش مؤقت

0829

890

الخدمر االجتماعير في الم ال الطبي

2085

الخدمر االجتماعير في ةعاير المس و ين

2252

الخدمر االجتماعير في ةعاير المعاقين

2081

الخدمر االجتماعير وةعاير الشباب

2091

الخرائط الذهةير والمفاهيمير في تةمير التفكير الةاقد

2580

خرائط المفاهيم بواسطر عاةض البيا ات وعالقتها باكتساب المفاهيم الفيزيائير

2562

خرافر الوحي والةبوة والتوحيد في الديا ر الزةا شتير

192

خريف على شايىء الةوةس

0820

خزعبالت فكرير

2222

خسائر ال يش ايمريكي على أيد المقاومين العراقيين من 0222-0222م

2526

خصائص التصوة اإلسالمي ومقوماته

515

خصائص الحواة الشعر  :فن أسلوب أما قا

0629

الخصائص المهةير لإلعالميين في وكاالت اي باء الميدا ير واإللكترو ير

602

الخصخصر :ايسس والمبا ئ مع اإلشاةة لت ربر المملكر االة ير الهاشمير

2212

خصوصيات عقد توةيد المعلومات عبر اإل تر ت

2290

خصوصير التأليف لمسرح الطفا في الوين العربي :ت ربر الكاتب المصر السيد

0256

حافظ أ موذجا ً
خطاب االستفهام من القرائي إلى الحكائي :متن السياب

2925

الخطاب الحائد في العربير :مقاةبر لغوير تداولير

2820

خطاب الحرب في المسرح المعاصر :ةاسر مقاة ر للعةف السياسي في المسرح

0215

ايمريكي والبريطا ي والعراقي
الخطاب الصوفي في ضوء ظرير عالئقير الوعي :السلطات الثةائير ،التمظهرات

0299

الخطاب اللسا ي في ةسائا ال احظ :مقاةبر تداولير

2295

خطاب المحاضرات في التراث العربي :قراءة في الةوع اي بي

0280

الخطاب وايسلوبير :ةاسر في الشعر الفايمي

2855

خطابات وأقوال خالدة :ياسر عرفات

2515

الخطوي ايساسير في التركيب العضو

2962

خطوي الحياة

0822

خطيئر الظا

0628

خطيئر مقدسر

0512

خفقات أ اما

2292

891

خالصر العقيدة في شرح الدةة الفريدة

552

خلف قضبان الفكرة

2026

خةا ق الحب

0215

خواير تقو ك من السطحير إلى العمق

222

خواير شعرير

0119

الخياةات العربير واإلقليمير

800

خيبر ولكن

2221

خيوي الشمس ومواكب الهمس

0605

د
ائرة الملح

0158

ائرة وثالث سيقان

0826

اخا ،خاةج = In, Out

0061
0290

الدبلوم المهةي التدةيبي في إ اةة ايعمال

120

ة الغمامر في ة الطيلسان والعذبر والعمامر
الدة الفريد وبيت القصيد

0522

الدة المكةون في سحر العيون

229

الدة المةظم في مةاقب اإلمام ايعظم

126

الدةاسات الترجمير وترجمر معا ي القرآن الكريم

022

ةاسات ال دوى االقتصا ير واالجتماعير وتطوير المشاةيع االستثماةير

2250

ةاسات حديثر في اإلعالم والصحافر

650

ةاسات في اي ب اليمةي المعاصر :أ باء وفةا ون من اليمن

0292

ةاسات في اإلعالم التفاعلي

619

ةاسات في التربير وعلم الةفس التربو

2268

ةاسات في التشكيا المعاصر

0022

ةاسات في ال غرافيا السياسير

822

ةاسات في المدخا إلى العلوم القا و ير

2262

ةاسات في الةقد العربي القديم

0262

ةاسات في بالغر الخطاب الساخر

0226

ةاسات قا و ير

2260

892

ةاسات قرآ ير لغوير

2280

ةاسات لسا ير وبالغير يسلوب االستفهام في الخطاب اإلعالمي

2820

ةاسات لغوير في القرآن الكريم والقراءات القرآ ير

2298

ةاسات مةه ير في القرآن والتوةاة واإل يا

025

ةاسات ظرير في علم اللغر الةصي

2826

ةاسات قدير في الرواير العربير ال ديدة :ماذج مختاةة

0868

ةاسات قدير في اللسا يات المعرفير والتحليا الةقد للخطاب  :ةاسات مترجمر

2262

ةاسات وأبحاث القرآن الكريم وعلومه

061

ةاسات ومقاالت وعروض وشها ات في مدو ر الةزوح التكريتير

0229

ةاسر الحالر مدخا مةه ي في البحث الةوعي

28

ةاسر تحليلير وتاةيخير لفةون العماةة في الحضاةة العربير واإلسالمير وأثرها

0060

على العماةة الغربير :ال وامع والمساجد اإلسالمير أ موذجا
ةاسر سوسيو سايكولوجير لقصص شاكر خصباك القصيرة

0699

ةاسر في أ ب باكثير

2220

ةب المسحوةة

0261

الدةة اللطيفر في اي ساب الشريفر

2226

الدةة الحسان في قراءة القرآن من الته ي إلى اإلتقان

222 ،220
228

ةة ولطائف من القرآن الكريم
الدةس الصرفي بين ةكن الدين االستراباذ (ت 221ها) والةظام الةيسابوة (ت

2929

بعد 812ها) في شرحيهما على شافير ابن الحاجب
ةوب المراثي

0220

ةوب علم االجتماع

198

الدةوس الفقهير الميسرة :أحكام الطهاةة والصالة

129

الدعاير في اإلعالم ال ديد

0026

الدعم الةفسي بين الةظرير والتطبيق

22

الدعوات السياسير في القةوات الفضائير :تأثيرات التلفزيون في مسرحير الحياة

828

السياسير
0292

فء المطر
الدفاع ال و العراقي :ةاسر تاةيخير وثائقير لتطوةه و وةه الويةي والقومي

2028

2992 - 2929
0611

فاعا عن لطفي أمان

893

الدكتوة جميا فائق التوتو ي  :2982-2896يبيبا ً وعالما ً وإ سا ا ً

2092

الدكتوةة فتحير سعيد صرو :مةاضلر فلسطيةير وةائدة تربوير

2229

الئا الزمن في القرآن الكريم

261 ،265

الالت المعةى وإسهامه في صةاعر المصطلح الةحو  :ةاسر لمفهوم المعةى

2866

وفاعليته في الةحو عةد سيبوير
0666

الالت عةوان الةص المسرحي
الداللر المعرفير ومشروع بةاء هةدسر المعةى

2286

الدلعو ا والكوةو ا

2210

ليا إجراءات وزاةة التربير والتعليم للتعاما مع حاالت العةف ايسر وحماير

2222

الطفا والعةف المدةسي
الدليا اإلثرائي ي شطر مهاةات القرن الحا

والعشرين :للصفوف الثالثر ايولى

2515

ليا اإلسةا التربو  :المسا د المقيم

2552

ليا البحث العلمي في الخدمر االجتماعير

26

ليا التحقيقات الصحفير من أجا حقوق اإل سان

12
2522

الدليا التدةيبي بمةحى  STEAMالتكاملي
ليا التعليمات لدوةات علوم الشريعر

282

ليا الزةاعر المائير للمبتدئين

0251

ليا الطالب المعلم في التربير العملير :ظرة إلى الواقع واالسترشا حو المستقبا

2521

ليا العاملين في وزاةة الداخلير للتعاما مع حاالت العةف المبةي على الةوع

2220

االجتماعي والعةف ايسر وحماير الطفا
الدليا العملي في التحقيق اإل اة

2226

الدليا العملي الختباةات التربر

0255

الدليا العملي للمحامي

2265

ليا العو ة للمداةس للعام الدةاسي 0202/ 0202

2288

ليا المترجم القا و ي المعتمد و ماذج الترجمر

2266

ليا المعلم للدةاما في التربير والتعليم وتقةيات الفةون المسرحير

2512

ليا المعلم :الثقافر المالير (الثا ي عشر .أ بي)

2221

ليا الةشايات العملير للمعلمر :مةهاج ةياض اييفال التطوة  ،الوحدة الثالثر

2106

(أسرتي)
ليا الةشايات العملير للمعلمر :مةهاج ةياض اييفال التطوة  ،الوحدة الثا ير
(من أ ا)

894

2102

ليا بلدان العالم وايةقام

2022

ليا تدةيس اللغر العربير للةايقين بغيرها

2901

الدليا في االعتما ات المستةدير وفحص وتدقيق المستةدات حسب ايعراف

2222

والقواعد الدولير 622
ليا مديرة المدةسر لدعم ةياض االيفال

2102

ليا مساة ةحلر اليافعين في ةيا ة ايعمال من فكرة إلى مشروع

2262

ليلك إلى المقاييس الةفسير والتربوير

2269

ليلك لالستثماة :كيف تبدأ مشروعك الخاص بك بة اح

992

م على الح ر

0920

الدماغ وتةمير الذكاءات المتعد ة باستخدام الخرائط الذهةير

2582

الدمج التربو لذو االحتياجات الخاصر :استراتي يات مج التالميذ ذو

2122

االحتياجات الخاصر في مداةس التعليم العام ( ليا لمعلمي ومعلمات التربير
الخاصر والتعليم العام للمماةسر التطبيقير العملير المدا ير ال ا ة)
موع متح رة  :م موعر قصصير

0925

و ة مي

0550

الدوحر المضير بالبيوتات وايسر العلمير التكريتير في تراث البلدان العربير

261

وة آل ال راح في اإل اةة العباسير في العصر العباسي الثا ي

2252

وة ايخالق اإلسالمير في اإلصالح الفكر والتربو

022

وة ايمم المتحدة في إةساء الديمقرايير  :ةاسر تحليلير تطبيقير في إياة القا ون

2221

الدولي العام
وة االتحا السوفيتي في الحربين العالمير ايولى والثا ير

2262

وة البرا يم المعرفي الواقعي في تحليا السياسر الدولير :قراءة في ايفكاة

882

الةظرير واي واة السياسير
وة الدةوز السياسي في سوةيا 2956 2902

2520

وة السياسر الةقدير في االستقراة االقتصا

992

وة الشعر العربي في مواجهر الحركر الشعوبير في العصر العباسي ايول

0529

وة العمليات ال يومرفولوجير في تشكليا المظهر ايةضي

2968

وة الفضائيات في ترتيب أولويات القضايا الداخلير لدى ال مهوة

652

وة القوة البحرير العراقير في الحرب العراقير اإليرا ير 2988 - 2982

2080

وة القوة الذكير في إ اةة ايزمات الدولير

809

وة اللسا يات المعرفير في تعليم اللغر العربير :ةاسر تطبيقير

2826

895

وة المال والعما في بةاء الفر وايسرة

052

وة المرأة في البرلما ات العربير :ةاسر مقاة ر بين العراق ومصر

696

وة المةاخ التةظيمي في تقليا ضغوي العما

0222

وة المواقع اإللكترو ير الكوة ير في تشكيا الرأ العام حول ا تهاك حقوق

866

اييزيدير :موقع خةدان وةوو او موذجا
وة برامج اييفال التلفزيو ير في تدعيم القيم االجتماعير لدى الطفا

688

وة تركيا اإلقليمي في االستراتي ير ايمريكير بعد عام 0220

926

وة قبيلر بةي صخر في الحياة السياسير في عهد إماةة شرقي اية ن من عام

2252

2956-2902
وة وسائا تكةولوجيا االتصال الحديثر في استقطاب المواة البشرير

621

ول الخليج العربي وأمريكا وإيران :سبا المواجهر وخياةات السياسر

886

الدولر الريعير وأثرها في تطبيق الفيدةالير

2218

الدولر الساما ير :تاةيخها وحضاةتها 289-062ها999-825/م

2522

الدولر العربير من السلطوير إلى الحداثر

829

الدولر الفايمير في مصر :تاةيخها وحضاةتها

2522

الدولر المستحيلر في إفريقيا :مساةات متةاقضر

822

الدولر بين الشريعر والسياسر :أفول المقدس وصعو المد س

168

الدين والدولر في إسرائيا :قومةر الدين وعلمةر الدولر

192

يوان أيباق شعرير

0159

يوان ابن هذيا القريبي

0522

يوان بوح الروح

0581

يوان يك ال ن :ةاسر موضوعير فةير

0526

يوان شعر في ملوك المةاذةة :جمع وتصةيف وإحصاء

0522

يوان عتاب المحبين

0126

يوان غريب

0602

يوان هشام عو ة 0226-2989

0182

896

ذ
الذات اإل سا ير :ايسراة والبةاء

222

الذات والذاكرة في خطاب اليوميات :ةاسر في خواير الصباح لعبد هللا العرو

2222

ذاكرة المخيم

0992

ذاكرة المدن في اي ب التو سي

0281

ذاكرة الةاة :سفر التكوين

2022

الذاكرة والتدةيب المعرفي

2282

الذاكرة والتعلم :استراتي يات في الحفظ واالسترجاع السريع

2229

ذبح

2228

ذخيرة الخير فيما سأل عةه محمد باقيس وعمر باجسير

295

الذكاء االصطةاعي في العما اإل اة في ال امعات السعو ير :المتطلبات

2209

والتحديات
الذكاء االصطةاعي وعلوم التربير الرياضير

05

الذكاء ال ةدة في البز س

0295

ذكرى على الرف الحزين

2202

ذكريات خبيثر :قاتا البحر الميت

2212

ذكريات في الغربر

2262

ذكريات ال تةسى ومسيرة أكا يمي

2092

ر
ة :تأمالت

2289

الرؤى الةقدير وأثرها في مالمح الدةاسات الحديثر

0151

الرؤير االستراتي ير للمشروع اإليرا ي في المةطقر العربير

902

الرؤير االستراتي ير لمواجهر تهويد القدس في ظا المتغيرات الدولير ال ديدة

2560

ةؤير ال احظ في عصر بةي أمير وبةي العباس ( 011-52ها868-662/م)

2216

ةؤير بالغير في سياق اآليات القرآ ير

266

ةائحر ايمكةر

0969

ةباعيات سعيد يعقوب

0652

الربط القويم في الةظم الحكيم

252

الربيع العربي :الفرص والمخاير والتحديات

852

897

ةجع الكالم :سياحر أ بير (تأمالت)

2258

ةجع زفرات اي ين

0112

ةجا الظا

0952

الرحالر العرب

2202

ةحالت الحج المشرقير :ةاسر ا شائير

0262

الرحلر  292المت هر إلى فييةا

0295

ةحلر إلى العالم القديم

0260

ةحلر الداةسين إلى مةاهج المفسرين

089

ةحلر الصداقر

2090

ةحلر الفضاء

2058

ةحلر المقر الكبير ظم الآللئ في سلوك ايمالي :ةحلر المتبتا

2099

ةحيا إلى فضاء آخر

0895

ةحيا في أبعا ايب دير

0112

ة االعتباة في التشريعات ال زائير العربير

2280

الر على الملحدين

562

ةسائا إلى قمر

2269

الرسائا الشعرير عةد أحمد شوقي :ةاسر موضوعير فةير

0660

ةسائا حب إلى سامي حدا

2262

ةسائا فلسفير إلى يوتيم

2218

ةسائا في اللغر واي ب والةقد

0221

ةسائا من الحياة

2212

ةسالر إلى والد

206

ةسالر إلى ولد

202

ةسالر ا تحاة

0262

ةسالر مفتوحر إلى الوين المحتا

0521

ةسالر من امرأة :ماذج في اي ب االجتماعي

2280

الرسامر الصغيرة

2222

ةسا تحت أزيز الرصاص

252

الرسم العثما ي وعالقته بالقراءات القرآ ير

209

ةسوم ةجال الدولر في عهد المرابطين والموحدين

2500

الرشاقر االستراتي ير وإ اةة ايزمات

2510

898

الرشاقر التةظيمير :ةؤير عصرير لتحسين العما اإل اة

0229

ةشاقر المرأة

2991

الرصاصر 666

0200

الرضا الوظيفي وجو ة اي اء ايكا يمي

0229

الرضا وبضع أموة التشترى

0220

ةضاعر الطفا

0212

ةغبات مهشمر

0919

الرغبر ايخيرة

0221

الرفض في الشعر العراقي الحديث  :2918-2902ةاسر ا بير

0658

ةفيف السةابا

0568

ةفيق المةير :سؤال وسؤال

229

ةقابر ايسواق المالير

928

الرقابر اإل اةير الحديثر

0222

ةقابر البةك المركز على المصاةف :ةاسر مقاة ر

986

ةقابر السلطر االتحا ير على أ اء م الس المحافظات المحلير

2062

الرقابر القضائير على أعمال اإل اةة في الظروف االستثةائير في القا ون اية ي:

2029

ةاسر مقاة ر فر سا ،مصر
الرقابر القضائير على ستوةير التشريعات في العراق ومصر وأمريكا :ةاسر

2229

قضائير تأصيلير مقاة ر
الرقابر القضائير على قراةات التقدير في ضريبر الدخا والمبيعات

2222

الرقابر والتدقيق في المةظمات غير الحكومير

0220

ةقصر ال ةازير

0202

ةقصر الهر اء

2282

الرقيق وأثرهم االجتماعي والعلمي في صدة اإلسالم

122

ةقيم الحبر

2282

الركض في المةخفض

0829

ةما ير المزاج

0809

الرمز الصوفي عةد محيي الدين ابن عربي من شعرير الخطاب إلى تأويلير الباين

0292

الرمز صالح الدين وةكب الفاتحين من سفوح قاسيون إلى ةبى الزيتون

2525

ةمق

0222

الرهاب الروسي غير المبرة وسط العرب والعالم

922

899

ةوائع من التراث والفلكلوة الفلسطيةي

2259

ةوا الفكر اليو ا ي ايوائا

210

ةوافد الحياة الذكير

85

ةواقةا :خزا ر ذاكرتةا ال ميلر من الترتث اية ي

2212

الروايات الواة ة في مشاةكر الصحابي عمرو بن الحمق

292

ةواير أمةا الغولر

0222

الرواير العراقير بعد االحتالل ايمريكي :هشاشر المأوى وأزمر الهوير

0990

ةواير س ع

0812

الرواير والفلسفر

0822

ةوح الفريق والعما ال ماعي

0222

ةوح معلقر بالغد

0122

ةوح من وةق

2022

ةو ولفو غراتسيا ي و وةة في سياسر إيطاليا الفاشير ت اه إفريقيا 2952-2900

2228

ةوز

0212

ةو ق

0256

ةيا ة ايعمال وإ اةة المشروعات :ةؤير شاملر الستشراف الفرص واستثماة

0222

التهديدات
الريا ة االستراتي ير والتفكير الرشيق واي اء المستدام بين الةظرير والتطبيق

0252

ةيا ة االعمال

0292

الرياضات اليابا ير واآلسيوير

0222

الرياضر والغذاء للصحر والشفاء :ليلك العلمي للصحر ون يبيب أو واء

2992

ةياضيات القرن العشرين :مساةها التاةيخي وبعدها الحضاة

2929

الرياضيات المسلير

2928

الرياضيات لذو االحتياجات الخاصر بطيئي التعلم :المستوى ايول

2622

الرياضيات:

2685

الرياضيات( :الصف السا س)

2652

الرياضيات :الصف التاسع

2681

الرياضيات :الصف الثالث (ال زءايول)

2198

الرياضيات :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والصةاعي (الفصا ايول)

2686

الرياضيات :الصف الثا ي عشر للفرعين اي بي ،والفةدقي والسياحي

2682

الرياضيات :الصف الحا

عشر للفرعين اي بي ،والفةدقي والسياحي

900

2688

الرياضيات :الصف الحا

عشر للفرعين العلمي والصةاعي

2689

الرياضيات :الصف السا س

2199

الرياضيات :كتاب التماةين (الصف ايول)

2192

الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الثا ي)

2192

الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الخامس)

2190

الرياضيات :كتاب التماةين (الصف الرابع)

2192

الرياضيات :كتاب التماةين (الصف السابع ،الفصا الدةاسي ايول)

2600

الرياضيات :كتاب الطالب (الصف االول)

2195

الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الثا ي)

2191

الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الخامس)

2196

الرياضيات :كتاب الطالب (الصف الرابع)

2192

الرياضيات :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول)

2602

الريحا ر والديك المغربي

0982

ز
زائر بال موعد

0812

زا السفر فيما جاء في شهر صفر

022

زايد صا ع المع زات بدولر اإلماةات

2582

زايد قاهر الصحراوات بدولر اإلماةات

2225

زايد يطوة زةاعر الةخالت بدولر اإلماةات

0256

زخات كاتب

2221

الزةاعر الحضرير

2200

زهرة إلى سان فرا سيسكو

2005

أسيس

زوائد سةن أبي او على بقير الكتب الستر :أحا يث الحج والعمرة جمعا ً وتخري ا ً

288

و ةاسر
زوابع الزمان في مرافئ الوجدان

0621

الزواج المبكر :ةاسر تحليلير في ات اهات فتيات الريف حو الزواج المبكر

282

زيةر العمر

0600

الزيواليت المعدن المعطاء

2961

901

س
سؤال في التفسير :محاولر في البحث عن مةهج

2892

سؤاالت أها الر عن الكالم في القرآن العزيز

552

سائرون إلى هللا :ةوس و صوص في التصوف

011

سائرون حو التدةيس الحديث

2519

سامي االخ ال ديد

2229

سايكولوجيا التعلم والتعليم في ال مباز

0222

سايكولوجير المتفوقين عقليا ً وبرامج تةميتهم وتدةيب معلميهم

2128

سبا الحصافر في فةون الصحافر

52

الس ا الفيصلي (2902-2928م) :قيد فوس السلط ،الفحيص ،ماحص ،صويلح،

682

أم جوزة ،الرمان خالل الحكم الفيصلي على بال الشام
سحر شعرير الةص ومةاهج قراءته

0182

السر الكبير

2059

السرب ايخير

0609

سر الكةعا ي ال ديد

2022

السر في شعر علي بن ال هم

0522

سر يات الت ريب :قراءة في متخيا الرواير العربير ال ديدة

0982

سر ير فلسطين بين إ واة سعيد ومحمو ةويش

265

سركيس لغر ال سد

2229

سطوة على بقعر الةر

2292

السعا ة والتطوة

622

سعي حو الخطاب الديةي وأسطوةة اي موذج :سعي حو تفكيك الةظام اإل غالقي

221

السعيد  ..اليمن

0862

سفر عبر واليب الترجمر

2268

سقوي حكومر تةياهو

815

السكر وأثره في المسؤولير ال زائير في القا ون والشريعر

2222

سكيزوفريةيا

0802

السالم الروحي :أ ب اجتماعي (ةسائا ثرير)

2222

سلسلر آ م ومشمش :ايةقام

2229

سلسلر أحفا وحفيدات آل ةاشد الضيغمي من بلدة عي :الكرك

2252

902

سلسلر أ ظمر التياة المةخفض

0221

سلسلر مبا ئ أ ظمر القدةة والتمديدات الكهربائير

0222

السلطان الحكيم حضرة صاحب ال اللر :السلطان قابوس بن سعيد المعظم (عمان

2529

تاةيخ وحضاةة)
السلطر الخامسر وتحديات العصر الرقمي

282

سلطر السلطر وسلطر القلم

255

السلطر الفلسطيةير :ت ربر في الحكم

860

سلطر المثقف بين االلتزام ايخالقي والتفكير الةقد  :من أجا ثقافر عضوير بديلر

216

السلم والحرب عةد العرب قبا اإلسالم

2286

السلوك التةظيمي في مةظمات ايعمال

0228

السلوك السياسي والرأ العام

251

سلوك الطفا

0262

السلوك العدوا ي عةد المراهقين والتمثيالت االجتماعير

228

سلوك المساعدة لدى أيفال الروضر

2122

سليمان القا و ي

2502

السليما ي ايةبلي أمين الدولر علي بن عثمان ت 622ها :حياته وشعره

0109

سم الخياي

0912

سماء من سماوات

0252

السمات ايسلوبير في ةوايات مصطفى القر ر

0962

سمات عصر الطوائف في اي دلس (585-500ها2292-2222/م) :ةاسر

2502

تاةيخير تحليلير
السمعر التةظيمير في القطاع العام :مساهمر ظرير وت اةب عالمير

2012

سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى ايول)

2161

سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الثالث)

2166

سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الخامس)

2162

سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى الرابع)

2168

سةابا العربير :العربير للةايقين بغيرها (المستوى السا س)

2169

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى ايول

2122

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الثالث

2125

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الثا ي

2121

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الخامس

2126

903

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى الرابع

2122

سةابا المهاةات الكتابير :المستوى السا س

2128

السةر الةبوير وقضايا البيئر

522

السة اب الصغير

2220

سةوات في سطوة

2262

السها الميسر في تفسير القرآن الكريم

092

السهم والوتر

0521

سوةير في سياسات الواليات المتحدة ايمريكير من اال قالبات حتى هاير الوحدة

902

2962-2959
سوسةيات وفلسفات
سوسيولوجيا الفكر االقتصا

2228
اإلسالمي بين الةظرير والتطبيق

128

سوسيولوجير البطالر في ال زائر

211

سوسيولوجير القيم اإلخباةير باإلذاعر ال زائرير

26

السياحر الديةير والعالجير في اية ن :ةؤير قا و ير واقتصا ير

2225

سيا ة القا ون ضما تةا :ليا المتدةب

2229

سيا ة القا ون ضما تةا :ليا المدةب /المدةبر

2282

سياسات إعا ة تأهيا م تمعات ما بعد الةزاع :ةاسر حالر العراق بعد أحداث عام

2082

0225
سياسات االتحا ايوةوبي ت اه ايزمر السوةير واليمةير 0228-0222

922

السياسات العامر في ظا اي ظمر الالمركزير

2060

سياسات الةظم التعليمير :مةظوة تكاملي

2552

السياسر ايمريكير إل اةة حزب المحافظين

952

سياسر االتحا ايوةوبي ت اه القضير الكوة ير

925

السياسر الخاةجير ايمريكير :احتواء العراق  0222-2992أ موذجا ً

952

السياسر الخاةجير التركير ت اه الشرق ايوسط

925

السياسر الخاةجير التركير حيال العراق بعد أحداث آب عام  2992وآفاق المستقبا

921

السياسر الخاةجير ال زائرير وعالقتها مع ول الساحا اإلفريقي

920

السياسر الخاةجير الصيةير ت اه المةطقر العربير :ةؤير مستقبلير

922

السياسر الخاةجير العراقير بعد عام  :0222ةاسر في تحديات الواقع وفرص

901

المستقبا
السياسر الخاةجير العراقير وقضايا الحرب والسالم والتةمير ()0222-2918

904

905

السياسر الخاةجير ت اه الشرق ايوسط

922

السياسر الخاةجير للواليات المتحدة ايمريكير ات اه العراق 0226 - 2992

950

السياسر الراشدة في الدولر الماجدة

119

السياسر الزةاعير

2202

سياسر السلطان عبد الحميد الثا ي ت اه م لس المبعوثان 2929-2826

2508

السياسر الصيةير حيال المشرق العربي  :2926-2959ةاسر تاةيخير

920

السياسر الةقدير واإلصالحات المالير من االقتصا المخطط إلى اقتصا السوق

995

0229-2992 / 2989-2960
سياسر الواليات المتحدة ايمريكير ت اه العراق وموقف تركيا مةها في مفتتح القرن
الحا

955

والعشرين :ةاسر تاةيخير سياسير

سياسر الواليات المتحدة ايمريكير ت اه الوس 2962-2915

956

سيدة أيلول

0808

سيدة قلبي

0856

سيد قةصا بابا

0852

سير الشعراء من بحث المعةى إلى ابتكاة الهوير

0652

السيرة الةبوير من خالل كتاب أسباب الةزول للواحد الةيسابوة 588ها

526

سيرة عطرة

525

سيكولوجيا اي ثى

229

سيكولوجيا اإلحساس واإل ةاك

22

سيكولوجيا التفكير الفعال

89

السيكولوجيا الحديثر في علم االجتماع ايسر والعائلي

289

سيكولوجير اإلةشا ال معي :ظرياته وأساليبه

229

سيكولوجير التصميم ومةه يته

0022

سيكولوجير الضغط الةفسي و ظرياته :ايسباب والعالج

206

سيكولوجير المشكالت ايسرير

229

سيكولوجير الةمو اإل سا ي في التربير اإلسالمير

052

سيمفو ير أ ثى

0810

سيمفو ير عاشق

0822

سيمفو ير قلم

2215

السيميائيات القاموس المعقلن في ظرير اللغر

2802

السيميائيات الةصير

0228

905

السيميائيات والمةطقيات

252

السيةاةيو في تصميم المةشآت الخرسا ير المسلحر

0250

السيةما الفلسطيةير ال ديدة

0082

ش
الشائعات في مواقع التواصا االجتماعي وا عكاسها على ال مهوة :ةاسر تحليلير

616

لمواقع الفيس بوك
شاةع المعاةض

0859

شاةل حلو وأثره في السياسر الداخلير اللبةا ير ( :)2922-2956ةاسر تاةيخير

2222

الشاعر المستقا خائفا ً ومخيفاً :المةع يولد سحر المةع

0601

الشاعر بدة شاكر السياب :خمسون عاما ً على ةحيله

0620

الشاما في إ اةة ال و ة الشاملر للخدمات المصرفير

0260

الشاما في المةاهج واالت اهات الحديثر في التدةيس

2528

الشبه في البحث الةحو  :ةاسر في التراكيب المشبهر في العربير

2828

الش اع

2012

ش ر وح ر :مسرحير

0622

ش رة

2229

ش رة التوت

2225

ش رة الليف :تسريد الذاكرة

0296

شحر المياه في العراق :الواقع وتحديات المستقبا

2222

شحذ اإلفهام بأحا يث المةام برواير أبي مرة علقمر بن مرة الشيبا ي

0698

الشخصير العراقير :ةاسر تحليلير

202

الشخصير العسكرير من مةظوة فسي

258

شخصير المرأة في ةواير ةائحر التفاصيا

0892

الشخصير والصحر الةفسير

0226

شذةات في الفكر السياسي الفلسفي

822

شذوة تاةيخ اإلمام الحسن (ةضى هللا عةه)

2292

شرح اإلمام الطيبي :متن ايجرومير في علم الةحو

2822

شرح الدة ير على توضيح أجوبر البيضاو لعبدهللا بن عثمان ت  2022ها

521

شرح القا ون المد ي :الحقوق العيةير

2000

906

شرح القا ون المد ي :مصا ة االلتزام في القا ون المد ي البحريةي وفقا ً يحداث

2020

التعديالت التشريعير وقراةات محكمر التمييز ( ةاسر مقاة ر)
شرح تةقيح الفصول في علم ايصول

586

شرح قا ون ايحوال الشخصير اية ي ةقم  21لسةر  :0229الزواج والطالق

2002

شرح قا ون ال رائم اإللكترو ير

2281

شرح قصيدة المةفرجر لإلمام أبي الحسن علي بن يوسف البصرو المتوفى 921ها

0165

شرح كتاب معالم أصول الدين

528

شرح مةطق الهداير :القسم ايول من هداير الحكمر

255

الشرير الم تمعير فلسفر واستراتي ير

2229

شركات الرأسمال االستثماة كبديا للتمويا المصرفي :ةاسر مقاة ر بةظام

991

المشاةكر في الفقه اإلسالمي
شركر الةفط التركير المحدو ة 2909-2922

2206

شروح الرامزة لضياء الدين الخزةجي ت  606ها إلى هاير القرن العاشر :ةاسر

2869

حوير
الشروي التعسفير في عقو التأمين

2029

شريعر القطر

0221

الشريف الحسين بن علي :ملوك العز والفخاة

2205

شط العرب :ةاسر في التاةيخ وال غرافيا

2551

شعاةات التغيير الثائرة :ةاسر في تحليا الخطاب

2815

شعر آل بةي أمير الكاتب :مضماميته وخصائصه الفةير

0520

شعر ابن الةبيه المصر  :ةاسر فةير

0552

شعر ابن سيد اللص ايشبيلي اي دلسي (ت 126ها)

0522

شعر الخواةج

0522

الشعر العربي في العراق في القرن الحا

عشر لله رة

0512

الشعر الفلسطيةي الحديث ( :)2995-2965إشكاالت الحداثر ،المقاومر ،والتأسرل

0500

شعر المرقشين :ةاسر أسلوبير

0122

شعر حسن عبدهللا الشرفي :ةاسر أسلوبير

0166

شعر حكام اي دلس :ةاسر في المضمون والفن

0528

شعر سفيان بن مصعب العبد ت حو 222ها 292/م

0502

شعر مروان الطليق :ةاسر وتحقيق

0501

شعر وشعوة :قدة فسك التةتظر التقدير من أحد

0582

907

الشعر وشعوة

0185

شعر و ثر كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى سةر 002ها

0521

شعراء وعشاق قتلهم الحب

0291

شعرير ايسلوب الرئو في خطاب محمو البريكات

0122

شعرير ايمثال العربير :قراءة في كتاب الميدا ي

2212

شعرير اإليقاع من تشكيا الداللي إلى موسيقى البصر

0522

شعرير القافير في الخطاب الةقد القديم

2921

شعرير المكان في الرواير ال ديدة :ةاسر في الداللر والوظيفر

0866

الشعرير وا س ام الخطاب :لسا يات الةص وشعرير جان كوهن

0261

شعوة كتاب

2225

شفاء الصدة في ال واب عن شبهات مةكر عذاب القبر

568

الشفافير اإل اةير في المؤسسات التعليمير

2522

الشكا والمضمون في ةوايات صبحي فحماو  :المؤتمر الدولي الثالث للرواير

0882

العربير ( وةة الروائي صبحي فحماو )
شمس الدجى

0566

شمس تائهر

0122

شمس تحت الظا

0118

شموع الحكمر

2282

الشمول المالي والميزة التةافسير :ت اةب محلير و ولير

982

الشمول المالي وفاعليته في تعبئر السيولر للقطاع المصرفي

982

شهقر حياة

0268

الشهوة

222

شهو من أهلها

2022

الشواهد الشعرير المصةوعر في الةحو العربي

2892

الشيخ سعيد بن جويد الصوة حياته و إ تاجه الفكر

2222

الشيخ صالح معطي :حياته ،جهو ه الدعوير وآثاةه

2225

الشيخ محمد محمو الصواف

2221

شيعر الخليج :التحديات والفرص في ول م لس التعاون الخلي ي بعد 0222

868

شيوخ العلم في بغدا 512-251ها :ةاسر في تاةيخ بغدا للخطيب البغدا

2552

908

ص
صا ق خريوش :حياته وشعره

0622

صا ع الماء

0682

صبا الصةوبر

0851

الصحافر الثقافير في اية ن :شأتها ،تطوةها ،ةوا ها

29

الصحافر العملير و يمقرايير االتصال

28

الصحافر المكتوبر وتةامي العةف ال امعي

2228

صحافر المواين والمواين الصحفي

12

صحر الطفا

،2992
0219
،2221

الصحر والسالمر والبيئر المهةير

2226
صحر وتغذير الطفا

0218

صحراء ال زائر الكبرى في الرحالت وظالل اللوحات ةحلر السيةما في فضاء

2082

الصحراء
الصداع :يرق عالجه والوقاير مةه

0225

صدق المحبر بين آل البيت والصحابر ةضي هللا عةهم

522

صراع اإلةا ات في العصر العباسي الثا ي :اإلماةتين الصفاةير والطولو ير

2298

إ موذجا
الصراع الثقافي والهويتي في الم تمعات اال تقالير

256

صراع الحضاةات :ظرة تحليلير

828

الصراع القيمي المؤ

إلى ال رائم الموجهر ضد الةساء على أساس الةوع

695

االجتماعي
صراع المةهج

200

الصراع وايمن ال يوسيبرا ي في السياسر الدولير :ةاسر في استراتي يات

896

االشتباك الرقمي
الصراعات ايسرير البويهير  551 - 216ها 2212 - 966 /م

2521

الصرف العربي في علم اللغر التاةيخي

2928

صعوبات التعلم ايكا يمير

2122

صعوبات التعلم بين الةظرير والتطبيق

2128

909

صعوبات التعليم والتدةيس :ةؤير وأفكاة تربوير معاصرة

2582

صعوبات القراءة :التشخيص والعالج

2121

صفحات مشرقر من تاةيخ الثوةة الفلسطيةير :شها ة تاةيخير

2512

صفعر واحدة ةبما تكفي

0210

صفوة الكتاب في اللغات واآل اب 02 :مقاال مميزاً مدعما ً بسير ايساتذة العلمير

0225

صقوة مقيدة

2298

صالة ال سد

2256

صالتك عسا

102

صالح الدين اييوبي

2226

صالح الدين اييوبي أ يبا ً

0528

صالحيات المحافظ بين المركزير والالمركزير :ةاسر تاةيخير قا و ير سياسير

2010

تحليلير
صلصال

0885

الصم ذوو متالزمر واة يةبوةغ

0222

صةا يق الثروة السيا ير و وةها في عم المواز ر العامر

921

صةاع ايعالي

0186

صةاعر ايغذير في العصوة العراقير القديمر

0212

صةاعر التاةيخ الشفهي :التاةيخ الشفهي صوت العةاصر الفاعلر في الم تمع بهدف

2062

إ قاذ الماضي القريب
صةاعر الخبر

56

صةاعر الخطاب اإلشهاة  :ةاسر تداولير

0250

صةاعر ةجا العقيدة :قراءة تربوير في متن العقيدة اإلسالمير لإلمام الطحاو

551

صةع في اية ن :ةؤير وين

2228

صهيا الشوق

0122

الصهيو ير :بداير و هاير

808

الصواتر العربير :أمثلير التأليف واالختالف

2828

الصواتر العربير :أمثلير التةميط واالكتساب

2829

الصواتر العربير :المؤامرة واال تشاة

2822

الصوةة الذهةير لم لس الةواب و وة العالقات العامر في تكويةها

0051

الصوةة الشعرير في شعر جةاة امق

0582

صوةة الطبيعر في أشعاة أصحاب المشوبات

0196

910

صوةة العراق في شعر بدة شاكر السياب :ةاسر في أ ماي التشكيا الفةي

0652

صوةة الغ ر في الرواير العربير والعالمير :ةاسر مقاة ر في ماذج عربير

0210

وعالمير
صوةة المثقف في ةوايات فؤا التكرلي

0952

الصوفير اليوم :قراءات معاصرة في م تمع التصوف و ماذجه

012

الصياغر اللغوير للخطاب اإلعالمي

609

صيا ر أعطال اةات القدةة الكهربائير يجهزة التكييف والتبريد المةزلير

0058

ض
ضائعون في زمن المعرفر

0929

ضبح ايمكةر :حراق لكن ال يشايئ أيلسيه

0812

ض يج اي اما

2029

ض يج الروح

2212

ض يج الفراق

0265

ضر

2252

الضرة في جريمر التزوير

2228

الضغوي المهةير للقائم باالتصال السيةمائي

0086

ضفاف الحةين

0981

ضاللي من هدا

0150

ضما ات استقالل القضاء الكويتي :ةاسر مقاة ر

2052

ضما ات المحاكمر العا لر أمام المحكمر العسكرير

2211

ضما ات المحاكمر العا لر في ضوء التشريعات والمواثيق الدولير

2229

ضما ات وعوائق استيفاء حقوق ضحايا وشهو ال رائم الدولير

2221

ضوء الةواسر

0998

ط
يائفر يهو العراق وموةوثهم الديةي ،االجتماعي ،التاةيخي

699

يب العيون في اية ن الحديث  0229-2906من البدائير إلى ال راحر المه رير

0208

يباعر المصحف الشريف في مديةر قزان :عرض تاةيخي وتحليا موضوعي

020

يبيب ايسةان

2220

911

يحين ألماس

0525

يرائق التعليم والتعلم اإللكترو ي

2589

يرائق تعليم اإلبداع واإلبداع ال ا

2260

يرائق وأساليب حديثر في تدةيس اللغر العربير :ماذج وتطبيقات

2182

الطرق اإلحصائير لحساب صدق وثبات االختباةات والمقاييس باستخدام IBM

02

SPSS Statistics Version 24
يرق التدةيس العامر لمختلف الموا الدةاسير مع ايساليب الخاصر لتدةيس ما ة

2621

التربير اإلسالمير
يرق السيكو ةاما الحديثر

0221

يرق الطيبر لرواير حفص في وة القرآن الكريم

222

يرق تدةيس الحاسب

2582

يرق تدةيس اللغر العربير :اللغر ووظيفتها وإكتسابها

2928

يرق كسب اآلخرين :كيف تكسب الةاس من حولك

220

يريق أوسلو

2512

الطريق إلى أوةشليم

0229

الطريق إلى المختاةة :القصر الكاملر لتصد الدولر العباسير لحركر الز ج و حرها

2299

022-011ها
يريق الفدةالير الوعر :ةاسر تحليلير لواقع ومستقبا الفدةالير في العراق

826

يريق حو القمر :حتى تميز في حياتةا

222

الطفا في الشعر الفلسطيةي

0612

يفلر

0280

الطفولر

0211

يلقر أ ثى

0102

الطولو يون وايخشيديون في مصر وعالقتهم بالخالفر العباسير -220

2522

218ها968-259/م
يي الليا

0262

ييسفون :قصر الحضاةة الفاةسير

2215

ييف التسويق

0025

يروس

0626

912

ظ
الظاهر والمختفي في الةقد اللسا ي بين اإلبداع والتلقي

2262

ظاهرة اإلسالموفوبيا وتأثيرها في الةظم السياسير ايوةوبير :فر سا وبريطا يا

182

موذجا
ظاهرة القتا السياسي

2221

ظاهرة الوحدا ير في أعدا ألفاظ القرآن الكريم

222

ظاهرة الوحدا ير في أعدا ألفاظ القرآن الكريم :الفرق بين عد ين يساو واحد

222

ظا الغراب

0288

ظالل ايزةق الخائف

0229

ظالل القطمون

0226

ظالل مراهقين في سن ايةبعين

0821

ظةةته سالم الدهر

2025

الظواهر الخاةقر للعقا البشر

62

الظواهر الصوتير في جزء عم :ةاسر تحليلير

222

ع
عائد إلى ير ياسين

0862

العائلر ال ائعر

0221

العا ات اللغوير في العربير لغر واحدة وظالل متعد ة

2885

العا ل

2012

عازفر على أوتاة الوجع

0622

عاشق الروح

0516

عاصفر الذكريات

2222

العالم ال ديد بعد ال ائحر

0201

العالم ال ديد في التاةيخ الحديث

825

عالم الحيوان في الذاكرة الفلسطيةير

2218

العالم كله كالوات

622

عالمي بايبيض وايسو  :الكتاب ايول لعمر يوم  6 -شهوة

2109

عبا اً لةا

082

عبق الحق

0865

913

العبوة إلى مدين

0950

عتبات الحةين

0122

عتبر الثقافر

2216

ع ائب الحيوان

2928

ع ائب وغرائب جسم اال سان

2980

ع لون في قصيدة

0622

العدالر االجتماعير في اإلسالم

161

عدسر مسروقر

2029

عدوى الحب والموت

0828

عذابات العلم

2926

عذةاً كوفيد  29عائدون بال أةواح

0222

عرائس بشرير ومسرحيات أخرى

0662

العراق في التقاةير السةوير للسفاةة البريطا ير في بغدا 2952-2920

858

العراق في التقاةير السةوير للسفاةة البريطا ير في بغدا  2982-2985مع ملحق

859

بالشخصيات العراقير لعام 2980
عراق مابعد االحتالل ايمريكي :أحا يث عراقي مغترب

2521

العراق وعمقه االستراتي ي :اإل ةاك واالست ابر

856

العرب في المعاةضر العراقير وحكومات مابعد االحتالل( :غياب أم تغييب)

2525

عربات فوق الرمال

962

العربير بين العرب والمستشرقين

2828

عروبر وأسلمر التاةيخ

2282

عشاق من زمن غابر

0852

عشتاة وجراح اي دلس

0620

عشرون قاعدة في حقيقر العبا ة

128

عشيرة أبو غليون :أحداث وشها ات وذكريات بين الماضي والحاضر

2228

العصبير الديةير :وةها في قيام وأفول الدول اإلسالمير

2505

عصر المعرفر في مةظمات ايعمال

0228

العصرا يون وموقفهم من العقيدة اإلسالمير

569

عطش الحمائم

0926

العقا في موكب العباقرة

2222

العقاةات في اإلماةات :فرص استثماةير ال تةتهي

999

914

عقد اإلباحر :ةاسر مقاة ر بين الفقه اإلسالمي والقا ون

2298

العقا الةقد وخطاب اي ساق :ةاسر حفرير تأويلير

0269

العقا الواعي والعقا الباين بين الفلسفر والدين والعلم

68

العقال ير الغربير وةها ات الدين :مقاةبات في فلسفر الدين

269

العقوبات البديلر ل رائم ايحداث ومدى فاعلير تطبيقها :ةاسر مقاة ر

2286

عقوبر اإلعدام في التشريعات الويةير واإلقليمير والدولير

2282

العقو الصغيرة

2296

عقو الفيدك :الوسائا القا و ير لتسوير الةزاعات

2026

عقو المساعدة على اإلخصاب البشر  :ةاسر مقاة ر

2250

العقو المسماة في القا ون المد ي اية ي

2006

عقيدة ايخالق

558

العقيدة العسكرير بين التحد واإلست ابر

2020

العالج بالرسم :تةمير المهاةات اال فعالير واالجتماعير لدى اييفال ذو

2122

اضطرابات التوحد
العالج بالقراءة :ت اةب عملير

0200

العالقات اية ير ايمريكير 2999 - 2992

909

العالقات ايلما ير الروسير 2925-2822

921

العالقات اإل سا ير بين الةظرير والتطبيق

625

العالقات الدولير في اإلسالم

129

العالقات الدولير :الظاهرة ،العلم ،المةاهج ،الةظريات ،الدبلوماسير ،االستراتي ير

882

العالقات الرسائلير في الرواير العربير :مشروع قراءة شعرير حواةير

0880

العالقات الروسير الصيةير في العقد ايول من القرن الحا

والعشرين

929

العالقات الروسير اليابا ير للمدة 0226-0222

922

العالقات السياسير الدولير و وة م لس ايمن في إ اةة ايزمات الدولير :ايزمر

895

السوةير موذجا
العالقات العامر السياسير :بةاء الصوةة عبر اللوبيات ووسائا االتصال ال ماهير

821

العالقات العامر من التقليد إلى اإللكترو ي

0052

العالقات العامر :ايسس الةظرير والمماةسر المهةير

0028

عالقات ولير وقضايا عالمير معاصرة

881

العالقر بين استقاللير البةك المركز العراقي والتضخم

982

العالقر بين الصحابر وآل البيت ةضي هللا عةهم :ةاسر عقدير وصفير

508

915

العالقر بين الم تمع المد ي والبرلمان في اي ظمر القا و ير المغاةبير

822

علر الحما على المعةى وتطبيقاتها في صحيح اإلمام البخاة (ت 016ها) :ةاسر

2899

حوير اللير
علم اجتماع الشيخوخر والموت

692

علم ايحياء الم هرير الطبير

2922

علم اإل سان بين الطموح العلمي والقيد اييديولوجي :الم تمع ال زائر في

199

اإل ثروبولوجيا االستعماةير
علم االتصال القيا  :كيف تستخدم القيا ة االتصال للتأثير على ال ماهير

0022

علم البيان للةايقين بغير العربير :مدخا تطبيقي تربو

2862

علم ال ريمر :المفهوم ،العقاب ،الوقاير

2205

علم اللسا يات وعلم الصوتيات الكالمير وتوظيفها في تعليم القراءة لأليفال

2120

علم الةفس االجتماعي

622 ،620

علم الةفس الت ريبي:ا الت اةب في العلوم التربوير والةفسير بين الةظرير والتطبيق

26

علم الةفس التربو وتطبيقاته في الم ال الرياضي

2222

علم الةفس العسكر

2025

علم الةفس العصبي

202 ،28

علم الةفس المعرفي

2261 ،82

علم الةفس وسلوك تةاول الطعام

228

علم الهاةمو ي الةغمي :ةاسر شاملر ل ميع التآلفات التقليدير والحديثر مع ماذج

0082

عالمير وتماةين متةوعر للمبتدئين والمحترفين
علم الوقف واالبتداء

2925

علم قياس االحتماالت :ةاسر في مساة المستقبليات المتوقعر وغير المتوقعر

682

علم مقاصد الشريعر بين الةظرير والتطبيق

582

علم فس ايشخاص غير العا يين

226

علم فس الةمو في التراث اإلسالمي

225

علماء الدين والدولر :مساهمر سوسيو سياسير في تفكيك الخطاب والمماةسر

122

علمتةي الحياة

2222

علو قدة الةبي عليه الصالة والسالم عةد ةبه عز وجا قي القرآن الكريم

520

علوم ايةض والبيئر :الصف التاسع

2692

علوم ايةض والبيئر :الصف الثا ي عشر (الفرع العلمي)

2692

علوم ايةض والبيئر :الصف الحا

عشر (الفرع العلمي)

916

2690

العلوم اإلسالمير  -التربير ايخالقير :الصف الثا ي عشر (الفرع اي بي)
العلوم اإلسالمير  -التربير ايخالقير :الصف الحا

عشر (الفرع اي بي)

2692
2695

علوم االةض والبيئر :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول)

2605

علوم الحاسوب :الصف الثا ي عشر للفروع ايكا يمير والمهةير

2691

علوم الحاسوب :الصف الحا

عشر للفروع ايكا يمير والمهةير

2696

العلوم الحياتير

2922

العلوم الحياتير ( الصف التاسع )

2502

العلوم الحياتير :الصف التاسع

2692

العلوم الحياتير :الصف الثا ي عشر للفروع العلمي و الزةاعي واالقتصا المةزلي

2698

العلوم الحياتير :كتاب اي شطر والت اةب العملير (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي

2622

ايول)
العلوم العسكرير

2022

العلوم ( :الصف السا س )

2650

العلوم( :الصف الثامن)

2652

العلوم :الصف الثالث

2152

العلوم :الصف السا س

2155

العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الخامس ،الصف الدةاسي ايول)

2126

العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الرابع ،الفصا الدةاسي ايول)

2122

العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف الثا ي ،الفصا الدةاسي ايول)

2128

العلوم :كتاب اي شطر والتماةين (الصف السابع ،الفصا الدةاسي ايول)

2601

العلوم :كتاب الطالب (الصف االول ،الفصا الدةاسي ايول)

2129

العلوم :كتاب الطالب (الصف الثا ي ،الفصا الدةاسي ايول)

2152

العلوم :كتاب الطالب (الصف الخامس ،الفصا الدةاسي ايول)

2152

العلوم :كتاب الطالب (الصف الرابع ،الفصا الدةاسي ايول)

2150

العلوم :كتاب الطالب (الصف السابع ،الفصا الدةاسي ايول)

2606

على الرغم مةي

0562

على قاةعر الحةين :ساةة

0822

على محض أجةحر

2290

على مرمى قبلر

0962

علي الراعي قراءة في خطابه الةقد المسرحي

0625

علي عبد اللطيف ةائد المقاومر السو ا ير :حياته و وةه في ثوةة 2905

2226

917

عليك فسك

262

عليه العشب

0162

العماةة والسياسر والتاةيخ :المديةر اإلسالمير في مغرب العصر الوسيط

0018

العما الةقابي :الحرير ،التةظيم وفق المعايير الدولير

2229

عن بدايات الخطاب البالغي العربي الحديث حو بالغر موسعر

2818

عةاقيد العةب

0562

عةاقيد قدير في أعمال مصطفى القر ر الروائير

2256

عةدما تزهر البةا ق

0858

عةدما يحكم العمد العالم

299

عةدما يصبح الكذب مشكلر عةد اييفال

225

عةدما يصبح الموت ةوتيةا ً

0825

العةف االجتماعي في الحياة ايسرير

2222

العةف الرمز  :مقاةبر جةدةير في الرواير الةسوير العراقير

0992

العةف الرياضي وشغب المالعب في لعبر كرة القدم (الظاهرة ،ايسباب ،العالج)

0222

عةف اللغر ومحاجات التلقي

225

العةوسر والطالق :أةقام فلكير صائح وإةشا ات

2099

عو ة ايمير الشاب

0266

العوسج

0852

العولمر ايمريكير واحتالل العراق

922

عولمر وسائا اإلعالم والديمقرايير

822

العيش المستقا :ةاسر في التواصا واإلعاقر وأساليب اإل ماج

2089

العين وايثر في عقائد أها ايثر

526

عيةاك ذوات الميالت

0222

عيةاها والقمر

2262

العيون الثالث :تقايعات معرفير

2921

عيون الوجدان :قصائد شعرير

0121

عيون امعر وقلوب حالمر

0155

عمان وقضايا اإل سان في أ ب هاشمير الموسو

0616

عما ي في جيش موسوليةي

0229

918

غ
الغ ر يحبون أيضا ً

0225

الغذاء والتغذير

2992

الغراب العطشان

2226

الغرابر في الرواير العربير :صبحي فحماو أ موذجا

0901

غرباء

0902

غربر حب وحرب

0122

غربر وغروب :قصائد شعرير

0120

الغرة المةيفر في ترجيح مذهب اإلمام أبي حةيفر

121

غريب القرآن :ةاسر جمالير

256

غريبا

0202

غريق في البحر ايحمر

2282

غزالر الم ازات البعيدة

0622

الغزو الفر ي للمشرق اإلسالمي حتى هاير القرن الثالث عشر الميال

2528

الغةير في جمع افتراضات الفراء القرائير في كتابه معا ي القرآن

226

غيب فاز ا حضوةاً

2222

غير فسك واترك شأن اآلخرين

208

غيم

2208

الغيمر الطاقوير :غالف ال ماعر وتفاعالتها

69

غيمر يتدلى مةها حبا سميك

0922

غيوم ومطر

0105

ف
فاةس اإل سا ير

2222

فاةسر اإلةا ة والتحد

0190

فايمر

0222

فاعلير اإلعالم الدولي في القضايا العراقير

620

فاعلير الفضاء الكتابي البصر في مفتتحات السر الروائي :ةواير الرحيا إلى

0922

كوكي إس اة يا لشيراز عةاب
فاعلير بر امج محوسب بما ة اإلحصاء التربو في تةمير مهاةات التفكير المةطقي

919

2202

فالس الغراب

0222

فا ون أصول المحاكمات المد ير ةقم ( )05لسةر  2988وتعديالته ةقم ( )5لسةر

2052

 0229وفقا يحدث التعديالت ومتضمةا ً قراةات المحاكم وإشاةة إلى الكتب الفقهير
فايروس كوةو ا ( )Covid-19وتكةولوجيا التعليم في اية ن

2592

فتاة المعطف

0929

فتاوى الصيام

106

فتح العالم فيمن سب إلى أمه من ايعالم

2225

فتح القريب الم يب في شرح ألفاظ التقريب وهو شرح على متن أبي ش اع في

122

الفقه الشافعي
الفتةر الكبرى في عهد الخليفر عثمان بن عفان :ةاسر العواما

2289

فتةر الهوير :صراع الهويات والحروب ايهلير الدامير في السو ان

252

ف ر وعةاق

0152

الفحوصات المخبرير الطبير :مبا ئ وأسس

0222

فحوصات المةي :التحاليا الطبير والوظيفير وال ةائير

0220

فرائد مختاةة من أعالم قبيلر بةي تميم في اي دلس

2229

الفرح المتأخر يغمر ي

0629

فر سا والقضير الفلسطيةير من ابليون إلى ماكرون

2552

الفسا اإل اة والمالي :ةاسر تحليلير التفاقير ايمم المتحدة لمكافحر الفسا

2221

الفسا وا عاكاساته على التةمير االقتصا ير :ةاسر حالر اية ن

2062

الفسل ر الكيموحيوير ومعاكسر ال هد البد ي لكشف شاي القلب

2989

فسيولوجيا ايحمال التدةيبير ويرائق التدةيب الرياضي

0222

فسيولوجيا الرياضر

0222

فسيولوجيا تدةيب القوة

2982

فصول تقابلير في اللغتين العربير واإل ليزير

2266

فصول في التصوف والعرفان" :قراءة في الكمال والموت والحرف وال ةون"

012

فصول في اللسا يات االجتماعير

221

الفضاء ايزةق في الرواير العربير

0921

الفضاء الداللي في الةص الروائي

0891

الفضاء العام في الم تمع :التمثالت والمماةسات

629

فضائا المديةر المةوةة في القرآن الكريم

228

الفعالير التةظيمير

0222

920

فعا القراءة وإشكالير التواصا اي بي

2908

الفقر :ايسباب واآلثاة وسبا العالج

965

فقه الترجيح المذهبي عةد السا ة الحةفير

121

فقه الدعوة والقيم

006

فقه الصحابي ال ليا سلمان الفاةسي ةضي هللا عةه

122

فقه القضاء ويرق اإلثبات في الشريعر اإلسالمير

116

فقه اللغر العربير ومميزاتها

2222

فقه المعاوضات والتوثيقات

152

الفكر اإل اة والرقابر االستراتي ير

0269

الفكر االستراتي ي

0215

الفكر البالغي العربي المعاصر  :مقدمر في مشروع البالغر الموسعر

2801

الفكر التربو اإلسالمي المعاصر :مفاهيمه ومصا ةه وخصائصه وسبا إصالحه

286

الفكر الديةي بين تحديات الت ديد وآثاة الحداثر

222

الفكر السياسي ايمريكي من الةظرير الواقعير إلى الفوضى الخالقر :معالم تحوالت

929

العقا السياسي ايمريكي في الشرق ايوسط
الفكر الفلسفي اإلغريقي بين واقعير أةسطو وحدسير أفلويين

212

الفكر المقاصد عةد ابن تيمير

120

الفكر والقا ون :اإلشكاليات والحلول ( ةاسر فكرير وقا و ير مقاة ر)

2269

فكر وفن :ةاسات في الةثر العربي

2228

فلسطين بين السالم واالستسالم

2559

فلسطين تبقى وال ة

222

فلسطين والقدس في أ بيات هيئر علماء المسلمين :ةاسر توثيقير في بيا ات الهيئر

812

وتصريحاتها الصحفير 0228-0222م
فلسفر اإلةا ة عةد ايشاعرة

521

فلسفر البالغر ال ديدة

2852

فلسفر ال غرافيا والفكر ال غرافي الحديث

2062

الفلسفر الصهيو ير عةد هرتزل

805

فلسفر العلم وإشكاالت التفكير والبحث العلمي

62

الفلسفر العلمير إل اةة ةأس المال البشر

0259

فلسفر العماةة اإلسالمير :القباب المخرويير

0062

فلسفر تربوير برؤير حديثر

2210

921

فليكن سراً

0252

فن إبداء المشوةة القا و ير

2052

فن اال ظمر والمعدات

0228

فن السعا ة ومتعر الحياة

202

فن السيطرة على الضغط ويريقر التعاما

201

فن المسرح

0222

فن تحليا الشخصير وآلير التعاما معها

222

الفةا ق وأسس تصميمها

0019

الفةون اإلبداعير في بال اي دلس

0012

فةيات التواصا البيةشخصي

92

فهاةس شواهد كتاب الةحو الوافي لعباس حسن

2896

الفهم الحداثي للةص القرآ ي :قراءة تحليلير قدير في المشاةيع التأويلير الحداثير

218

للةص القرآ ي في الم الين العربي واإليرا ي
الفوائد البالغير واللغوير في جامع البيان لشيخ اإلسالم محمد بن جرير الطبر

212

فوبيا

2212

فوضى المدن :الميزان

0822

فوضى المشاعر

0299

في ايبيض وايسو

0959

في اإلعالم ومسؤولير الكالم بين الرؤير والواقع

611

في الثقافر والهوير واالغتراب :جدل الهوير الثقافير في ال زائر

266

في الحب والموت وأشياء أخر :قراءة سايكولوجير الشباب

692

في السياسر اللغوير والتخطيط قضايا و ماذج

222

في اللسا يات العربير :أسئلر و مقاةبات

2821

في بالغر ايشكال الوجيزة

2806

في بالغر الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويا

2858

في بيتةا مراهق ومراهقر

689

في ذكرى آب

0928

في زمن الضياع

0928

في سوسيولوجيا الكتابر والتلقي :خطاب المقدمات موذجا

2822

في ظالل أسماء هللا الحسةى

562

في متاهات الحب والحرب

0192

922

في مدا القوافي :ةسالر في اي ب وم اوةاته

0656

في مديح الزةقر

0580

في مةتصف الليا

0828

في موكب الحب

0528

فيروس كوةو ا المست د :الكابوس القا م من الشرق ايقصى

0225

فيزياء ال سيمات :مبحث في بةير الكون وال سيمات تحت الذةير

2911

الفيزياء :الصف التاسع

2699

الفيزياء :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والصةاعي

2222

الفيزياء :الصف الحا

عشر للفرعين العلمي والصةاعي

2222

الفيزياء :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول)

2602

الفيا المسكين

2222

ق
القائد الطموح :ةحلر تعلم عن بعد

0022

القائد القدوة الرسول اإل سان محمد صلى هللا عليه وسلم

520

قابض الرما

0928

قاةة أمريكا الشمالير

2082

قاعر ةقم 5

0282

قاعدة الرسول صلى هللا عليه وسلم الصلبر التي بةى عليها ولر اإلسالم

162

قال الصالحون

021

قالب الحلوى

2222

القاموس العلمي والعملي للمصطلحات التسويقير

0008

قا ون أصول المحاكمات ال زائير ةقم ( )9لسةر  2962وتعديالته ةقم ( )20لسةر

2050

 0222وفقا يحدث التعديالت
قا ون إةهاب خطف الطائرات

2262

قا ون ايحوال الشخصير ةقم ( )21لسةر  0229وفقا يحدث التعديالت

2005

قا ون ايوةاق المالير :قا ون ةقم  28لسةر 0222

2022

القا ون االقتصا

2220

قا ون الت اةة ةقم ( )20لسةر  2966وفقا يحدث التعديالت

2020

القا ون الت اة الدولي

2025

923

القا ون الدولي الخاص

2222

قا ون الشركات ةقم ( )00لسةر  2992وتعديالته ةقم ( )25لسةر  0222وتعديالته

2022

ةقم  22لسةر  0228وفقا الحدث التعديالت
قا ون الشركات مع جميع قراةات محكمر التمييز الهيئر العامر

2022

قا ون العقوبات ةقم ( )26لسةر  2962وتعديالته ةقم ( )2لسةر  0228وفقا يحدث

2282

التعديالت
قا ون العقو الفر سي ال ديد

2002

قا ون العما اية ي ةقم  8لسةر  2996وتعديالته

2255

قا ون العما ةقم ( )8لسةر  2996وتعديالته ةقم ( )25لسةر  0229وفقا ً يحدث

2252

التعديالت ومتضمةا ً قراةات المحاكم وإشاةة إلى الكتب الفقهير
القا ون المد ي ةقم ( )52لسةر  2926وفقا ً يحدث التعديالت

2292

القا ون المد ي مع جميع قراةات محكمر التمييز الهيئر العامر

2002

قا ون الملكير العقاةير ةقم ( )22لسةر  0229متضمةا ً أحدث قراةات المحاكم

2002

قا ون مواز ات الوحدات الحكومير للسةر المالير 0202

2222

قبسات من الذكرى

2096

القبض على المتهم :توقيفه ،است وابه ،محاكمته

2228

قبو الشيايين

0898

قبيلر عةزة :حوا ثها التاةيخير وه رتها إلى العراق

2250

القبيلر والدولر في شرق اية ن

2568

قتلتةي حيا وميتا

0822

قد يحما الةص ةوحا :خواير و صوص

2250

القدةات الذهةير والعقلير

80

القدس في وعي ايجيال الصاعدة :مقاةبات في مسابقر القصر القصيرة لطلبر

2222

المداةس في  01عاما ً
القدس من مةظوة مختلف

2562

القدس والقصيدة العمو ير القديمر :جدل اإلسم وجمال الداللر

0610

القرآن الكريم قراءة أخرى من ةاسات المستشرقين للةص القرآ ي

268

قراءات أ بير و قدير

0262

قراءات تشخيصير وتقةير لةظم إ اةة مؤسسات المعلومات وأ ائها

20

قراءات سر ير لمقامات أبي الحاةث البروا ي

2259

قراءات في إصداةات أ بير جديدة

0282

924

قراءات في اإلةشا الةفسي والخدمر االجتماعير للفئات الخاصر

222

قراءات في التأويا اإلسالمي

216

قراءات في التاةيخ االقتصا

العما ي :السلع العما ير أ موذجاً

966

قراءات في الخطاب البالغي الةقد عةد العرب

2802

قراءات في ةوائع الةثر العربي

2821

قراءات في علم الوضع

2922

قراءات في كتاب الصةاعتين :الكتابر والشعر يبي هالل العسكر

2808

قراءات معاصرة في الفكر والتاةيخ والحضاةة اإلسالمير

2282

قراءة ابن عامر الشامي من ةوايتي هشام وابن ذكوان عةه من يريقي الشايبير

222

والطيبر
قراءة اإلمام الكسائي من ةوايتي أبي الحاةث والدوة من يريقي الشايبير

202

والطيبر
قراءة جديدة في شعر الحالج وفلسفته وشعر الغةاء اليمةي التراثي

0112

قراءة جديدة لحضاةة مصر وبال الشام من خالل كتاب مسالك ايبصاة في ممالك

2501

ايمصاة البن فضا هللا العمر  259-222ها2258-2222/م
قراءة خلف البزاة من ةوايتي إسحق وإ ةيس من يريقي الدةة والطيبر

201

قراءة سيميائير تداولير في ترجمر و جزأةة مسرح موليير

0620

قرة العين في تاةيخ ال زيرة والعراق والةهرين

2228

قر في مراكش

0802

قرص بر امج جديد

2052

قرير بوتيرو

0888

قص الحق :العقا وحتمير الفسا

591

القصائد تفكر ايضا ً

0121

قصائد ذات به ر

0558

قصائد في ال اهلير المعاصرة

0629

قصر الطب :مةذ المداوة البدائير حتى مع زات علم الطب الحديث

2982

قصر كسر الشيفرات من التشفير القديم إلى الكتابر المشفرة الكمومير

02

قصر مديةتين

2002

قصر مريم

0825

قصر مهد  :القفز فوق العوائق

2086

قصتي بطلها ا ا

2209

925

القصد وإ از الداللر :ةاسر في تداوليات الفقه المالكي

129

القصص القرآ ي وأثره في العالقات ايسرير

282

قصص من الحياة

0805

قصص من هةالك أحضرتها هةا لك

0982

قصيدة الةثر ايمريكير

2021

قصير عمرة برؤى مساوير

2522

القضاء اإل اة  :ةاسر تحليلير مقاة ر في كا اية ن وفر سا وبريطا يا ومصر

2228

قضايا أ بير :الصف الثا ي عشر للفرع اي بي

2220

قضايا أ بير :الصف الحا

عشر للفرع اي بي

2222

قضايا التحليا الةفسي

21

قضايا بحثير :مشرقير وأ دلسير في اإل ةاك والمفاهيم

0506

قضايا فقهير معاصرة

592

قضايا فكرير

2588

قضايا فلسفير معاصرة :قراءة بضوء المةهج الةقد الما

12

قضايا معاصرة في إ اةة ايزمات

0282

قضايا قدير في الرواير ال زائرير :قراءة في ثالثير عز الدين ميهوبي

0922

القضير :آفاق جديدة

2558

القط هرهوة

2225

القط والفئران

2222

القطاعات االقتصا ير الرئيسير للدول العربير وسببا تطويرها

960 ،958

قطر ال ذوة التاةيخير

2582

قطفت لحةاً :و ة مي فا صول ال سي و

0852

قطوف ايزاهر :قصائد شعرير

0126

قطوف من بيت الةبوة

528

قفا

0922

قلب آيا للخضرة

0586

قلب أزةق

0922

قلب أ يق

0515

قلبي في القاع

2295

قلق التصوة المعرفي وعالقته باالتزان اال فعالي عةد يلبر ال امعر

2226

قلوب ضريرة ومسرحيات أخرى

0668

926

قمر على وسا تي

0592

قمر يتبعةي

0152

قةطرةالشر :إسرائيا يريق اإلمبريالير إلى العالم الثالث

902

القةوات الفضائير وايزمات :ةاسر في العالقر بين مستوى المعرفر واعتما

651

ال مهوة
قهقهات متأصلر في الذاكرة

0816

قواعد ايخالق

021

القواعد ايساسير للغر اإل ليزير

2920

قواعد التأييد في عقائد التوحيد

522

قواعد التشريع اإلسالمي 26 :قاعدة مؤصلر في ضوء الكتاب والسةر

580

قواعد اللغر العربير( :الصف الثامن)

2655

قواعد اللغر العربير :الصف التاسع ال زء ايول

2225

قواعد اللغر العربير :الصف الثامن

2221

قواعد اللغر العربير :الصف العاشر

2226

قواعد متقدمر في تحرير ايخباة اإلذاعير والتلفزيو ير

52

قوافا الذكريات

2225

قوا ين الخدمر المد ير والمواة البشرير في ول الخليج العربير

2252

القوا ين العربير المتعلقر بمكافحر جرائم تقةير المعلومات

2265

قوة الدولر في العراق في ظا صراع المحاوة الشرق أوسطير

852

قوة العقا الباين

90

القوة الةاعمر اإليرا ير ت اه العراق بعد عام 0222

900

القوة والسالم في الفكر االستراتي ي الصهيو ي

906

القول الخالص في تفسير سوةة اإلخالص

085

القول المقتدى في تفسير قوله تعالى "ويسئلو ك عن المحيض قا هو أذى" :ةاسر

025

تحليلير
القول الوجيز المةتهى في تفسير قوله تعالى "ولقد همت به وهم بها" :ةاسر

022

وتحليا
القول اليسر في تفسير قوله تعالى "حتى إذا استيئس الرسا" :ةاسر وتحليا

028

قولوا لها  :صوص شعر ثر و مقتطفات حياة

2201

القومير المؤمةر وتحديات العصر

802

القيا ة اإل اةير

0020

927

القيا ة االبتكاةير واي اء المتميز :حقيبر تدةيبير لتةمير اإلبداع اإل اة

0290

القيا ة االستراتي ير و وةها في بةاء المةظمات ايمةير الذكير

2018

القيا ة التربوير :مفاهيم و ظريات

2522

قيا ة التغيير :التةمير المهةير في المؤسسات التربوير

2501

القيا ة المدةسير عن بعد من مةظوة معاصر

2506

قيا ة الهةدةة التربوير

2522

القيا ة واإل اةة

0022

قياس ال مهوة والرأ العام

606

قياس الذكاء

92

القياس المحاسبي ومحد اته

0228

القياس في التربير الرياضير

0222

القياسات الوظيفير خالل ال هد البد ي عةد حما أو عدم حما  %22من وزن ال سم

2992

قيافر ايثر :سيرتي تتفقد قصيدتي

0128

قيامر اليتامى

0211

قيثاةة حب

0120

قيم إلى القمم :ليا عملي لغرس القيم التربوير في التالميذ

2528

القيم ايخالقير في مصوةات الشاهةامر

0015

قيم الموايةر و وة اإل اةة ال امعير في تعزيزها لدى الطلبر :استراتي ير مقترحر

2202

قيو مر ر

0828

ك
الكاما في التاةيخ وال غرافيا

2062

كباقي الماةين

0925

كتاب البخالء في الخطاب الةقد العربي الحديث والمعاصر

2262

كتاب التدةيب الشخصي لمحترفي اللياقر البد ير ()IFPA

0222

كتاب الذخيرة في محاسن أها ال زير البن بسام الشةتريةي  150ها2255 /م :

2529

ةاسر في المةهج والمواة
كتاب الغواير

2219

كتاب المحةر

122

كتاب المسافر ايكثر مبيعا ً

2026

928

كتاب المعا قات

2008

كتاب الةاسخ و المةسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسةن

211

كتاب اليوم هديك السالم

0526

الكتابر عةد بةي بويه :ةاسر تحليلير

0282

كحقا مليء بالفراشات

0282

كحا السهو

0511

كراسر الخط العربي :خط الرقعر (الصف السا س)

2185

كراسر الخط العربي :خط الةسخ (الصف الرابع)

2181

كراسر الخط العربي :خطوي الةسخ والرقعر والفاةسي والديوا ي (الصف الثامن)

2222

كراسر الخط والةسخ :الصف الثالث

2186

كراسر الخط والةسخ :الصف الثا ي

2182

كراسر الكتابر :الصف ايول

2188

كراسر شايات الطفا :مةهاج ةياض اييفال التطوة  ،الوحدة الثا ير (من أ ا)

2108

كراميا :صوص

2260

كرك موبا :ةسائا المديةر

0822

الكريم

2016

كشف ايسراة عن قراءة ايئمر ايخياة

225

كشف الغطاء عن حكم ابن عطاء

000

كعب أخيا

0625

الكفايات التدةيبير لدى مشرفي اإل اةة المدةسير بسلطةر عمان

2551

الكفاير المدةكر وعالقتها بموقع الضبط لدى تالمذة الصف السا س االبتدائي

2100

كالكيع

0226

كالم صامت

2220

الكلب وا عكاسه

2222

كلمات بعبير الوة

2281

كلمات ةاقت لي

2266

كلمات صامتر

001

كلمات صغيرة لمعا ي عظيمر

2282

كلمات على تخوم الشعر

0160

كلمات متحولر

2009

كلمات باتير

0182

929

كلماتةا العشر

192

الكمأ :ةة تتواةى في ةمال الصحاة

0252

الكميات الفيزيائير

2910

كن أ ت شطر التميز

2015

كن قويا ً واثقا ً

0882

كةاشر البحوث

295

كة مر في ايفق البعيد :المولو أ ثى

2212

كةعان وساشا

0822

كةوز محمير فيفا الطبيعير

0821

كوابيس شهر مختلف

2288

الكوةو ا :االقتصا واإل سان

210

الكوةو ا :الوقاير والعالج بالةباتات الطبير

0222

الكوكب المةير في شرح ايلفير بالتشطير ومعه شفاء الغليا في ترجمر الشيخ عبد

0290

ال ليا
كو ي أ ّما ً مميزة

0216

كيرياليسون

0822

كيس الراعي :أش اة وأزهاة في الثقافر المحلير اية ير

2286

كيف تسوق فسك في سوق العما :لليلك للدخول إلى عالم ايعمال والحصول على

0229

وظيفر أحالمك
شخصا ً مؤثراً ومميزاً
كيف تكون ٍ

220

كيف تكون مديراً اجحاً :المهاةات القيا ير

0296

كيف تهزم الفشا

222

كيف حرة إعالمياً :أحدث يرق صةاعر التقرير والمقابلر في اإلذاعر والتلفزيون

25

الكيمياء الحيوير :الةظرير والعملير

2921

كيمياء الفواكه :الختصاصات الكيمياء والكيمياء الحياتير والطب وعلوم الحياة

0228

وعلوم الغذاء وتقةياته واالختصاصات الزةاعير والكيمياء الزةاعير والطب البديا
والثقافر العامر
الكيمياء :الصف التاسع

2228

الكيمياء :الصف الثا ي عشر للفرعين العلمي والزةاعي

2229

عشر للفرعين العلمي والزةاعي

2222

الكيمياء :الصف الحا

الكيمياء :كتاب اي شطر والت اةب العملير (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول)

2608

930

الكيمياء :كتاب الطالب (الصف العاشر ،الفصا الدةاسي ايول)

2609

الكيةو ر في المتخيا الشعر

0662

الكيو آة وعلوم التربير الرياضير

2225

ل
ي ك محمد صلى هللا عليه وسلم :ةحلر في شمائا الةبي

500

ي ةي أخشى الذاكرة

0622

اللؤلؤ والمرجان في شرح أةكان اإليمان

556

لؤلؤة الرياضيات ()2

2189

ال بأس

2262

ال بد من أن تتغير اييام

2222

ال ترحلي

0592

ال تستهلك فسك إلةضاء اآلخرين :تةمير بشرير

95

ال تغن للفراشات

2229

ال تةس أن تعيش :غوتر وتقاليد التماةين الروحير

60

ال ةيح تقلةي ال أةض تحملةي

0162

ال شيء بعدك

0198

ال مساس للحزن

2022

البد أن اجد يريقي

0252

الالجئون في القا ون الدولي بين الوضع القا و ي والحماير الدولير

2295

لتسكةوا إليها :مفاهيم وقيم عو إليها لةحيا مو ة وةحمر

290

ل وء سداسي ايبعا

2280

لحظه

0881

اللحن الصاخب :خواير

0822

اللسا يات الحاسوبير والمعال ر اآللير للغر العربير

2282

لسا يات الةص وتحليا الخطاب :الةشأة والتطوة

2825

اللسا يات الةفسير في الدةاسات العربير الحديثر :ةاسر في أيرها الةظرير

2262

ومرجعياتها الفكرير
اللسا يات الوظيفير الةظرير ،الةماذج ،المقاةبات

2926

اللسا يات واي ب و ةاسات أخرى

2825

931

اللسا يات ومةاهج الةقد اي بي

0218

لست من يين

0855

لعبر الذبح الحالل

102

لعةر القرن ()Covid-29

201

لعةر في الصميم

2202

اللغر الشعرير في شعر جةاة امق

0585

اللغر العربير حسب مةهاج كامبر ج

2222

اللغر العربير :الصف التاسع

2222

اللغر العربير :الصف الثامن

2220

اللغر العربير :الصف الثا ي عشر للفروع ايكا يمير والمهةير

2222

اللغر العربير :الصف الخامس (ال زء ايول)

2112

اللغر العربير :الصف السا س (ال زء ايول)

2118

اللغر والمعةى والتواصا :الةموذج العرفا ي وأبعا ه التداولير

2299

اللغر وبةاء اإل سان :ةاسات في اللسا يات التطبيقير (حقا التعليمات)

2292

لغتةا ال ميلر :اقرأ ولون مع ةهف عطير

2200

لغتةا العربير (كراسر الطالب)

2500

لغتةا العربير ( :الصف الرابع)

2651

لغتةا العربير( :الصف ايول)

2656

لغتةا العربير( :كراسر الطالب)

،2652
2658

لغتةا العربير :الصف ايول (ال زء ايول)

2119

لغتةا العربير :الصف الثالث (ال زء ايول)

2162

لغتةا العربير :الصف الثا ي

2162

لغتةا العربير :الصف الرابع

2160

لفلسطين قطعر ال ةر التي لم أكن محظوظر يعيش فيها لحريتك

2262

لقاء الليا

0529

لقمات يةا الصحير

0210

لإلسالم فةا ً

0010

للبحر صوت آخر على جسر ةيالتو

0189

للعزيز ساء

0129

للفقراء مةهج اإلسالم لحا مشكلر الفقر

059

932

لم يز ي الوة إال عطشا ً

2299

لم يفت الوقت

2222

لمحات

2266

لمحات من واقع مديةر الدوة للفترة 2968-2912

2555

لمحات وخواير عن أ شطر الطيران في العراق مع ظرة خاصر إلى شأة الخطوي

2256

ال وير العراقير
لمسات تربوير في تدةيس اللغر العربير

2180

لمسات صاخبر

2025

له ر أها بغدا في قرو ها ايولى

2922

لوامع أ واة القلوب في جوامع أسراة المحب والمحبوب

189

لوحات تشكيلير :ايعمال الكاملر

0062

اللوة كتشةر و وةه في تدعيم سياسر االحتالل اإل ليز في مصر 2925-2922

2589

اللياقر واالستشفاء فيي الم ال الرياضي

0221

الليالي البيضاء

2020

الليالي العشر في القرآن الكريم :ةاسر تحليلير

099

ليتةي أعيش في جلباب أبي

2251

الليا في شعر عبدهللا البر و ي

0122

الليلر قبا ايخيرة

0902

لين في بال الواعدين

2228

م
المؤابي

0802

المؤتمر الدولي الثا ي لقسم اللغر العربير وآ ابها في ال امعر الهاشمير ،الدةاسات

2222

الداللير والثقافير :الفضاء واستراتي يات التأويا (مؤتمر علمي متخصص محكم)
المؤتمر الدولي العلمي المحكم :الطفولر في مةايق الصراع مقاةبات وحلول

2292

المؤتمر الدولي المحكم المةشوة :العةف والتطرف واإلةهاب بأبعا ه الديةير

682

والسياسير واالجتماعير
المؤتمر الدولي المحكم والمةشوة :االستراتي يات واالت اهات الحديثر في تةمير

259

المدن وإعا ة االعماة مابعد الحروب والةزاعات
المؤتمر العلمي الدولي المحكم :إ اةة ايزمات في عالم متغير

933

0286

المؤتمر العلمي الدولي المحكم :اقتصا المعرفر وتةمير الم تمعات (التحديات

260

والفرص)
المؤتمر العلمي المحكم :وة المصاةف اإلسالمير في التةمير

112

المؤةخ اي يب اإلمام جعفر اإل فو 258-681ها

2206

مؤةخو الموصا المعاصرون :لقاءات وحواةات

2092

المؤسسات المصغرة :الدوة التةمو

0220

المؤسسر الوقفير المعاصرة بين التأصيا والتطوير

122

مؤشرات تربوير في يرائق تدةيس اللغر العربير

2521

المؤ س لكا تربو مخلص

2102

ما تبوح به اي فس

2211

ما تشتهي اي فس

220

ما زال هةاك فرصر يمكةةا البدء من جديد

220

ما زلت حيا ً في مكان ما

0825

ما لذ وياب

222

ما ليس بوقف في القرآن الكريم

222

ما وةاء فيةوميةولوجيا الةص الروائي

0912

الماء يبكي واقفا :ةاسات قدير في المة ز الشعر للشاعر العراقي المعاصر

0662

شالل عةوز
مائر و صيحر من ايلماس كتبت بحبر من اإلحساس

295

ماذا بعد :خواير ثقافير إيما ير وجدا ير

2225

ماذا ةأى زيزو؟

2221

ماذا قال لهم الةبي صلى هللا عليه وسلم في المةام

522

مازلت أ تظر االعتذاة

221

المالير السلوكير :إسهامات السيكولوجيا في الةظرير المالير

920

مايسترو

0258

المباحث الداللير في كتاب الخطيب الشربيةي (ت  922ها) ايقةاح في حا ألفاظ

582

أبي ش اح :ةاسر تحليلير
مباحث في تأصيا الهوير للتالد من م ن القالع الرافديةير

2212

مبا ئ أساسير في يرق اإلحصاء واالحتماالت

2950

مبا ئ إ اةة ايعمال

0295

مبا ئ اإل اةة

0291

934

مبا ئ اإلشعاع والوقاير اإلشعاعير

0225

مبا ئ االقتصا الكلي

2216

مبا ئ االقتصا الكلي بين الةظرير والتطبيق

2219

مبا ئ التسويق في العالقات العامر :مدخا ظر تطبيقي

0022

مبا ئ التسويق :مدخا شاما

0002

مبا ئ التسويق :مدخا متكاما السلعر ،الترويج ،التوزيع ،السعر

0000

مبا ئ السلوك اإل سا ير واالجتماعير والتربوير واإلسالمير في العصر الرقمي

268

مبا ئ الصياغر التشريعير :المفاهيم ،ايساليب ،المراحا

2202

مبا ئ العملير اإلةشا ير :الطرق والةظريات

252

مبا ئ الفيزياء الحديثر

2912

مبا ئ القا ون

2262

مبا ئ القياس واالختباة والتقويم في التعلم والتعليم

2225

مبا ئ الكيمياء الحيوير

2925

مبا ئ الكيمياء العضوير

2960

مبا ئ الهةدسر المالير

0222

مبا ئ تحويا الطاقر

2221

مبا ئ تسويق الخدمات

0029

مبا ئ ةيا ة ايعمال مابين الةظرير والتطبيق

0292

مبا ئ في علم فس الةمو

202

مبا ئ هةدسر ايسس

0252

مبدأ التأليفير في معال ر اللر القول

2296

مبدأ سحب الثقر في الةظم البرلما ير :العراق ا موذجا ً

2222

مبشرات في يريق اآلخرة

560

المتاهر

2296

المت هم

0921

المتخيا المشترك :الرواير العالمير ال ديدة

0922

المتراكبات العضوير للكرافين وأوكسيد الكرافين الةا و التحضير والخواص

2965

الكهربائير
المترجم كاتب الظا

0252

المتسامح

2012

متغيرات متخصصر في التربير وعلم الةفس

2220

935

متالزمر اون وكيفير التعاما معهم :ال وا ب االجتماعير والثقافير

0222

متن تةقيح الفصول في علم ايصول

529

المتةبي شاعر الكبرياء والتحد

0505

المتواضع

2018

المتوالير القصصير

0252

متون التعزيز لطالب العلم

282

متى يتحقق ايما

0229

المثابر

2010

مثالب هوميروس

2222

المثقف الةقد في الثقافر العربير واإلسالمير

228

مثةى مثةى

0262

م از السرو

0911

م از الفرسان إلى م از القرآن

215

الم تمع اإلسالمي في ضوء القرآن الكريم والسةر الةبوير

050

م تمع ما بعد ايزمات

202

م دك يا قلب أ ت

0922

م رتي المظلمر

0955

م ر خيبر

0599

م لس شعراء جبا الفتح في العصر الموحد  :جمع و ةاسر صوصه الشعرير

0521

الم مع العلمي العراقي وأثره في الحركر العلمير 0222-2962م

2282

م موعر أعمال "لوحات فةير" بالخط العربي للخطاي حسن كةعان

2281

م موعر االتفاقيات الدولير الخاصر بالملكير الفكرير

2220

الم موعر الفقهير المصرفير

152

م موعر تشريعات جرائم االت اة بالبشر العربير

2260

م موعر تشريعات وأ ظمر حماير الملكير الفكرير في ول م لس التعاون الخلي ي

2022

م ةون المطر :لعبر ال ةون

0222

المحاسبر اإلبداعير واالحتيال في التقاةير المالير

0222

محاسبر البةوك وشركات التأمين

0282

محاسبر ال معيات والةوا

0281

المحاسبر الدولير

0222

محاسبر الشركات :مدخا تطبيقي

0292

936

المحاسبر الضريبير :أيرها القا و ير وتطبيقاتها العملير

0282

المحاسبر الفكرير :ظرير وتطبيق

0280

المحاسبر المالير

0269

المحاسبر المالير المتقدمر في الشركات

0262

محاسبر المستشفيات والفةا ق

0286

محاسبر الةفط

0289

المحاصيا الةقدير في مصر اإلسالمير" :الكتان أ موذجا"

2252

محاضرات في أصول الةحو ومداةسه

2868

محاضرات في التصوف اإلسالمي

015

محاضرات في جغرافير السكان

681

محافظر اي باة :ةاسر في ال فرافيا اإلقليمير

2026

المحافظر والتغيير في السياسر الخاةجير اإليرا ير

902

المحاكمات العراقير في ظا االحتالل ايمريكي للعراق 0226-0222

2022

محاكمات في الفكر الةحو العربي :مواقف وحقائق

2882

محد ات ايزمر في االقتصا

2215

المحرة في الةسخ في القرآن الكريم

595

محسن عبد الحميد وجهو ه في الدةاسات القرآ ير

092

محطات على الطريق :ةؤير واقعير لقضايا فسير واجتماعير وتربوير

222

المحكمر ال ةائير الدولير في م ابهر اإلفالت من العقاب

2215

المحكمر ال ةائير الدولير والقضاء الويةي

2212

محكمر الحياة :تةمير بشرير

225

المحكمر الع يبر

0922

محلا اي اء الرياضي

0202

محمد جمال عمرو :أمير شعراء الطفولر بال مةازع

0286

محمد ةشيد ةضا وفكره االجتماعي

2222

مختاةات من صحيح خصائص هيئر الةبي صلى هللا عليه وسلم

502

مختصر است الب اةتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى هللا عليه وسلم وذو

502

الشرف
مختصر التطبيقات الةحوير والصرفير

2825

مختصر بيئر وجغرافيا القاةات

2966

المختصر في السيرة الةبوير :ةوس وعبر

521

937

مختصر قصص اي بياء وموجز تأةيخ الخلفاء

282

مختصرات جغرافير وتاةيخير في الحروب الصليبير

2529

المخدع

0825

المخططات البيا ير وتعليم العلوم وتعلمها

2518

المخططات المعرفير والشعوة بالذات العامر وعالقتهما بالتةافر المعرفي :ةاسر

82

تطبيقير على يلبر ال امعر
مخيم المحطر أيام زمان :أوةاق و ذكريات

2228

المخيمات الفلسطيةير في لبةان من زمن االقتالع حتى سةر 2969م

2512

المخيمات الفلسطيةير :شاهد حي على حق العو ة

2510

مد وجزة

0226

مداخا المدن :ةؤير جغرافير تخطيطير

0229

المدح في شعر سبط ابن التعاويذ  :ةاسر موضوعير وفةير

0128

مدخا إلى إ اةة التغيير وإ اةة ال و ة الشاملر واإل اةة اإللكترو ير

2525

مدخا إلى ايمن السيبرا ي

00

المدخا إلى التربير الخاصر لأليفال ذو االحتياجات الخاصر :الموسوعر الشاملر

2086

لذو االختياجات الخاصر
مدخا إلى التربير الخاصر :بين الةظرير والتطبيق

2126

مدخا إلى الصحافر

52

مدخا إلى العالقات العامر :ايسس والمبا ئ

0055

مدخا إلى الةظربر االحتسابير

26

مدخا إلى ةاسر العقيدة والفكر اإلسالمي

559

المدخا إلى يرائق تدةيس التربير البد ير وعلوم الرياضر الحديثر

0222

المدخا إلى علم االجتماع التطبيقي

192

المدخا إلى علم التفسير في أصول التفسير ومةاهج المفسرين

095

المدخا إلى علم القا ون :ظرير الحق

2262

مدخا إلى علم الةفس اللغو

92

المدخا إلى فلسفر ومعايير البحوث التربوير

2259

المدخا إلى مفاهيم البحث العلمي واإلحصاء

22

مدخا في أسس التربير

269

مدخا في التخطيط لإل اةة االستراتي ير مع التركيز على البعد المكا ي

0219

االستراتي ي

938

مدخا في العلم واالقتصا اإلقليمي المتقدم

912

مدخا لبراجماتير وليام جيمس

22

مدخا معاصر في علم المالير العامر

2222

مدخا معاصر للةظرير المحاسبير

0268

مدةسر الحديث في اليمامر

291

المدةسر الم تمعير

،2291
2296

مدمةر مع وقف التةفيذ

2261

مدن الض ر

0912

المدهشر

0910

مدو ر قواعد السلوك وأخالقيات المهةر للمعلمين

2292

مد فاعلير بر امج تدةيبي معدل لمعلمي ومعلمات معاهد الصم وضعاف السمع

2122

مدير المدةسر :مشرف تربو مقيم

2555

مديةر البوتاس :المديةر التي أحبها

0826

المديةر الفاضلر في اي ب العربي

0282

مديةر القدس في الطوابع العالمير

0025

مديةر المةصوةة احرة الغزاة ايوةبيين وحاضرة آخر ساليين اييوبيين

2582

مديةر خليا الرحمن عبر العصوة :ةاسر توثيقير تحليلير لتاةيخ مديةر الخليا

2566

السياسي والحضاة واإل اة من جذوةها ايولى حتى هاير الحكم العثما ي فيها
مديةر عا ر العراقير :أصالر ومعاصرة

2550

مذكرات آخر عراقي ومسرحيات أخرى

0669

مذكرات لقيطر جداً

0222

المذكرات والم الس الحديثير

298

المرأة السعو ير والبحث العلمي يموح بال حدو  ( :ملخصات من ةسائا

692

الماجستير )
المرأة ذات الوزن المرح

0122

المرأة واالمن والسالم على ضوء قراة م لس ايمن الدولي ةقم  :2201أهميته

2292

وتحديات تطبيقه في المةطقر العربير
المرأة والواليات السيا ير

122

المرأة وتولي القضاء في الفقه اإلسالمي والقوا ين الوضعير

118

مرا الداغستا ي بين الفن البصر والتشكيا الفوتوغرافي

0021

939

مراعاة الغرض وأثره في البةير العربير :ةاسر صرفير وصوتير

2922

مرافئ التيهان

0520

مراقب الحسابات والتغيير االستراتي ي في المهةر

0282

المراكز والمؤسسات اإلعالمير

600

المرام

0222

مرايا امرأة من برج الحب

2226

مرايا مكسوةة

2222

مرايا ظر في اي ب والثقافر والفكر

0928

مرثير العهد

0625

المرجع الكاما في تصميم وتركيب وصيا ر اي ظمر الشمسير الكهروضوئير

0222

المرجعيات الثقافير في شعر االعشى

0622

المرجعيات الفكرير للشكا الهةدسي في الرسم المعاصر

0068

المرجعير في الخطاب الروائي

0920

مرجا االحتالل :جوا ب من واقع حقوق اإل سان في العراق بعد االحتالل

861

ايمريكي 0222
المرشد إلى مقاةبات في التربير الشعبير للتعلم القائم على الحاجات اليومير الملحر

662

المرشد اللغو للمحرة والصحفي

51

مرشد الولدان الى معا ي هداير الصبيان

222

مرض التدةن :تاةيخه وافاقه المستقبلير

0206

مرض التوحد :التطبيق العملي للتماةين العالجير الرياضير

0228

المركز القا و ي ل هاز ايمن العام ومةتسبيه وفقا ً للتشريع اية ي

2256

المركز القا و ي للحاكم اإل اة في التشريع اية ي

2200

مرن عقلك :تدةيبات وأ شطر واستراتي يات لتةمير مهاةات التفكير

81

المرو والمكحلر

0065

مرويات اإلمام الباقر في الحديث الةبو الشريف

299

مزماة العشق والرصاص

0209

المسؤولير االجتماعير لمةظمات ايعمال

0292

المسؤولير ال زائير عن ظاهرة ترويج اإلشاعات عبر مواقع التواصا االجتماعي

2268

المسؤولير ال زائير للقةوات الفضائير عن جرائم الذم والقدح والتحقير

2022

المسؤولير الدولير واإلقليمير لحماير حق الطفا في ضوء المتغيرات الدولير بين

2290

الةظر والتطبيقي

940

المسؤولير المد ير اإللكترو ير :القا ون الواجب التطبيق

2295

المسؤولير المد ير عن ايضراة البيئير وقت السلم

2280

المسؤولير المد ير لأليباء عن أخطائهم المهةير

2022

مسؤولير الوكيا بالعمولر في القا ون الت اة  :ةاسر مقاة ر

2299

مسائا الخالف في أصول الفقه

599

مساة التحول الديمقرايي في مصر وتداعياته على ايمن اإلسرائيلي بعد 0222

818

المساةات البحثير الثالثر لكتابر الرسائا العلمير في التربير اإلسالمير

519

مساةات بةاء سياسات التعليم العالي في ول المغرب العربي :تحد البةاء ومواكبر

2252

العصر ر
المساعد في تعليم وتعلم اللغر العربير :تعليم قواعد اللغر العربير للمرحلر االبتدائير

2182

موذجا ً
المسافرة

2221

مسالك خطاب الصوةة :المؤتلف والمختلف

0012

المسا دة االجتماعير للمعاقين سمعيا ً

2092

المساهمر ال رمير :ةاسر مقاة ر

2221

المستشاة التركي والبراغماتير ايخالقير

922

المستعربون في اي دلس :ةاسر في أوضاعهم االجتماعير واالقتصا ير والفكرير

2502

152-80ها2256-222/ها
المستويةات الصهيو ير في محافظر أةيحا وايغواة

2511

المستوى المتقدم في اللغر العربير لطالب شها ة الثقافر البريطا ير

2225

مستويات ةاسر الةص الروائي بين الةظرير والتطبيق

0882

المسرح اية ي بين الما ة والشكا والتعبير :ةاسر تحليلير في الفترة من -2961

0220

2982
المسرح اية ي في ةبع قرن :ماذج من العروض والت اةب والمهرجا ات

0222

مسرح ال ريمر ومعايةته عبر شبكر المعلومات الدولير

2216

المسرح المدةسي :فاعلير ،تربو  ،تعليمي

2122

مسرحير البحث عن الحياة

0688

مسرحير العيد الحقيقي

0689

مسرحير اللؤلؤة السو اء

0692

مسرحير بالتعاون حيا

0692

مسرحير بال ايفراح

0685

941

مسرحير جزيرة المحبر

0690

مسرحير حفظ ايما ر

0692

مسرحير زمن الصمت

0695

مسرحير عةدما عا السةدبا

0691

مسرحير قرير وا

0696

الزهوة

مسرحير كةاس الحي

0692

مسرعات اإل از الرياضي بين التخطيط والتطبيق العملي في علوم التربير

0222

الرياضير
المسكوكات الةبطير

0066

المسكو ر ظالل بين الواقع والخيال

0828

المسيحير من الداخا :الوجه اآلخر

195

المسيرة السياسير في الشرق ايوسط

821

مشا..كيك :قصص قصيرة جداً

0962

المشاةيع التةموير

0212

مشاعر مبعثرة

2288

مشاعر مصوةة :ظا و وة

2285

مشاعر مفقو ة

0621

المشاكا ايسرير في حياتةا :وة ايسرة والفر والم تمع في حلها

285

مشاكا التربر

0252

مشاكا التلوث البيئي

2226

المشاكا عةد اييفال

0262

المشاكا والتحديات التي تواجه الشباب في الزمن المعاصر

2096

المشتقات المالير بين الةظرير والتطبيق

998

المشرب العذب قراءات في الشعر العما ي

0596

المشروع السيميولوجي في الدةاسات العربير

0252

مشروع تصميم الةظرير التربوير اإلسالمير :اإلشكالير والمةه ير والتصوة

289

مشروع معلق :صوت من ال زائر صداه في قطر

2201

مشروعير العما الطبي ومسؤولير الطبيب عن خطئه جزائيا ً

2252

مشكا القرآن في جامع البيان شيخ اإلسالم الطبر ةحمه هللا

210

مشكالت اييفال الةفسير والسلوكير

220

مشكالت التكيف الم تمعي للمستفيدين من وة الدولر

2065

942

المشكالت المعاصرة في الزواج وحلولها في ضوء الهد الةبو الشريف

052

مشكالت وقضايا اقليمير و ولير

885

المشهد العظيم

0628

مشواة

228

مصا ة اإللتزام في القا ون المد ي :ةاسر مقاة ر بالفقه اإلسالمي

2292

مصاةع الظالمين

022

مصاةع العشاق :ةاسر سيميائير

0266

المصاةف اإلسالمير والمؤسسات االقتصا ير :الةظرير والتطبيق

112

مصباحه :عالء الدين

2251

مصحّر الدمى( :فوتوغرام حكائي)

0926

مصر وأها المغرب

2222

المصطلح االجتماعي والبر امج القو في ضوء المرحلر الحضاةير  :ةاسر

196

تطبيقير للواقع االجتماعي العراقي
المصطلح في العربير :القضايا واآلفاق

2282

المصطلحات والمفاهيم الرياضير االجتماعير والةفسير

0221

مصةفات شيخ اإلسالم ابن ح ر

2222

المضاةبر المشتركر وتطبيقاتها المعاصرة

152

مضامين البرامج الحواةير السياسير في قةاة السومرير :ةاسر تحليلير لبر امج

0092

زاوير أخرى
،2261

مضامين التعريف المصطلحي

2802
مطاةحات قدير في اللسا يات

2819

مظاهر االستيطان البشر في جةوبي اية ن في العصوة الح رير

2522

المظاهر اللغوير في شعر المتةبي

2892

مظاهر الموايةر في الشعر ال اهلي

0522

مع فهيم يفلك أقوى

622

معاةج البوح

0909

المعال ات المحاسبير للتضخم االقتصا

0282

معال ات تطبيقير للتدةيس الحديث :ةؤير جديدة

2522

المعال ر اإلخباةير لظاهرة اإلةهاب في الفضائيات الدولير  :ةاسر تحليلير مقاة ر

682

المعال ر اإلعالمير للقضايا االجتماعير في اإلذاعات

628

943

معال ر الصحف العراقير ال تهاكات حقوق اإل سان

59

معالم أثرير وتاةيخير في المحافظات والقرى والمدن اية ير

2562

معالم تربوير :ماذج من ايحا يث الةبوير

285

معالم علم الةفس المعاصر

25

معالم في الطريق :ةاسر وتحقيق

002

معا ي حروف ال ر في سوةة يوسف :ةاسر وإحصاء

2889

المعايير التخصصير لمعلم التربير اإلسالمير والدةاسات االجتماعير

2298

المعايير التخصصير لمعلم الثقافر المالير

2299

المعايير التخصصير لمعلم الحاسوب

2522

المعايير التخصصير لمعلم الرياضيات

2522

المعايير التخصصير لمعلم العلوم

2520

المعايير التخصصير لمعلم اللغر العربير

2522

المعايير التخصصير لمعلمر ةياض اييفال ()KG1, KG2

2522

معايير التقويم المةه ي في بحوث اإلعالم :ةاسر في بةاء أ موذج تقويمي

622

معايير ال و ة الشاملر والعما ايكا يمي :ةاسر اجتماعير ميدا ير مقاة ر

2206

المعايير الويةير لتةمير المعلمين مهةيا ً

2525

معتز

2021

م القلب والروح

المعتقدات المعرفير وتقرير الذات والتحصيا الدةاسي

2266

مع زة زايد في حماير بيئر اإلماةات

2022

مع م أوهام الحرير في ةة الغواص

2800

مع م ايفعال المزيدة في القرآن الكريم

255

مع م ايفعال المفسرة في معا ي القرآن وإعرابه للزجاج :السبع الطوال إياةاً

258

مع م ايوائا :المالئكر ،اي بياء والرسا ،الصحابر

026

مع م التعريفات العلمير عةد شيخ اإلسالم ابن تيمير ةحمه هللا

029

مع م الخالف الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم :تأثيا مع مي وتحليا اللي

2890

المع م الذهةي :الةمذجر والتقييس

82

مع م القلوب :الكوكب المةسي في ةحلر ياقوت الحمو

0298

المع م المدةسي :ةاسر تحليلير للوافر وجيز

2829

مع م المصطلحات التربوير :عربي –إ ليز

2289

المع م الميسر لغريب كلمات القرآن الكريم

212

مع م مصطلحات الهاتف المحمول :إ ليز  ،فر سي ،عربي

2922

944

معراج الحروف

0652

المعرفر التسويقير :مدخا إل اةة ايزمات التسويقير

0002

المعرفر السياسير في اإلذاعات الدولير الموجهر

22

المعرفر المحاسبير

0221

المعطيات الثقافير في المديةر المةوةة في العصر ايمو

2528

المعلقات ومع زة الرسول :اإلع از البيا ي في القرآن الكريم

2860

المعلم المرشد في تعليم ةياضر الكاةاتيه

0222

المعلم المرشد في تعليم ةياضر الكراتيه

0220

المعلم ومةظومر التعليم الرقمي

2525

المعةى في التخايب وفي بةاء ايساليب :بحث في الفكر الةحو عةد سيبويه

2862

معوقات الصحر الةفسير :اإل مان على اإل تر ت ،اال حرافات ال ةسير ،المخدةات

200

المعياة العلمي عةد كاةل بوبر

62

مغا ةة سبير

2210

مغاليق مقاالت في قد الواقع

205

المغامرة ال مالير للةص اي بي الشعر  ،القصصي ،الروائي

0222

مغامرة زيتو زيتو ر

2000

مغامرة ليا

2202

المفاهيم اإل اةير الحديثر وعالقتها بإ اةة المؤسسات الرياضير

0228

المفاهيم االقتصا ير في آ الذكر الحكيم :ةاسر أكا يمير مواز ر في ضوء

125

االقتصا الوضعي
مفاهيم تربير السالم في المةاهج اية ير :كتب التربير الويةير والمد ير أ موذج

2602

مفاهيم فلسفير معاصرة

62

مفاهيم في ايوةاق المالير

992

مفاهيم وأساليب مسرحير

0092

المفاوضات مهاةات واستراتي يات :ةاسر في مفهوم المفاوضات و وةها في

880

العالقات الدولير
مفتاح تدبر القرآن في سوةة العلق وسوةة البقرة وسوةة آل عمران

219

المفسر التركي حمامي :زا ه ومةه ه في تفسير سوةة يس

080

المفصا في تاةيخ الدولر اييوبير :صالح الدين اييوبي مع السلطان وة الدين

2521

محمو 122-165ها2221-2269/م
مفهوم استراتي يات التعلم الةشط بين الةظرير البةائير والمعرفير

945

2526

مفهوم الكتابر عةد ال احظ  :ةاسر في كتاب الحيوان

2212

مفهوم الموسيقى الشعرير عةد ازك المالئكر

0602

المقابالت والتحقيقات في البرامج اإلذاعير والتلفزيو ير

0090

مقاةبات بالغير في الخطاب الشعر العربي الحديث

0199

مقاةبات في ثقافر الوسطير

051

مقاةبات لسا ير في تحليا الداللر والتداول

2290

مقاةبات قدير في السر

0220

مقاةبر في ت ميع مبدأ الحيطر وتأصيله في م ال قا ون حماير البيئر

2258

مقاةبر في تفهم مةهج الةقا ايولين في تضعف الحديث متكاثر الطرق :يلب العلم

289

فريضر على كا مسلم موذجا في ةاسر قدير تحليلير
مقاصد القرآن الكريم :ةاسات وأبحاث

091

مقاصد الوسائا والمعا ي والغايات عةد السا ة الحةفير

125

مقاالت في االقتصا االجتماعي

961

المقاالت في المقوالت :علم الحكمر

256

مقاالت معمقر في القا ون العام

2222

مقالر ثابت بن قرة في تلخيص كتاب ما بعد الطبيعر يةسطو

262

المقالر والح اج :ابراهيم الع لو ي أ موذجاً

2215

المقامر

2022

المقاومر العربير للغزو المغولي حتى عين جالوت

2522

مقتطفات عاشقر

0292

المقدمات الفقهير الةافعر وايسئلر المذهبير الشائعر

585

مقدمر في أصول العقيدة والفكر اإلسالمي :تأصيا وت ديد

511

مقدمر في اقتصا الوقف اإلسالمي

126

المقدمر في اإل اةة اإلسالمير  :تأصيا ظر وتطبيقي للمعرفر العقدير

162

مقدمر في االقتصا اإل اة  :اي وات ايساسير لمتخذ القراة

0222

مقدمر في التربير

262

مقدمر في الحكومر اإللكترو ير

2058

مقدمر في السلوك ال معي

622

مقدمر في المةاهج التربوير الحديثر مفاهيهما وعةاصرها وأسسها وعملياتها

2226

مقدمر في المو تاج التلفزيو ي

0026

مقدمر في تعديا السلوك اإل سا ي في التربير اإلسالمير

282

946

مقدمر في علم اي ساب

2221

مقدمر في ظم المعلومات اإل اةير

0222

المقلدون والمةاقضون :لماذا تبع اآلخرين ومتى ةقا لهم

618

مقهى الموت

0980

مقياس ستا فوة بيةيه للذكاء :الصوةة اية ير المعدلر

2280

مقيم جو ة وتميز مؤسسي :ليا إةشا

0222

مكاتيب أ ثوير

2222

مكافحر ايمراض الساةير في اإل سان بين ايسطوةة والواقع

0205

مكافحر ال ريمر اإللكترو ير في التشريعات واالتفاقيات الدولير

2261

مكافحر الظالم ةؤير في سياسات الدول ايوةوبير ت اه مكافحر اإلةهاب

892

مكافحر الفقر من خالل التأثير على بعض المتغيرات االقتصا ير :ةاسر قياسير

2090

تحليلير لحالر الدول العربير
مكا ر آل البيت في الكتاب والسةر

506

مكا ر المرأة بين الثةائير التقليدير والمعاصرة :تغير المكا ر وظاهرة ال ريمر

691

المكاييا وايوزان في الدولر العربير اإلسالمير :المقريز وآةاءه

156

(851ها2552/م)
مكتب التحقيقات السر  :زائر غامض

2022

المكتبات في إماةة الشاةقر :ةاسر تاةيخير لتطوة المكتبات في عهد الشيخ سلطان

22

بن محمد القاسمي 0228-2920
المكتبات والمعلومات في عالم متغير

09

المكتبات وتحديات التمكين لم تمع المعرفر

08

مالذ الذكريات

2295

مالذ الروح

0822

المالذات الضريبير وا عكاساتها السياسير واالقتصا ير على البلدان الةامير

2222

مالك :ثالثير متاهر الحروف

0290

مالمح اقتصا ير في السيرة الةبوير

522

مالمح الحياة الحضرير في بعض مدن إقليم المشرق اإلسالمي :ةاسر تاةيخير

2280

مالمح الفكر السياسي في الخطاب الشعر للشريف الرضي

0520

مالمح من سيرة خاتم اي بياء والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم

529

ملتقى ال سوة

2291

ملتقى الكلمات

0126

947

ملحمر الخالص في عالم موبوء

0956

ملحمر الكائن الحربي أو ماغةاه سر الياسمين في يريقر إلى المعركر

0510

ملحمر كلكامش وتةاصاتها المعرفير

2021

الملك الحسين بن يالل :ملوك العز والفخاة

2201

الملك يالل بن عبدهللا :ملوك العز والفخاة

2206

الملك عبدهللا ايول :ملوك العز والفخاة

2202

الملك عبدهللا الثا ي :ملوك العز والفخاة

2208

الملوك والحكام الصليبيون في المصا ة العربير والصليبير المعاصرة حتى هاير

2522

الحملر الصليبير الثالثر 188-590ها2290-2298/م :ةاسر مقاة ر
من أسراة التذييا بايسماء الحسةى في القرآن الكريم

218

من أوسلو إلى فلسطين

2518

من الحكومر إلى الدولر :ت ربر الحكومر العربير في مشق من 2902-2928

2522

من الشغف إلى الهدف الة اح ،الثراء ،السعا ة

262

من العلم إلى اإليتيقا :لفيةاس قاةئا لهوسرل

268

من الفصيح المه وة  :بحث في ة العامي في اية ن إلى الفصيح ( له ر

2262

محافظر الكرك موذجاً)
من الالشيء

0122

من الهرمير إلى الشبكير :وجهر الدول والم تمعات في عصر اقتصا المعرفر

212

من الوحي المتلو إلى المصحف المدون :مقاةبات معاصرة في علم الرسم وه ائر

069

من تاةيخةا المةسي :بحث في المسيحير بين العرب حتى القرن السابع الميال

191

من حقيبتي

2081

من ذاكرة أبو مازن

2221

من ذاكرة الصوة

0821

من ةأسي إلى قدمي

2202

من ةحم ايلم ولد القلم

2228

من ةوائع اي ب الصيةي

2012

من ةوائع الةظم البالغي في الخطاب القرآ ي :ةاسات في جمالير البةير وايسلوب

262

من سيذكر ما لم يحدث

0958

من فيض الوجدان

0129

من قتا زةا شت

0989

من قتا وصفي التا

2225

948

من كا ةوض زهرة

2222

من كةوز العربير :فرائد وقصائد وفؤائد

2269

من مدو ر القص التكريتي

0996

من بض الصمو

0590

من حو ال ملر إلى حو الةص :ةاسر أسلوبير في شعر أبي تمام

2898

من هةاك إلى هةاك

0556

من وحي الروح

0512

من وحي زمن الكوةو ا

2220

المةائح لطالب الصيد والذبائح

109

المةاخ التةظيمي الصحي في مؤسسات التعليم العالي

2229

المةاخ والعماةة

0062

مةازعات ةخص البةاء وفق التعديالت القا و ير واالجتها ات القضائير

2025

مةازعات قا ون البحاة بين تعد وسائا التسوير وتةازع االختصاص

2298

مةازل التاةيخ وبيوت السياسر

812

مةاصب وألقاب العرب السياسير قبا اإلسالم :ةاسر في الوظائف الحضاةير

2281

اي باي أ موذجا
المةاظرات التلفزيو ير بين أيدلوجيا التوظيف السياسي والمواجهات اللفظير

0092

مةاظرات قدير في الفلسفر والفكر

18

المةاظرة في الةقد العربي :بحث في إشكالير التصةيف

2282

المةافسر الطفيلير وجه جديد للمةافسر غير مشروعر

0251

مةاهج البحث ال غرافي وأساليبه وأ واته

2068

مةاهج البحث العلمي

25

مةاهج التحليا اللسا ي :الحدو واالمتدا ات والتكاما المعرفي

2292

المةاهج الدةاسير من التخطيط الى التةفيذ

2228

المةاهج الةقدير المعاصرة

0222

المةاهج بين الةظرير والتطبيق

2222

المةتصر :تحد  ،تميز ،إبداع،

222

اح

المةتقى في أحكام الكبائر والموبقات القديمر والمعاصرة

112

مةحوتر صماء

0929

مةخفض جو

2022

المةشطات العقلير و وةها في تةمير التفكير

2228

949

مةصات التواصا االجتماعي

665

مةطق الزهر

0988

المةطق الصوة وقراءته من زاوير فكرير معاصرة

251

المةظمات غير الحكومير

2226

المةظمر الصةاعير وأثرها في تحقيق الميزة التةافسير المستدامر

0028

مةظمر الوحدة اإلفريقير  :2922-2962ةاسر تاةيخير

822

مةظمر الوحدة اإلفريقير 2992-2922

2228

المةظوة االستراتي ي لمستقبا المحكمر ال ةائير الدولير

2212

المةظومر التعليمير وأثرها في الةهضر واإلصالح

020

المةظومر الرحبير المسماة ببغير الباحث عن جما المواةث

129

مةظومر القيم المقاصدير وت لياتها التربوير

282

مةظومر شواهد الساحر في ذكر شهداء مؤتر والمةظومر المالذير في ظم السيرة

0525

المعاذير
مةعطفات حا ة

0282

مةهاج الداةسين لترتيا الكتاب المبين

228

مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى ايول (السةر الثا ير  -الفصا

222

ايول)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الثالث (السةر الثا ير -

228

الفصا ايول)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الثالث (السةر الثا ير -

221

الفصا الثا ي)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الثا ي (السةر الثا ير  -الفصا

229

ايول)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الثا ي (السةر الثا ير  -الفصا

202

الثا ي)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الرابع (السةر الثا ير -

202

الفصا ايول)
مةهاج القيم والمهاةات للةا

القرآ ي الدائم :المستوى الرابع (السةر الثا ير -

226

الفصا الثا ي)
المةهاج المدةسي في الحساب الذهةي من تطبيقات بر امج STEM

950

2625

المةهاج المدةسي :برم ر الحاسوب وتحليا الةظم للمرحلر ايساسير من تطبيقات

21

STEM
المةهج اإلسالمي لحا مشكالت ايسرة

056

مةهج الحواة في اإلسالمي

052

مةهج الكتابر التأةيخير عةد المؤةخ عما عبد السالم ةؤوف

2091

المةهج الةبو في حا مشكالت الشباب

522

المةهج الةحو للدةاسر ال امعير

2821

المةهج وتةمير التفكير :ماذج وتطبيقات

2222

مةه ير البحث العلمي في العلوم االجتماعير والعلوم اإل سا ير

22

المةه ير الحديثر للبرامج التدةيبير وإعدا المدةبين

0226

المهاةات ايساسير في اإلةشا الةفسي

226

المهاةات ايساسير في تةمير القيا ة

0299

المهاةات اإل اةير والقيا ير المعاصرة :ليا جون أ ير أ موذجا

0298

المهاةات اإل اةير ويرق تةميتها

0258

مهاةات االتصال اإل اة

0252

مهاةات االتصال في العالقات العامر

0050

مهاةات االتصال والكمبيوتر الفعال لة اح ايعمال

0261

مهاةات التربير اإلعالمير والرقمير في عصر االتصال

601

مهاةات التعلم باللعب والتفكير البصر لذو اإلعاقر السمعير

2125

مهاةات التفاوض :كيف تكون مفاوضا ً اجحا ً وفعاالً

0280

مهاةات التواصا باللغر العربير :صوص وقواعد

2222

مهاةات الثقر بالةفس

222

مهاةات الحاسوب وتطبيقاته

25

مهاةات القرن الحا

والعشرين

2215

مهاةات القرن الحا

والعشرين للحياة والمهةر

2211

المهاةات الوظيفير

0292

مهاةات كتابر المراسالت اإل اةير والتقاةير

0266

المهاةات لدى اييفال

0260

مهاةة التعاما مع اآلخرين

0265

المهد ات القيمير والسلوكير المعولمر وأثرها على البةاء ايسر

281

المهذب

2015

951

مهرجان الحروف العربير

0282

مهةتي كمعلمر :مذكرات من قلب الواقع

2226

المهةدس المقيم (المشرف) في عقد المقاولر اإل شائي

2022

المهيب في التحقيق الحديث والوصول إلى هوير ال ا ي

2225

موآب إةم ذات العما

2216

المواجهر القا و ير وايمةير لإلةهاب

2212

المواة البشرير بين الكفاءة والفعالير

0205

المواة البشرير :مدخا تحقيق الميزة التةافسير

0221

المواز ات الوصفير في الشعر اي دلسي

0509

مواز ر البرامج واي اء

0225

مواصفات البحث العلمي في الدةاسات اإلسالمير :البحوث الةظرير

229

الموايةر اإلي ابير ومهاةات الحياة

2212

مواقع التواصا االجتماعي (اإلشاعر) :المعال ر اإلعالمير ،اإلعالم االقتصا ،

612

التحريض على العةف
مواقع التواصا االجتماعي وخصائص البيئر اإلعالمير ال ديدة

602

مواقع التواصا االجتماعي وقضايا الشباب ال امعي

661

مواقع التواصا االجتماعي :ظرة عن قرب

660

مواقف قدير في زمن التبرير

2222

موت الةظرير الةقدير

0212

الموت حكاير قديمر

0122

موت في حياة ما

0262

موج شاحب

0128

موجز حضاةة ايمم من آ م حتى محمد عليهما السالم ا بثقت من بال العرب

2061

الموةوث الديةي في الشعر الفلسطيةي المعاصر 0226-2962

0612

موسوعر أعالم تكريت في التاةيخ الحديث والمعاصر

2082

موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين اإل تاجير والمحد ات

912

موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين الثقافر واي اء

910

موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين الفاعلير واالةتقاء

912

موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين المفهوم والةظرير

915

موسوعر االقتصا االبتكاة  :بين المةهج والتطبيق

911

952

موسوعر الدياة المغربير :المغرب العربي (المغرب ،ال زائر ،تو س ،ليبيا،

2585

موةيتا يا)
الموسوعر الفلكير ال امعر :ةاسات حديثر في علوم الفضاء والفلك

2958

الموسوعر الفةير لكرة القدم

0206

موسوعر القضاء المد ي :الوساير والتحكيم في تسوير المةازعات المد ير والت اةير

2026

الموسوعر الكو ير الحديثر :قصر شأة الكون

2959

موسوعر شعراء العرب :أضخم موسوعر في السيرة الذاتير للشعراء العرب

0292

موسوعر شعراء العربير :ةاسر موسوعير لشعراء ايمر العربير شعراء العربير

0552

في اي دلس
موسوعر عشائر السا ة ايشراف في العراق :مالحظات وثائقير وزاةة الداخلير

2255

العراقير سةر  2999ميال
موسوعر علم االجتماع العائلي :الشراكر الم تمعير في تعزيز االستقراة ايسر

280

والمد ي
موسوعر عمان أيام زمان :إصداة خاص بمةاسبر مئوير اية ن

2569

موسوعر مصطلحات أمراض الةبات

2922

موسوعر معاهدات القا ون الدولي اإل سا ي

2222

الموسيقى في الغةاء واإل شا بين متطلبات الدين وضروةات الفن

108

الموسيقى في المسرح كيف فهمها :مدخا في جماليات وفلسفر الموسيقى

0082

التصويرير
الموسيقى والغةاء في اية ن

0029

موضوعات في علم الةفس التربو

2226

الموقف السوة من فصائا المقاومر الفلسطيةير 2922-2965

2512

الموقف العربي من مشاةيع حا الصراع العربي  -اإلسرائيلي 0222-2992

2509

موقف الواليات المتحدة ايمريكير من اال قسام الفلسطيةي وتأثيره على القضير

812

الفلسطيةير 0222-2982م
موقف الواليات المتحدة ايمريكير من القضير الكر ير في العراق 0222-2992

952

موقف الوهابير من سيد ا محمد خير البرير

181

موقف حركات اإلسالم السياسي من الدولر المد ير في الوين العربي ( :ةاسر

801

حاالت اية ن ،مصر ،ال زائر )0225-2992
موقف مصر من قضايا إماةات الخليج العربير 2922-2910

2592

موقف هيئر علماء المسلمين من العملير السياسير وا تخابات عام 0221م

828

953

الموهبر واإلبداع والكشف والرعاير والتةمير

2282

الميثاق في القرآن الكريم :ةاسر مصطلحير وتفسير بةائي

022

ميزان

2252

ميشع :ملك مؤاب المةقذ

0686

ميعا لم تقتا أحداً

0220

ن
الةاتو العربي :صراع االستراتي يات في الشرق ايوسط الحقيقر والوهم

852

اثر الليا

0188

اجون من الحب

0292

الةا

الملكي :لاير مدةيد ا

0208

القرن

ازك ضمره :اي يب اإل سان

0265

اس وحكايات

2259

الةايق اإلعالمي في إ اةة ايزمات

622

الةاظم السر

0889

في السيرة وبةاتها

الةاقد والمةقو في الزمن المفقو  :مقاةبات في الةقد والتحليا للفن المسرحي

0622

باتات مصر الفرعو ير

2922

بتر كلماتي

2250

بض اليراع

2028

بضات توليبير

2299

بي من بال السو ان :مقاةبر جديدة لقصر موسى وفرعون

280

الةثر الصوفي :ةاسر في لسا يات الةص

060

ثريات تؤام الروح

2200

الة اح التةظيمي لمةظمات ايعمال

0222

الة م السايع لل و ة العصرير ال ديدة

0292

وم اإلسالم :المستوى الثا ي

2625

وم العلوم :المستوى ايول (بستان)

2156

وم العلوم :المستوى الثا ي (تمهيد )

2152

وم مضيئر

025

954

حن واآلخر تطوة ات :متى وكيف يتحقق؟ ماهو وة ايخر في حياتةا؟ في ضوء

666

الدين وعلم الةفس واالجتماع
حو خطاب إعالمي ةاشد برؤير إسالمير على بصيرة :ةاسر تحليلير للخطاب

009

اإلعالمي المعاصر
حو قاعدة شرعير ايصا في المولو البراءة من الذ وب والمالمر

582

حو ظرير عابرة لألجةاس في بيةير الت ةيس والتمثيا

0222

الةحو والصرف :الصف الثا ي عشر للفرع اي بي

2225

الةحو والمعةى :تأصيالت ظرير وقضايا تطبيقير

2882

الةحو وقواعد الةظم

2826

دم خائن

2261

دى أيلول

0222

الةرجسير في فن التصوير

0069

الةزعر اإل سا ير في الدين السماو

220

الةزعر الفلسفير في الفكر الةقد والبالغي العربي القديم :ةؤير معرفير

2816

زهر الصالحين

002

الةزيلر

0812

ساء الدا تيا

0918

الةسق الثقافي وأثره في البةاء الةصي الةثر الصوفي

062

سمات العليا

225

سوة في المديةر

0861

الةشأة التأةيخير والتخطيطير لمديةر الكوفر القديمر

2552

الةشااااااي اإل اة  :ةاسار قااا و ير قااضائير فااقهير

2222

الةص القضائي القيم والمعايير الةصير

2289

الةص والسياق :عالم علي عبدهللا خليفر الشعر

0101

صف بض

0559

الةصوص الشعرير وتشكيالتها في الشعر العربي الحديث :ةاسر تحليلير قدير

0156

صوص زعزعر الهامش

2022

صوص في الةقد الساخر :الخةفشاة

250

صوص من اي ب الروسي تشيخوف تيوتتشيف وآخرون

2025

ظام آلي للتقطيع والتوسيم الةحو العربي

2229

ظام ايشياء :مقاةبات في تاةيخ ايفكاة الحيو

822

955

الةظام اإلقليمي العربي والشرق ايوسط الكبير( :إعا ة ةسم خاةير المةطقر

828

العربير)
ظام التأمين لضحايا حوا ث االستهالك :أشكاالته وضروةات مراجعته ( ةاسر

2256

مقاة ر)
الةظام التعليمي في فلسطين أثةاء اال تداب البريطا ي 2900م2958-م

2292

الةظام السياسي في اإلسالم مقاة ا ً بالدولر القا و ير :ةاسر ستوةير ،شرعير،

162

وقا و ير مقاة ر
الةظام القا و ي للمحكمر الدستوةير

2222

الةظام القضائي لمحكمر سيراليون

2055

الةظام القةصلي من الةشأة إلى التةظيم

2282

ظام تشكيالت الوزاةات والدوائر والوحدات الحكومير للسةر المالير 0202

2226

ظامةا التعليمي :تاةيخه ،حاضره ،عةاصره ،يموحةا لمستقبله

2290

الةظر الفلسفي في الةص القرآ ي من مةظوة أبي يعرب المرزوقي :ةاسر تحليلير

086

قدير تكميلير
الةظر المصلحي في السيرة الةبوير من خالل هديه صلى هللا عليه وسلم في ال ها :

522

ةاسر ظرير وتطبيقير
ظرات فكرير في التةمير البشرير

218

ظرات في الصوفير

010

ظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم

082

ظرات لسا ير في وا ة علي بن الحسن الهةائي

2821

ظرة معاصرة للذات اإلي ابير عةد الرياضيين

0226

الةظريات اإلعالمير وإ تاج المحتوى اإلعالمي

615

ظريات االتصال

628

ظريات التعليم بين ال ذوة التاةيخير ايصيلير والمةطلقات العلمير الحديثر

2522

ظريات الحوكمر والمسؤولير االجتماعير وأخالقيات اإل اةة

0250

ظريات الشخصير

99

ظريات العالقات العامر الدولير وتماذجها في القرن الحا

والعشرين

0052

ظريات في السلوك اال فعالي

82

الةظرير اإل اةير

0291

ظرير االحتواء والسلوك المةحرف من مةظوة فسي اجتماعي

622

الةظرير االقتصا ير واالقتصا اإل اة

2226

956

الةظرير البةائير وتطبيقاتها في التربير الرياضير

0225

ظرير التأويا التقابلي :مقدمات لمعرفر بديلر بالةص والخطاب

2852

ظرير التعسف في استعمال الحق في الملكير العقاةير

2021

ظرير التفاعا الرمز في علم االجتماع

622

ظرير التةمير والةمو والسكان :ماذج في التمير والةمو والسكان

2252

ظرير التواصا اللغو  :شعر أحمد علي الهمدا ي أ موذجا

0622

ظرير الحركر عةد فالسفر اليو ان :أةسطو ياليس أ موذجا

215

ظرير الدولر في الفكر الماةكسي العربي الحديث :مهد عاما ،عبدهللا العرو ،

802

هشا غصيب
الةظرير العامر لاللتزام مصا ة االلتزام

2268

الةظرير العامر لاللتزام :أحكام االلتزام

2026

ظرير القصر القصيرة

0952

الةظرير المحاسبير اإلسالمير

122

ظرير الةحو الوظيفي عةد أحمد المتوكا :فصول ظرير وةؤى ومةه ير

2921

ظرير فائض القيمير في الفكرين اإلسالمي والوضعي

126

الةظم السياسير ومبا ئ القا ون الدستوة  :ةاسر مقاة ر

2229

ظم المعلومات االستراتي ير

0212

ظم المعلومات في إ اةة مةظمات ايعمال

0226

ظم المةطقير وشرحها المسمى بالح ر المرضير شرح ظم المةطقير

219

فح اي دلس :ةاسات وأبحاث في الشعر اي دلسي و قده

0525

فحات فلسطيةي في الشتات

221

فحر عدل

2599

الةفي في اللغر العربير :البةير واالشتغال ( ةاسر لسا ير بالغير)

2809

قابر المحامين العراقيين و وةها الويةي والقومي 2968-2918

2261

قد أةسطو ياليس للدساتير اليو ا ير :ةاسر تحليلير

211

الةقد الثقافي ازمر تلقي المةاهج الةقدير المعاصرة

219

الةقد الروائي عةد يمةى العيد من الواقعير ال دلير إلى سوسيولوجيا الةص :ةاسر

0892

في الخلفيات والمفاهيم
الةقد المفومي من عقا القطيعر إلى العقا التعاةفي

61

الةقد الةحو للقراءات ايةبعر عشر حتى هاير القرن الثامن اله ر

221

قش على جداة الروح

0621

957

قطر تحول سرمدير

2222

الةقا والعقا واإلةا ة وصةاعر التاةيخ في مدةسر المةهاج الةبو

516

قوش على جداة الزمن

2085

قوش على جدةان الذاكرة

2265

الةكبر :الحداثر

802

مذجر المعا الت البةائير باستخدام بر امج أموس  :AMOSليا لتعلم مذجر

28

المعا الت البةائير
مش على مائي الث اج

0192

الةموذج الروسي للحرب اله يةر في أوكرا يا :الخياةات والرها ات

2026

هاةات بال ت اعيد

0125

هايات الليا

0222

الةهضر ايوةوبير وقضير الحرير

2212

الةواسر :قراءات قدير

0216

وة اي واة في شرح المةاة

125

وة الةيرين في بيان بعض ايحا يث التي ا تقدها المتمسلفر على الصحيحين

296

الةوة يأتي من خلف الةافذة

0291

الةوع الشعر الخامس :حركر قصيدة التوقيعر قراءات في شعر عز الدين

0659

المةاصرة
الةيابر عن ايمر في فروض الكفاير

592

يرفا ا

0212

يا المرام في آيات ايحكام على مذهب أبي حةيفر الةعمان

122

يوتن

2202

هـ
هاةبون من كوةو ا

0962

الهاشمي محمد صلى هللا عليه وسلم شفيعةا يوم القيامر وآخر ةسول من عةد هللا:

2225

حكاير للكباة والصغاة باللغتين العربير واإل ليزير
هبر والحسون

2228

ه رة إلى أةض الةدم

2202

اله رة غير الشرعير و أثرها على قضايا االت اة بالبشر

2262

958

اله رة غير الشرعير واالت اة بالبشر

2222

الهداير :ايقسام الثالثر (المةطق والطبيعي واإللهي)

250

الهدب اية ي

2258

الهدهد ال ريح

2225

هذا صباح آخر من و ها

0800

هذا ما وجد ا عليه آباء ا

225

هذا هو اإل سان

262

هذ الروح

2296

الهرمو ات في الم ال الرياضي

2988

الهرميةوييقا :مقاةبر وتطبيق مشروع قراءة في المتخيا اي بي

0260

هكذا أفكر :آةاء و مواقف

816

هكذا أ ا

2292

هكذا تكلم ابويشت  :قصص من العصفوةيات

0968

هكذا علمةي سيد ةسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شؤون الدين والحياة

228

والمعامالت والحب والطاعر والذكر والمشاعر وايحاسيس والبعد عن الشركيات
وأحداث اآلخره
ها أ ت بخير

0890

ها ت زون إال ما كةتم تعملون

292

ها قتلت مخلالت فرج محمو ةويش

0922

ها يةتهي العالم  :0226ةاسر فلكير حديثر حول اةتطام الكويكبات والمذ بات

2912

والةيازك في كوكب ايةض
هالل الغربر

0110

هلوسات خرافير

2202

هما وآخر ثالثهما

0202

الهمدا ي شاعراً و اقداً :مساةات في اإلبداع والدهشر

،0289
0292

همسات اعمر

226

همسات ا

0820

همسر ةوح

2222

همسر و

0218

هةاك في شيكاغو

0818

959

الهةدةة سيةاةيو للتغيير

2528

هوشيالجا :مأساة إ سا ير

0822

الهوى والغفران

0162

هوير اي ب وأ ب الهوير :ةاسات في الفولكلوة واي ب الفلسطيةي

0288

هوير العةاصر و وةها البايولوجي

2962

الهوير :مفاهيم وةها ات

0228

هيا بةا

2202

الهيكا االقتصا

لدول م لس التعاون لدول الخليج العربير بمةظوة ال غرافير

962

السياسير المعاصرة
الهيكا العظمي للةخلر

0560

الهيكا المالي والمسؤولير االجتماعير للشركات الصةاعير

969

الهيمةر الرمزير :تفكيك اي ساق اييديولوجير للخطاب

260

و
وأخيرا كسر الزير

0221

وإن إلى ةبك المةتهى

561

الوئام الديةي في اي ب

0226

الوئام بين اي يان السماوير

021

وابيضت عيةاها

0562

واحر المعتزلر

522

واسمات الخطاب

2820

واقع التخطيط اللغو للخطاب التعليمي

2900

واقع التميز المؤسسي بإ اةة تعليم الشرقير في ضوء الةموذج ايوةوبي و وةه في

2066

تحقيق ةؤير السعو ير 0222
واقع التةشئر االجتماعير في المدةسر

2218

الواقع الثقافي للعراق بعد االحتالل

628

واقع الحركر اإلسالمير في ال زائر في ظا الربيع العربي

821

واقع العراق مابعد االحتالل

2012

واقعير اي اء في الشعر العربي قبا اإلسالم

0528

والرما يغفو

0122

960

واو عطف

2292

وتبقى في الذاكرة

0519

وتحدث العلم شعراً :تطوة العقلير العربير والحياة العلمير في عمان من افذة الشعر

0526

التعليمي
وثائق البيان وشقائق التبيان

2020

وجدان

2258

وجدا يات :يوان شعر

0602

وجع الحب والحياة

2292

الوجه اآلخر :العالقر السرير بين الةازير والصهيو ير

2262

وجه ةجا ميت

0896

وجهر ظر في كالم معتبر

296

الوجو العسكر ايمريكي في العراق :الواقع والمستقبا

882

الوجو والعقا في الفكر واللغر

66

الوجيز في اإل اةة الةاح ر

0256

الوجيز في اإلعدا البد ي للتدةيبات الرياضير

0226

الوجيز في التربير اإلعالمير

602

الوجيز في القضاء اإل اة وتطبيقاته في المملكر اية ير الهاشمير وفقا ً آلخر

2202

التعديالت التشريعير
الوجيز في الةظام الدستوة

2228

الوجيز في بيبلوغرافيا الشعراء التكريتيين مةذ العام 0228-2928

06

الوجيز في بيبلوغرافيا القصاصين التكريتيين مةذ العام 0228: 2952

02

الوجيز في قا ون االجراءات ال زائير اإلماةاتي

2289

الوجيز في مقاة ر اي يان

222

وحي الروح

2222

و ائع القلب

2212

الو و

2019

و يعر ايوةاق المالير :ةاسر مقاة ر

2222

وةاثر البكتيريا

2926

الوة المةثوة

028

وسائا إجباة المدين على التةفيذ العين

2021

وسائا اإلعالم العراقير وا تفاضر تشرين 0229

622

961

وسائا اإلعالم ومةظمات الم تمع المد ي

621

وسائا التواصا االجتماعي وأثرها على قيم ايسرة

288

الوساير كوسيلر لتسوير الةزاعات :ةاسر مقاة ر

2021

الوساير والمحسوبير في الوظيفر العامر في فلسطين وأثرها على التةمير السياسير

2012

(الضفر الغربير)
الوسطير في العقيدة وموقف اي يان الثالثر اليهو ير والمسيحير واإلسالم مةها:

026

ةاسر مقاة ر
الوسيط في الشركات الت اةير

2228

الوسيط في القا ون الت اة  :الةظرير العامر لألعمال الت اةير ،التاجر ،العقو

2022

الت اةير ،البيوع البحرير ،العمليات المصرفير
الوسيط في تاةيخ الدولر العباسير المتأخر 616-200ها

2522

الوسيط في شرح قا ون اإلجراءات ال زائير العما ي :المحاكمر والحكم ويرق

2288

الطعن في ايحكام
الوصاير الهاشمير على المقدسات اإلسالمير والمسيحير في القدس 0202-2922م

2562

الوصف في القصر ال زائرير :الفعاليات واآلليات

0905

الوضع القا و ي الدولي لضحايا وشهو ال رائم الدولير

2222

الوضع القا و ي الدولي لل زة اإلماةاتير المحتلر

2282

الوضع القا و ي للمقاتلين في القا ون الدولي اإل سا ي

2222

وين في حقيبر

2212

وعد يليخا دةو

0225

الوفا بتعريف فضائا المصطفى

502

وقائع جبا مويا

0219

وقائع مؤتمر القضير الفلسطيةير إلى أين؟

2556

وقائع مؤتمر علم االجتماع اإلقليمي ايول (الم تمع العربي) :أزمر الراهن وسؤال

621

المستقبا
الوقاير من جائحر كوةو ا العالمير بين التأصيا الشرعي واإلع از الطبي

022

وقفات مع حديث استحيوا من هللا حق الحياء

522

وقفر مع الخيام في البحث عن الخيام والرباعيات

0122

الوقوف العائلي :جلسات ومةهج وةات الوقوف العائلي

0202

وال ة الهمم على أةض القمم

226

وللقلب أيضا ً حكاير ولها كا الحكاير

0565

962

وليم شكسبير

2222

ومضات اقتصا ير :مقاالت مةشوةة من  0226الى 0229

959

ومضات برسم التأما

0582

ومضات مضيئر

208

ومضى ثالثون عاما ً

0222

وهج الفةون في بال الرافدين

0016

ي
يبوح قلمي

2282

يحدث أن

0985

يسرقون يفولتكم ويمضون

0862

يقال أن :من ةوائع القصص والحكايات الشعبير

2212

اليقظر الذهةير :ليلك خطوة خطوة حو حياة أكثر سعا ة

29

اليك

2222

يكتب اآلن :ةواير ةحلر البحث عن ال ةر اية ير

2226

يهو ال زائر :التكوين الثقافي للطائفر

222

يهو العراق وجهو هم في فضاء المسرح

0222

يواقيت أ دلسير في الشعر و قده

0622

يوم توقف الزمن

0228

يوميات الست كوةو ا

222

يوميات يبيب شرعي

2222

يوميات عاشق مةقرض

2228

يوميات عبد الرحمن وهيب البيطاة

2089

963

كشاف الواصف ات

964

أ
اآلثاة

2526 ،2525 ،2562

اآلثاة اإلسالمير

2520 ،2522 ،0612

اآلثاة االجتماعير

2215

اآلثاة المةدثرة

2522

اآلثاة الةبوير

590 ،522 ،522 ،508 ،500 ،520 ،522 ،025

اآلثاة الةفسير للحرب

0229

اآل اب

2260 ،0212 ،0252 ،0222

اآل اب اإلسالمير

522 ،001 ،021 ،025 ،022 ،020 ،022 ،022

آ اب القرآن

066

آ اب المهةر

259 ،258

اآل ب المترجم

2022

اآلةاميون  222-2222ق.م

2212

آل البيت

506 ،502 ،522

آل ال راح

2252

اآلالت الموسيقير

102

آيات ايحكام

098

اآليات القرآ ير

،028 ،022 ،025 ،022 ،068 ،066 ،022 ،292
،218 ،216 ،222 ،099 ،092 ،090 ،082 ،081
2891 ،565 ،521 ،266 ،219

ايبحاث

22

ايبحاث اي بير

0880

ايبحاث اإل اةير

0291

ايبحاث التاةيخير

2060

أبحاث التربر

0255

ايبحاث التربوير

2259

أبحاث التةمير

2252

ايبحاث ال يوموةفولوجير

2968 ،2962

ايبحاث اللغوير

2822 ،2220

ايبحاث الةفطير

2222

965

أبحاث علم الةفس

622 ،26 ،21

أبةاء الرسول

506

أبو حةيفر الةعمان

126

أبو حيان التوحيد

2856

ايتراك

2225

ايتمتر

2058

أتمتر المكتبات

22

أثيوبيا

922

ايجرام السماوير

2911

ايجسام الفلكير

2958

ايجةاس اي بير

0222 ،2215

ايجهزة الرياضير

0205

ايحا يث الةبوير

522 ،521 ،520 ،522 ،285

ايحاكم الشرعير

125

ايحداث

2286 ،2282

ايحداث التاةيخير

2062 ،2062 ،2216 ،0506

ايحداث الراهةر

852

ايحداث السياسير

0862 ،210

ايحداث العالمير

2612 ،2612

ايحزاب اإلقليمير

822

ايحزاب الديةير

821 ،815

ايحزاب السياسير

2209 ،826 ،825 ،820 ،812 ،850 ،252

ايحكام

2282

أحكام االلتزام

2022

أحكام الت ويد

،222 ،229 ،228 ،222 ،226 ،225 ،222 ،220
202

أحكام التالوة

220

ايحكام الديةير

282

أحكام الزكاة

582

ايحكام السلطا ير

119

ايحكام الشرعير

،581 ،582 ،580 ،512 ،052 ،022 ،298 ،290
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،592 ،596 ،591 ،595 ،592 ،592 ،589 ،582
،106 ،102 ،126 ،121 ،120 ،122 ،129 ،125
129 ،116 ،120 ،122 ،109 ،108
ايحكام الفقهير

122 ،025

أحكام القرآن

222 ،222

أحكام الميراث

152

ايحالم

22

أحمد شوقي

0660

ايحواض

2962

أحواض اي هاة

2969 ،2968

ايحوال االجتماعير

2521 ،2552 ،2522 ،961 ،861 ،629

ايحوال االقتصا ير

،961 ،965 ،962 ،960 ،962 ،822 ،211 ،125
2012 ،968 ،962

ايحوال االقتصا ير واالجتماعير

922 ،800

ايحوال الثقافير

262

ايحوال السياسير

،256 ،250 ،252 ،209 ،202 ،620 ،622 ،182
،821 ،825 ،822 ،820 ،822 ،806 ،800 ،825
،852 ،850 ،852 ،852 ،829 ،828 ،822 ،826
،812 ،812 ،859 ،858 ،852 ،856 ،851 ،855
،822 ،819 ،818 ،812 ،816 ،815 ،812 ،810
،2222 ،2250 ،2222 ،2021 ،922 ،922 ،825
،2566 ،2552 ،2525 ،2522 ،2289 ،2222
2588 ،2581 ،2582

ايحوال السياسير واالقتصا ير

2586

ايحوال الشخصير

2002 ،129 ،588

ايخباة

26

ايخشيديون

2522

ايخطاء الطبير

2022 ،2252

ايخطاء اللغوير

51

أخطاء إ شائير

0252

ايخطاة الصةاعير والمهةير

2221

967

ايخالق

،202 ،206 ،005 ،021 ،022 ،020 ،022 ،291
0282 ،2216

ايخالق اإلسالمير

022 ،299

ايخالق الحميدة

026

أخالق الرسول

،162 ،500 ،502 ،522 ،521 ،520 ،520 ،022
،2016 ،2011 ،2015 ،2012 ،2010 ،2012
2019 ،2018 ،2012

ايخالق الوظيفير

2216

ايخالقيات االجتماعير

212

أخالقيات المهةر

،0250 ،0290 ،602 ،159 ،212 ،259 ،252
0029

اي اء االقتصا

215

اي ب

2206 ،2825

اي ب اآلسيو

،2016 ،2011 ،2015 ،2012 ،2010 ،2012
2019 ،2018 ،2012

اي ب ايجةبي

0212

أ ب اييفال

،0688 ،0618 ،0286 ،0256 ،0099 ،0080
،0695 ،0692 ،0690 ،0692 ،0692 ،0689
،2222 ،2220 ،2222 ،0692 ،0696 ،0691
،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221 ،2225
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
،2200 ،2202 ،2202 ،2228 ،2222 ،2226
،2208 ،2202 ،2206 ،2201 ،2205 ،2202
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2209
،2252 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221
،2028 ،2022 ،2000 ،2252 ،2250 ،2252
،2055 ،2052 ،2050 ،2052 ،2052 ،2029
،2012 ،2059 ،2058 ،2052 ،2056 ،2051
،2012 ،2016 ،2011 ،2015 ،2012 ،2010
2019 ،2018

اي ب ايمريكي

2021

968

اي ب اإلسبا ي

2009 ،2008

اي ب اإل ليز

،2002 ،2002 ،2029 ،2028 ،2022 ،2026
2222 ،2005 ،2002 ،2000

اي ب اإليطالي

2006

اي ب االجتماعي

2280 ،0229

اي ب البابلي

2021

اي ب التركي

2052

اي ب التفاعلي

0252

اي ب الديةي

0226

أ ب الرحالت

2020 ،0262 ،0219

اي ب الرقمي

0252

اي ب الروسي

2025 ،2022 ،2020 ،2022

اي ب الشعبي

2216 ،2215 ،2210 ،2212

اي ب الصوفي

2812 ،062 ،060 ،062 ،062

اي ب الصيةي

2012

اي ب العالمي

0252

اي ب العبر

2026

اي ب العربي

،0211 ،0212 ،2829 ،2269 ،2222 ،2220
،0260 ،0262 ،0262 ،0219 ،0218 ،0216
،0268 ،0262 ،0266 ،0261 ،0265 ،0262
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0269
،0282 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0286 ،0281 ،0285 ،0282 ،0280 ،0282
،0290 ،0292 ،0292 ،0289 ،0288 ،0282
،0522 ،0292 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292
،0522 ،0526 ،0521 ،0525 ،0522 ،0520
،0521 ،0522 ،0520 ،0522 ،0522 ،0529
،0500 ،0502 ،0502 ،0529 ،0528 ،0526
،0520 ،0522 ،0508 ،0502 ،0501 ،0502
،0551 ،0555 ،0552 ،0550 ،0552 ،0529
،0512 ،0512 ،0559 ،0558 ،0552 ،0556
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،0512 ،0516 ،0511 ،0515 ،0512 ،0510
،0562 ،0560 ،0562 ،0562 ،0519 ،0518
،0569 ،0568 ،0562 ،0566 ،0561 ،0565
،0521 ،0525 ،0522 ،0520 ،0522 ،0522
،0582 ،0582 ،0529 ،0528 ،0522 ،0526
،0582 ،0586 ،0581 ،0585 ،0582 ،0580
،0592 ،0590 ،0592 ،0592 ،0589 ،0588
،0599 ،0598 ،0592 ،0596 ،0591 ،0595
،0121 ،0125 ،0122 ،0120 ،0122 ،0122
،0122 ،0122 ،0129 ،0128 ،0122 ،0126
،0122 ،0126 ،0121 ،0125 ،0122 ،0120
،0102 ،0100 ،0102 ،0102 ،0129 ،0128
،0109 ،0108 ،0102 ،0106 ،0101 ،0105
،0126 ،0121 ،0125 ،0122 ،0120 ،0122
،0150 ،0152 ،0152 ،0129 ،0128 ،0122
،0159 ،0158 ،0152 ،0156 ،0155 ،0152
،0111 ،0115 ،0112 ،0110 ،0112 ،0112
،0162 ،0162 ،0119 ،0118 ،0112 ،0116
،0162 ،0166 ،0161 ،0165 ،0162 ،0160
،0122 ،0120 ،0122 ،0122 ،0169 ،0168
،0182 ،0129 ،0128 ،0122 ،0121 ،0125
،0186 ،0181 ،0185 ،0182 ،0180 ،0182
،0190 ،0192 ،0192 ،0189 ،0188 ،0182
،0198 ،0192 ،0196 ،0191 ،0195 ،0192
،0625 ،0622 ،0620 ،0622 ،0622 ،0199
،0622 ،0629 ،0628 ،0622 ،0626 ،0621
،0626 ،0621 ،0625 ،0622 ،0620 ،0622
،0600 ،0602 ،0602 ،0629 ،0628 ،0622
،0608 ،0602 ،0606 ،0601 ،0605 ،0602
،0625 ،0622 ،0620 ،0622 ،0622 ،0609
،0652 ،0652 ،0628 ،0622 ،0626 ،0621

970

،0652 ،0656 ،0651 ،0655 ،0652 ،0650
،0611 ،0615 ،0612 ،0612 ،0612 ،0658
،0661 ،0665 ،0660 ،0662 ،0612 ،0616
،0622 ،0622 ،0669 ،0668 ،0662 ،0666
،0628 ،0622 ،0621 ،0625 ،0622 ،0620
،0686 ،0681 ،0685 ،0682 ،0682 ،0629
،0220 ،0222 ،0222 ،0699 ،0698 ،0682
،0228 ،0222 ،0226 ،0221 ،0225 ،0222
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0229
،0202 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0206 ،0201 ،0205 ،0202 ،0200 ،0202
،0220 ،0222 ،0222 ،0209 ،0208 ،0202
،0228 ،0222 ،0226 ،0221 ،0225 ،0222
،0255 ،0252 ،0250 ،0252 ،0252 ،0229
،0212 ،0259 ،0258 ،0252 ،0256 ،0251
،0216 ،0211 ،0215 ،0212 ،0210 ،0212
،0260 ،0262 ،0262 ،0219 ،0218 ،0212
،0268 ،0262 ،0266 ،0261 ،0265 ،0262
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0269
،0282 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0286 ،0281 ،0285 ،0282 ،0280 ،0282
،0290 ،0292 ،0292 ،0289 ،0288 ،0282
،0298 ،0292 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292
،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0299
،0822 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0826 ،0821 ،0825 ،0822 ،0820 ،0822
،0800 ،0802 ،0802 ،0829 ،0828 ،0822
،0808 ،0802 ،0806 ،0801 ،0805 ،0802
،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0809
،0852 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0856 ،0851 ،0855 ،0852 ،0850 ،0852
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،0810 ،0812 ،0812 ،0859 ،0858 ،0852
،0818 ،0812 ،0816 ،0811 ،0815 ،0812
،0862 ،0866 ،0861 ،0865 ،0862 ،0862
،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0869 ،0868
،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821 ،0825
،0881 ،0885 ،0882 ،0880 ،0882 ،0882
،0892 ،0892 ،0889 ،0888 ،0882 ،0886
،0892 ،0896 ،0891 ،0895 ،0892 ،0890
،0922 ،0920 ،0922 ،0922 ،0899 ،0898
،0929 ،0928 ،0922 ،0926 ،0921 ،0925
،0921 ،0925 ،0922 ،0920 ،0922 ،0922
،0902 ،0902 ،0929 ،0928 ،0922 ،0926
،0902 ،0906 ،0901 ،0905 ،0902 ،0900
،0922 ،0920 ،0922 ،0922 ،0909 ،0908
،0952 ،0929 ،0928 ،0926 ،0921 ،0925
،0956 ،0951 ،0955 ،0952 ،0950 ،0952
،0910 ،0912 ،0912 ،0959 ،0958 ،0952
،0918 ،0912 ،0916 ،0911 ،0915 ،0912
،0965 ،0962 ،0960 ،0962 ،0962 ،0919
،0922 ،0969 ،0968 ،0962 ،0966 ،0961
،0926 ،0921 ،0925 ،0922 ،0920 ،0922
،0980 ،0982 ،0982 ،0929 ،0928 ،0922
،0988 ،0982 ،0986 ،0981 ،0985 ،0982
،0992 ،0996 ،0991 ،0992 ،0992 ،0989
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،0999
،2226 ،2221 ،2222 ،2222 ،2228 ،2221
،2222 ،2209 ،2202 ،2200 ،2228 ،2222
،2255 ،2252 ،2250 ،2225 ،2222 ،2220
،2212 ،2259 ،2258 ،2252 ،2256 ،2251
،2212 ،2211 ،2215 ،2212 ،2210 ،2212
،2262 ،2261 ،2262 ،2262 ،2219 ،2218

972

،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2269 ،2268
،2280 ،2282 ،2282 ،2229 ،2226 ،2221
،2288 ،2282 ،2286 ،2281 ،2285 ،2282
،2291 ،2295 ،2292 ،2292 ،2292 ،2289
،2222 ،2222 ،2299 ،2298 ،2292 ،2296
،2222 ،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220
،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2229 ،2228
،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221 ،2225
،2201 ،2205 ،2202 ،2200 ،2202 ،2202
،2222 ،2222 ،2209 ،2208 ،2202 ،2206
،2222 ،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220
،2252 ،2250 ،2252 ،2252 ،2229 ،2228
،2259 ،2258 ،2252 ،2256 ،2251 ،2255
،2211 ،2215 ،2212 ،2210 ،2212 ،2212
،2262 ،2262 ،2219 ،2218 ،2212 ،2216
،2262 ،2266 ،2261 ،2265 ،2262 ،2260
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2269 ،2268
،2282 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221
،2286 ،2281 ،2285 ،2282 ،2280 ،2282
،2290 ،2292 ،2292 ،2289 ،2288 ،2282
،2298 ،2292 ،2296 ،2291 ،2295 ،2292
،2025 ،2022 ،2020 ،2022 ،2022 ،2299
،2022 ،2022 ،2029 ،2022 ،2026 ،2021
2025 ،2022 ،2020
اي ب الفاةسي القديم

0015

اي ب القصصي

،0969 ،0952 ،0852 ،0805 ،0259 ،0252
2026 ،0996

اي ب الالتيةي

2022

اي ب المترجم

،2029 ،2028 ،2022 ،2026 ،2021 ،0259
،2001 ،2005 ،2002 ،2000 ،2002 ،2002
،2022 ،2020 ،2022 ،2009 ،2008 ،2002
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،2052 ،2052 ،2029 ،2028 ،2022 ،2025
،2052 ،2056 ،2051 ،2055 ،2052 ،2050
،2012 ،2010 ،2012 ،2012 ،2059 ،2058
2019 ،2018 ،2012 ،2016 ،2011 ،2015
اي ب المعاصر

0285 ،0229

اي ب الهولةد

2001

اي باء

2222 ،2082 ،0286 ،02

اي باء العرب

،2256 ،0992 ،0611 ،0292 ،0289 ،0211
2222 ،2209 ،2208 ،2202

اي عير

101 ،291

اي لر

2022 ،2661 ،2665 ،2662 ،2222 ،592

أ لر اإلثبات

2299

اي لر اإلةشا ير

2288

اي لر التعليمير

2515

اي لر الشرعير

512

أ وات البحث

20

ايةاض الصحراوير

2225

ايةاضي المستصلحر

2225

ايةجوزة الشعرير

522

اية ن

،816 ،811 ،292 ،226 ،526 ،018 ،029 ،15
،909 ،908 ،922 ،889 ،826 ،869 ،862
،2225 ،2212 ،2225 ،2208 ،2202 ،2228
،2202 ،2200 ،2202 ،2202 ،2229 ،2228
،2228 ،2226 ،2222 ،2222 ،2209 ،2205
،2285 ،2282 ،2256 ،2251 ،2255 ،2252
،2002 ،2000 ،2002 ،2298 ،2282 ،2281
،2009 ،2008 ،2002 ،2006 ،2001 ،2005
،2052 ،2052 ،2029 ،2028 ،2022 ،2022
،2022 ،2061 ،2062 ،2062 ،2018 ،2050
،2598 ،2592 ،2508 ،2209 ،2202 ،2225
،0288 ،0208 ،2212 ،2229 ،2201 ،2602
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،0202 ،0220 ،0222 ،0222 ،0029 ،0061
،2209 ،2222 ،2090 ،2215 ،0998 ،0526
2521 ،2562 ،2222
ايةض

2912

ايةقام

2229 ،2620 ،2622 ،2622

أةكان اإليمان

562 ،558 ،552 ،556 ،529

ايزمات

205

ايزمات الثقافير

628

ايزمات الدولير

2056

ايزمات السياسير

926 ،865 ،820 ،221

ايزمات الم تمعير

202

ايزمر االقتصا ير

0286 ،922

ايزمر الةقدير

2222

ايزياء الشعبير

2212

ايسئلر وايجوبر

2591 ،22

أساسيات اللغر

2922

ايسايير

2021

أساليب البحث

2068 ،2259 ،28 ،25 ،22 ،20

أساليب التحليا

2918 ،2916

أساليب التدةيب

0226 ،0221 ،0225 ،2551

أساليب التدةيس

،2222 ،2260 ،2262 ،2212 ،592 ،281 ،285
،2299 ،2298 ،2292 ،2292 ،2285 ،2282
،2528 ،2522 ،2526 ،2525 ،2522 ،2522
،2516 ،2511 ،2515 ،2512 ،2552 ،2529
،2560 ،2562 ،2562 ،2519 ،2518 ،2512
،2568 ،2562 ،2566 ،2561 ،2565 ،2562
،2525 ،2522 ،2520 ،2522 ،2522 ،2569
،2580 ،2582 ،2582 ،2529 ،2526 ،2521
،2592 ،2589 ،2588 ،2582 ،2585 ،2582
،2129 ،2599 ،2592 ،2591 ،2592 ،2590
،2101 ،2105 ،2102 ،2121 ،2122 ،2120
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،2156 ،2151 ،2121 ،2108 ،2102 ،2106
،2621 ،2625 ،2625 ،2622 ،2122 ،2152
،2928 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2602
0225 ،0222 ،0222
أساليب التسويق

0002

أساليب التعلم

2125

أساليب التقييم

2012

ايساليب المعرفير

82

أستراليا

2029

ايسراة الت اةير

2029

ايسرة

،262 ،620 ،588 ،052 ،056 ،052 ،299 ،229
2099 ،298 ،292 ،292 ،289 ،286 ،281

أسرة آل ثا ي

2582

ايسرة المعيشير

0259

ايسس الةفسير

2206

ايسعاة

156

ايسلحر البيولوجير

922 ،166

ايسلحر الكيميائير

166

ايسلحر الةووير

922

ايسلوب اي بي

،2822 ،2822 ،2808 ،2802 ،2822 ،2269
،2818 ،2812 ،2810 ،2812 ،2855 ،2826
،0222 ،0212 ،0255 ،0226 ،2925 ،2922
،0652 ،0182 ،0151 ،0299 ،0282 ،0286
2212 ،2212 ،0922 ،0658

ايسلوب اإل شائي

0251

ايسلوب البالغي

2809

ايسلوب الخطابي

،2855 ،2852 ،2852 ،2821 ،2822 ،2802
2818 ،2812 ،2858 ،2856

ايسلوب العلمي

0255 ،25

ايسلوب اللغو

0622 ،2228

ايسماء

2829

976

أسماء ايماكن

2022

أسماء اي بياء

252

ايسماء ال غرافير

2022

ايسماء الحسةى

562 ،218

ايسهم

2229

ايسواق الت اةير

0022

ايسواق المالير

،998 ،992 ،992 ،989 ،928 ،926 ،920 ،152
2022

ايشاعرة

526 ،521

ايشخاص (قا ون)

2002

ايشخاص ضعاف السمع

2122

أشراي الساعر

565 ،562

ايشعر

0225

ايشعر السيةير

0220 ،2918

أشكال الطاقر

2221

أصةاف البشر

212

ايصوات اللغوير

2820

ايصوات الموسيقير

0082

أصول التفسير

092

أصول الدين اإلسالمي

128 ،562 ،562 ،515 ،556 ،552 ،552 ،528

أصول الفقه

،120 ،122 ،122 ،592 ،586 ،582 ،582 ،529
125 ،102 ،100

أصول الفقه اإلسالمي

599 ،592 ،590 ،592 ،589 ،582 ،581 ،585

أصول المحاكمات المد ير

2028

أصول الةحو

2882

ايضراة البيئير

2280

أضراة الحرب

865

ايضرحر اإلسالمير

029

اييباء

2092 ،2082 ،2982 ،2022

اييفال

،2211 ،2096 ،2082 ،2065 ،228 ،622 ،22
0612 ،0262 ،0221

977

اييفال المتخلفون

2622 ،2122

اييفال المعوقون

0209 ،226

ايعذاة المبيحر للفطر

106

أعضاء ال سم

2988 ،2982 ،2981

أعالف الماشير

0258

ايعالف المطموةة

0258

ايعالم

2220

ايعالم العرب

2522 ،2208 ،2202 ،2099 ،2082

ايعمال اي بير

،0611 ،0522 ،0292 ،0289 ،0212 ،0258
2222

ايعمال اإلبداعير

0221

ايعمال الت اةير

0026 ،2022 ،2020

ايعمال السيةمائير

0088 ،0081 ،0085 ،0082

ايعمال العمرا ير

2218

ايعمال القا و ير

2022 ،2006

ايغا ي

0080

ايغا ي الشعبير

2211

ايغذير

0212 ،102

ايغواة (اية ن)

2522

ايغواة الفلسطيةير

2511

ايفرا المتزوجون

222

ايفعال ( حو)

2829 ،2865

أفغا ستان

288

ايفالم السيةمائير

0081

ايقاليم

2051

ايقاليم السياحير

2208

ايقليات

2282

ايقليات الديةير

868 ،865

ايقليات العرقير

862 ،865 ،699

ايقوال المأثوةة

2260 ،021

ايكا يميات

2282

978

ايكا يميون

2229

ايكسدة

0220

ايلعاب

2592

ايلعاب التعليمير

2590 ،2526

ايلعاب الرياضير

0225 ،0222

ايلعاب الشعبير

2211 ،2212

ألعاب الكرة

0209 ،0206 ،0201

ألعاب المباةزة

0225

ألعاب الوثب

0222

ايلغاز

22

ايلفاظ

528

ألفاظ القرآن

،250 ،252 ،252 ،229 ،228 ،201 ،086 ،022
،215 ،212 ،212 ،252 ،256 ،251 ،255 ،252
2890 ،225

ايلفاظ مشتركر ال ذة

652

ايلم

0225

ألما يا

921

ايلوان

0022

أم المؤمةين عائشر ةضي هللا عةها

505

ايمثال

2218 ،2216 ،2212

ايمثال الشعبير

2212

أمثال القرآن

282

ايمراض

،0205 ،0222 ،0222 ،0229 ،0225 ،201
2089 ،0222 ،0209 ،0201

أمراض ال هاز التةاسلي

0220

أمراض ال هاز العصبي

0222

ايمراض الصدةير

0206

ايمراض العقلير

0222

أمراض العين

0208

ايمراض الفيروسير

0201 ،0222

ايمراض المعدير

0206 ،0201 ،0205 ،022

979

أمراض الةباتات

2922

ايمراض الوةاثير

0222

أمريكا

2591 ،968 ،952 ،812

أمريكا ال ةوبير

2080

أمريكا الشمالير

2082

ايمم السابقر

2061 ،022

ايمم المتحدة

2221 ،2222 ،2221

ايمن اإلقليمي

2282

أمن البيا ات

02

ايمن الداخلي

680 ،122 ،526

أمن الدولر

2282 ،122

ايمن الدولي

922 ،896 ،818 ،00

أمن الطاقر

822

ايمن الغذائي

2205

ايمن القومي

892 ،822 ،00

ايمن المالي

992 ،921

ايمن الم تمعي

2209

ايمن المعلوماتي

00

ايمهات

2125

ايمهات العازبات

690

اي باة (العراق)

2026

اي باي

2281 ،0066

اي بياء

2225 ،2061 ،022 ،026

اي بياء (العهد القديم)

280

اي دلس

2502 ،2500 ،2522 ،2229 ،0012

اي دير الرياضير

0208

اي ساب

2252 ،2252 ،2228 ،2222 ،2220

اي ساب العربير

2258 ،2255

اي شطر االقتصا ير

0282

اي شطر التعليمير

2515

اي شطر الرياضير

2082

980

اي شطر الطالبير

2122

اي شطر العلمير والعملير

2522

اي شطر المدةسير

2120

اي ظمر السياسير

2222

أ ظمر اإلضاءة

0022

اي ظمر االجتماعير

299 ،291

اي ظمر االقتصا ير

122

اي ظمر البشرير

591

اي ظمر البةكير

2222 ،982 ،980 ،112

اي ظمر البيئير

2966

أ ظمر التخطيط

0218

أ ظمر التدةيس

2562

اي ظمر التربوير

2122 ،2552 ،2290 ،2292 ،2212 ،269

اي ظمر السياسير

،820 ،822 ،812 ،856 ،851 ،822 ،826 ،822
922 ،822

اي ظمر الفلسطيةير

821

اي ظمر القا و ير

2228 ،2282 ،2268 ،2262 ،2265 ،2262

أ ظمر عم القراةات ال ماعير

0225

اي ظمر السياسير

2222

أ واع الكالم

2822

اي وثير

698

ايهاجي والفكاهر

2262

ايهداف التربوير

2292 ،2212

أها بيت الرسول

506 ،502

ايهلير

2286

ايهواة

2929

ايوبئر

0225 ،0222 ،2592 ،629 ،022

أوة

2210

ايوةاق المالير

2022 ،2222

ايوةاق الةقدير

992

أوةوبا

812

981

أوةوبا الشرقير

2268

ايوزان والمقاييس

156

ايوضاع اإل اةير

2552

ايوضاع االجتماعير

2529 ،2222 ،2225 ،806 ،012 ،15

ايوضاع االجتماعير واالقتصا ير

902 ،820

ايوضاع االقتصا ير

،2225 ،919 ،922 ،859 ،858 ،826 ،806 ،15
2582 ،2529

ايوضاع السياسير

،2629 ،2225 ،2269 ،2215 ،828 ،812
2266 ،0860

ايوضاع السياسير واالجتماعير

2291

ايوضاع السياسير واالقتصا ير

2551

ايوقاف اإلسالمير

2251

أوكرا يا

2026 ،822

اييوبيون 2010-2225ا

2582 ،2520 ،0528

اييو ات

2912 ،2911

اإلبداع

،2282 ،2260 ،2262 ،2219 ،2015 ،222
0022 ،2262 ،2129 ،2282

اإلبداع اإل اة

0290

اإلبداع الفةي

0082 ،0012 ،0012 ،2906

اإلبداعير

2285

اإلتيكيت

222

اإلثبات

2025 ،116

اإلجاةة واالقتةاء

151

اإلجراءات (قا ون)

2229 ،2252

إجراءات االستئةاف

2050 ،2052 ،2280

اإلجراءات ال ةائير

،2222 ،2226 ،2221 ،2222 ،2220 ،2215
،2050 ،2025 ،2288 ،2282 ،2280 ،2228
2201 ،2055

اإلجراءات السابقر للمحاكمر

2229

اإلجراءات الصحير

2288

إجراءات المحاكم

2299

982

اإلجراءات المد ير

2052 ،2000 ،2292

اإلجراءت ال ةائير

2225

اإلحباي

622

اإلحصاء

2956 ،2951 ،2950 ،2952 ،2922 ،29 ،22

اإلحصاء التحليلي

2952

اإلحصاء التربو

2202

اإلحصاء الرياضي

2955

اإلحصاء الوصفي

2956 ،2951 ،2955

اإلحصاءات الديمغرافير

682

اإلخراج التلفزيو ي

0026

اإلخراج السيةمائي

0081

اإلخصاب الصةاعي

2250

اإلخوان المسلمون

182

اإل اةة

،2062 ،2011 ،2055 ،2212 ،626 ،262
،2201 ،2552 ،2521 ،2520 ،2505 ،2061
،0296 ،0291 ،0266 ،2982 ،2229 ،2208
،0220 ،0222 ،0222 ،0299 ،0298 ،0292
،0225 ،0220 ،0222 ،0228 ،0225 ،0222
،0201 ،0202 ،0200 ،0229 ،0228 ،0221
،0252 ،0252 ،0229 ،0222 ،0209 ،0206
،0218 ،0212 ،0259 ،0256 ،0251 ،0255
،0282 ،0229 ،0222 ،0222 ،0268 ،0261
،0290 ،0288 ،0282 ،0286 ،0281 ،0285
،0025 ،0020 ،0022 ،0029 ،0298 ،0296
،0028 ،0008 ،0002 ،0006 ،0029 ،0028
0228 ،0086

إ اةة ايةباح

0222

إ اةة ايزمات

،2056 ،895 ،809 ،820 ،612 ،651 ،622
،0282 ،0286 ،0285 ،0282 ،0268 ،2510
0002

إ اةة ايعمال

،0290 ،0292 ،0261 ،0212 ،992 ،981 ،929

983

،0225 ،0222 ،0298 ،0292 ،0295 ،0292
0028 ،0299 ،0292 ،0280 ،0228 ،0210
إ اةة ايعمال العامر

0282 ،0202

إ اةة ايفرا

،0221 ،0215 ،2082 ،2029 ،2226 ،969
،0206 ،0201 ،0205 ،0200 ،0202 ،0226
،0221 ،0225 ،0220 ،0222 ،0222 ،0209
0228 ،0259

اإل اةة اإلسالمير

0210 ،162 ،165 ،162 ،162 ،119

اإل اةة اإللكترو ير

0226

إ اةة اإل تاج

0028 ،0022 ،0262 ،0251

اإل اةة االستراتي ير

0219

إ اةة ايفرا

0222

إ اةة االقتصا الكلي

921

إ اةة البةوك

158

إ اةة البيئر

0026 ،2225 ،2069 ،2068

اإل اةة التربوير

،2506 ،2501 ،2522 ،2520 ،2218 ،2212
،2522 ،2520 ،2522 ،2522 ،2508 ،2502
،2552 ،2529 ،2528 ،2522 ،2526 ،2525
،2582 ،2512 ،2552 ،2556 ،2555 ،2552
2209 ،2226 ،2120 ،2122

إ اةة التسويق

0020 ،0005 ،0028 ،0022 ،0022 ،0202

اإل اةة التعليمير

2122 ،2521 ،2525 ،2509 ،2505

إ اةة التغيير

0292 ،0268 ،2525 ،2056

اإل اةة التةظيمير

0211 ،0222 ،0229 ،0228 ،2012

اإل اةة التةفيذير

،0252 ،0202 ،0222 ،2082 ،2018 ،2012
،0265 ،0262 ،0212 ،0215 ،0258 ،0250
،0282 ،0282 ،0226 ،0222 ،0222 ،0269
،0290 ،0292 ،0292 ،0289 ،0282 ،0282
،0022 ،0299 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292
0021 ،0025 ،0020 ،0022

إ اةة التةمير

2252

984

اإل اةة ال امعير

2208 ،2206 ،2205

إ اةة ال و ة

،0210 ،0212 ،0256 ،2556 ،2525 ،2069
0260

إ اةة ال و ة الشاملر

0211 ،0212 ،2208 ،2201

إ اةة الحياة

209

إ اةة السيةما

0086

إ اةة الشركات

0221

إ اةة الصف

2222

اإل اةة الصةاعير

0026

إ اةة الضرائب

2251

اإل اةة العامر

،2012 ،2059 ،2058 ،2052 ،2056 ،822
،2062 ،2018 ،2012 ،2016 ،2011 ،2012
2065 ،2060

إ اةة الفةا ق

0215

إ اةة القضايا

0285

إ اةة المؤسسات

0052 ،2011

اإل اةة المالير

،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0226
0229

اإل اةة المالير الحكومير

2226

إ اةة المبيعات

0025

إ اةة المحاكم

2055 ،2028

اإل اةة المحلير

2010

إ اةة المخاير

0281 ،2251

إ اةة المخزون

0029

اإل اةة المدةسير

،2559 ،2551 ،2552 ،2522 ،2502 ،2066
2628

إ اةة المستشفيات

0286 ،2982

إ اةة المسرح

0222 ،0099

إ اةة المشروع

0212 ،0252 ،0222 ،0222 ،0292 ،2016

إ اةة المعرفر

0282 ،0222

إ اةة المعلومات

0282 ،0282 ،0229 ،0228 ،0222

985

إ اةة المكتبات

20

إ اةة المالعب

0222

إ اةة المةظمات

0251 ،0252

إ اةة المواة البشرير

،0202 ،0202 ،0229 ،0228 ،2552 ،2252
0229 ،0208

إ اةة الموا ئ

2228

إ اةة المواهب

2281 ،2082 ،2029

اإل اةة الةقدير

0220

إ اةة الوثائق

0261 ،09

إ اةة الوقت

0256

اإل ةاك

2285 ،2265 ،82

اإل ةاك (علم فس)

82

اإل ةاك (معرفر)

82

اإل ةاك البصر

0022

اإل ةاك الحسي

29 ،22 ،69

اإل مان

0220

اإلذاعر

0082 ،662 ،656 ،628 ،22 ،26 ،21 ،25

اإلةا ة

521 ،222 ،208 ،222 ،95

اإلةث

152

اإلةشا

252

اإلةشا االجتماعي

286

اإلةشا التربو

2261

اإلةشا الديةي

021

اإلةشا السياحي

2209

اإلةشا الةفسي

،622 ،252 ،228 ،222 ،226 ،221 ،225 ،222
0200 ،2222 ،2226 ،282

اإلةشا الةفسي ال ماعي

229

اإلةضاع الطبيعي

0212

اإلةهاب

،892 ،888 ،811 ،682 ،680 ،682 ،182 ،526
2262 ،2212

اإلةهاب اإللكترو ي

2222

986

اإلةهاب الدولي

2220 ،2262

اإلةهاب الديةي

888

اإلةهاب السياسي

888

اإلةهاب الفكر

888

إساءة معاملر اييفال

2222 ،2092

إسبا يا

926

إسرائيا

،922 ،889 ،818 ،815 ،812 ،821 ،806 ،222
2518 ،968 ،908 ،902 ،906

اإلسرائيليات

281

اإلسعافات ايولير

2226

اإلسكان

2060

اإلسالم

،026 ،020 ،295 ،290 ،282 ،286 ،282 ،222
،229 ،011 ،059 ،028 ،022 ،025 ،020 ،001
،512 ،512 ،558 ،551 ،550 ،529 ،291 ،285
،122 ،160 ،122 ،105 ،122 ،525 ،522 ،520
2221 ،2222 ،0298 ،602 ،188 ،181

اإلسالم السياسي

829

اإلسالموفوبيا

182

اإلشاعات

2268

اإلشراف التربو

،2551 ،2555 ،2550 ،2509 ،2505 ،2502
2129 ،2122

اإلشراف على الموظفين

0206

اإلشعاع

0225

اإلشهاة

0250

اإلصابات الرياضير

0206 ،0202 ،2252

اإلصالح اإل اة

0222

اإلصالح االجتماعي

2290 ،222 ،621 ،625 ،622 ،669

اإلصالح االقتصا

2212 ،2210 ،925 ،959

اإلصالح التربو

2502

اإلصالح ال مركي

2251

اإلصالح الدستوة

2228 ،2220

987

اإلصالح الديةي

2225 ،2222

اإلصالح الزةاعي

2202

إصالح الس ون

2255 ،2252

اإلصالح السياسي

2258 ،816 ،822

اإلصالحات اإل اةير

0288 ،2052

اإلصالحات التربوير

،2506 ،2292 ،2292 ،2218 ،2210 ،2212
2209 ،2229 ،2512 ،2522 ،2508

اإلضاءة

0022

إيعام الرضع

0212

إعا ة التأمين

2251

إعا ة التأهيا

2082

اإلعاقر

2086 ،2092

اإلعاقر البد ير

0202

اإلعاقر البصرير

2089

اإلعاقر السمعير

2089

اإلع از البالغي

2826 ،262 ،266 ،261 ،265 ،262 ،212 ،259

اإلع از البيا ي

262 ،212

اإلع از العد

222 ،226 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222 ،222

اإلع از العلمي

269

إع از القرآن

،266 ،261 ،265 ،260 ،262 ،262 ،218 ،210
،222 ،226 ،221 ،222 ،220 ،222 ،222 ،262
2860

إعدا ال ةد

120

إعدا المدةبين

0226

إعدا المدةسين

2522

إعدا الميزا يات

0225

إعدا الميزا ير الحكومير

2222

اإلعراب

2829 ،2825 ،2822 ،2820

إعراب القرآن

258 ،252 ،256 ،255 ،226 ،086

اإلعفاءات الضريبير

0282

اإلعالم

،622 ،628 ،022 ،221 ،52 ،29 ،28 ،21 ،25

988

،602 ،629 ،628 ،626 ،621 ،625 ،622 ،620
،626 ،621 ،625 ،622 ،622 ،601 ،605 ،600
،612 ،612 ،659 ،658 ،652 ،650 ،652 ،652
،822 ،820 ،692 ،619 ،612 ،611 ،610
،2201 ،2222 ،2092 ،2221 ،2252 ،2202
0029 ،0026 ،2228
اإلعالم اإلسالمي

826 ،022 ،022

اإلعالم اإللكترو ي

652

اإلعالم االقتصا

612

اإلعالم التربو

2262

اإلعالم الحربي

0092

اإلعالم الحكومي

622

اإلعالم الدولي

620

اإلعالم الرقمي

662

اإلعالم الرياضي

10

اإلعالم السياحي

2220

اإلعالم السياسي

828 ،826 ،822 ،682 ،612 ،629

اإلعالم الصحي

655

اإلعالم العربي

،615 ،609 ،608 ،605 ،629 ،622 ،622 ،622
611

اإلعالم الغربي

602

اإلعالميات

2081

اإلعالميون

602

اإلعالن

0052 ،0026 ،0021 ،0001

اإلعالن الت اة

0025 ،0022 ،0020

اإلعال ات التلفزيو ير

0022

إفريقيا

2029 ،822 ،820

إفريقيا الشمالير

0088

إقامر الدعوى

2222

اإلقراض

988

إقطاع التمليك

150

989

اإلقةاع

0508 ،0052 ،825 ،610 ،620

اإلقةاع السياسي

0092 ،828 ،822 ،821 ،822 ،820

اإللحا

562 ،519

اإللهيات

518

اإلماةات العربير المتحدة

،2289 ،2202 ،2206 ،2282 ،2225 ،999
2582 ،2222 ،0256 ،2202 ،2202 ،2022

إماةة الشاةقر (اإلماةات العربير

22

المتحدة)
إماةة شرق اية ن

2252

اإلمام علي بن أبي يالب

502

اإلمامر

122 ،522

اإلمبرالير

902

إمدا ات المياه

2222

اإلمالء

2285

اإل تاج التلفزيو ي

0091 ،0090

اإل تاج الزةاعي

2202 ،2200 ،2202 ،2229

اإل تاج السيةمائي

0088

اإل تاج الصةاعي

0026 ،2226

إ تاج الطاقر

2221

اإل تاج الغذائي المحلي

2205

اإل تاج المسرحي

0622

إ تاج الةفط

2206 ،2201

اإل تر ت

0025 ،2220 ،2295 ،2216 ،229 ،616 ،629

اإل ثروبولوجيا

698 ،682 ،629 ،199 ،61

اإل ثروبولوجيا االجتماعير

2206 ،220 ،192

اإل ثروبولوجيا االجتماعير والثقافير

298

اإل ثروبولوجيا البيئير

685

اإل ثروبولوجيا التربوير

2220 ،222

اإل ثروبولوجيا الثقافير

225

اإل ليز

2092

إ دو يسيا

2010

990

اإل سان

262 ،61 ،65 ،62

اإل سا ير

019

إ شاء السدو

2969

إ شاء المبا ي

0018

اإل شاءات

0250 ،0229

اإلي اة

2008

اإليديولوجيات

802 ،828 ،266 ،199

اإليرا ات

2222

اإليرا ات الوقفير

128

إيران

،2282 ،900 ،902 ،928 ،891 ،886 ،628
2551

اإليطاليون

2228

اإليلكخا يون

2225

اإليمان

188 ،525 ،522 ،520 ،559 ،552 ،521 ،522

اإليمان باهلل

561 ،562 ،562 ،519 ،512 ،516 ،555

اإليمان باليوم اآلخر

562

االئتمان

2220 ،2222

االبتزاز

2229 ،2226 ،2282

االبتكاة

،0252 ،0228 ،2281 ،2222 ،2015 ،88
0022 ،0290

االبتكاةات

0292 ،0292 ،0292

ابن ح ر العسقال ي (810-222ها)

2222

االت اة بالبشر

2222 ،2222 ،2260 ،2262

االتحا ايوةوبي

928 ،925 ،922 ،922 ،822

االتحا السوفيتي

2262 ،2261 ،2265 ،2262 ،921 ،822

اتخاذ القراةات

،0285 ،0226 ،0221 ،0225 ،2510 ،95
0020 ،0281

االتصال

825 ،220

االتصال اإل اة

0022 ،0252 ،0296 ،2522

االتصال البيئي

2022

االتصال التةظيمي

0252

991

االتصال ال ماهير

،0052 ،821 ،662 ،652 ،622 ،606 ،622 ،10
0092 ،0086 ،0051 ،0055 ،0052

االتصال السياسي

821

االتصال بين ايفرا

92

االتصال غير اللفظي

2522

االتصاالت اإل اةير

0021 ،0022 ،0201 ،0266

االتصاالت التسويقير

0028 ،0022 ،0022

االتصاالت الحاسوبير

662

االتصاالت الرقمير

652 ،626 ،601 ،622

االتصاالت السلكير والالسلكير

2221

االتصاالت الصوتير

0221

االتصاالت الالسلكير

26

االتصاالت المكتوبر

0266

االتفاقيات

2221

االتفاقيات االقتصا ير

919

االتفاقيات الدولير

،2285 ،2222 ،2220 ،2222 ،922 ،922 ،860
2222 ،2269 ،2261 ،2262 ،2218 ،2252

اتفاقيات السالم

2518 ،2512 ،906

اتفاقير أوسلو

2518 ،2512

االجتها

590

االجتها (فقه إسالمي)

589

االجتها ات المعاصرة

022

االحتباس الحراة

2202

االحترافير

0222

احترام الذات

222 ،98 ،82

االحتالل ايمريكي

0215 ،2012 ،2022 ،628

االحتالل ايمريكي للعراق

2521 ،955

االحتالل اإلسرائيلي

2522 ،2215 ،961

االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين 2958

2512 ،2558

االحتالل العسكر

،2562 ،2559 ،2522 ،2282 ،882 ،861 ،852
2592 ،2589

992

االحتالل الفر سي

922

االحتياجات الغذائير

2992

االحتيال المحاسبي

0222

االختباةات

02

اختباةات الذكاء

92 ،22

اختباةات الشخصير

222 ،226 ،225

االختباةات الةفسير

2122 ،26

االختالف بين المذاهب الفقهير

599

االةتقاء

0226

االز واج الضريبي

2222

االز واجير

2828

االز واجير اللغوير

226

االستبيا ات

225

االستثماة

،2212 ،2250 ،2226 ،992 ،921 ،922 ،155
2069 ،0229 ،2022 ،2222

االستثماة الدولي

992

االستثماة العام

2019 ،999

االستثماة الفر

992

االستثماةات

0285 ،991 ،152

االستثماةات الرأسمالير

0222

االستثماةات العربير

999

استخدام الحاسوب

2022

استخراج الةفط

2201

االستدالل

251 ،255 ،252

االستراتي يات

0266 ،0212 ،0222 ،926

االستراتي يات الدولير

881 ،882

استراتي ير التعلم

،2122 ،2529 ،2511 ،2286 ،2282 ،2229
2929 ،2129

استراتي ير التةمير

2222

االستراتي ير العسكرير

922 ،902

االستشاةات اإل اةير

0210

993

االستشاةة القا و ير

2052

االستشراق

2285

االستشراق والمستشرقون

2828 ،028

استطالعات الرأ العام

662

االستعاةة

2822

االستعماة

2591 ،822

االستعماة ايمريكي

2220 ،882

االستعماة اإلسرائيلي

2511

االستعماة السوفيتي

2265

االستعماة الفر سي

199

استغالل الطاقر البشرير

0228

االستفهام

2925

االستقراء

251 ،252

االستقراة ايسر

280

االستقراة االقتصا

992 ،921

االستقراة السياسي

862

االستهالك الغذائي

0212

استهالك المياه

2228

االستيطان

2511 ،805 ،222

االسكةدة المقدو ي

2229

االشتقاق

2922

اضطراب التوحد

2129

االضطراب الةفسي

229

االضطرابات

2128

اضطرابات ايكا

0221

االضطرابات اال فعالير

2126 ،82 ،25

اضطرابات الشخصير

0228

االضطرابات العصبير

0209 ،0202

االضطرابات اللغوير

0209 ،0229

اضطرابات الةطق

0226 ،2121

االضطرابات الةفسير

0202 ،0221

994

االضطرابات الةمائير

0229

اضطرابات الةمو

0202

االعتداءات ال ةسير

2096

االعتدال

026

االعتما ات المستةدير

0222

االغتراب االجتماعي

662

االغتراب الوظيفي

0202

االغتيال

2225

االقتصا

،911 ،915 ،912 ،910 ،912 ،912 ،958 ،121
،2229 ،2222 ،999 ،982 ،925 ،922 ،966
،2220 ،2219 ،2255 ،2222 ،2226 ،2202
0005 ،0022 ،2251 ،2252 ،2250

االقتصا اإل اة

0222 ،2226 ،2221

االقتصا اإلسالمي

،112 ،112 ،158 ،155 ،150 ،126 ،522 ،521
128 ،122 ،126 ،125

االقتصا البيئي

2222

االقتصا الثقافي

260

االقتصا ال زئي

2222 ،2221 ،912

االقتصا الدولي

،2222 ،2220 ،2222 ،962 ،962 ،959 ،259
2212 ،2212 ،2258 ،2252 ،2225

االقتصا الزةاعي

966

اقتصا السوق

916

االقتصا السياحي

2222

االقتصا السياسي

2252 ،926 ،962

االقتصا العالمي

2201 ،922 ،926

االقتصا القياسي

2252

االقتصا الكلي

2219 ،2218 ،2212 ،2216 ،990 ،912

االقتصا المعرفي

0222 ،2562 ،2222 ،229 ،212

اقتصا المعلومات

2290

االقتصا المةزلي

0259 ،2622

اقتصا يات الطاقر

2226 ،921

995

اقتصا يات المال

992 ،920 ،962

االقتصا يون

2222

االكتشافات العلمير

2962

االكتفاء الذاتي

2205

االلتزامات (قا ون)

2002 ،2026

االمبرايوة جستةيان

2218

االمبرايوةير الروما ير

2228

االمبرايوةير العثما ير 2900-2520

2506 ،2222 ،891

اال تباه

2265

اال تخابات

2558 ،2208 ،829 ،828 ،822 ،815

اال تداب البريطا ي على فلسطين 2928

2292

2958اال تداب الفر سي على سوةيا – 2902

855

2956
ا تشاة اإلسالم

2280 ،002 ،006

ا تشاة المعلومات

0051 ،0055 ،611 ،608 ،628 ،622

اال تفاضر الفلسطيةير

2562

اال تفاضر الفلسطيةير 2982

2222

ا تقال ايمراض

2996

اال تماء السياسي

0522 ،825 ،802

ا تهاك حقوق اإل سان

2220

ا لترا

2262 ،2092

اال حراف

2252 ،2098 ،622

ا حراف ايحداث

2252

اال طواء على الذات

2122

ا عدام ال ةسير

2286

اال فعاالت

202 ،29

996

ب
الباحثون

2926 ،21

البا ير اية ير

2522

الباةاسيكولوجيا

69

البايةير

528

الباكستان

922

الببليوغرافيا التراجمير

02 ،06

البترول

2222 ،921

البث اإلذاعي

22

البث التلفزيو ي بواسطر ايقماة

822

الصةاعير
البث الفضائي

2220 ،828

بث المعلومات

2225

البحث

622

البحث التطبيقي

2068

البحث العلمي

،62 ،20 ،22 ،29 ،22 ،26 ،21 ،25 ،22 ،20
2068 ،0221 ،692 ،229

البحث الةوعي

28

البحث عن عما

211

البحرين

2020

البحوث

658 ،20 ،22

بحوة الشعر

2921

البدع

522

البدع الديةير

512

براءات االختراع

2009

البراجماتير

22

البرامج ايكا يمير

2200

البرامج اإلحصائير

02 ،29 ،28 ،22

البرامج التدةيبير

،2522 ،2520 ،2522 ،2529 ،2285 ،2282
0226 ،0202 ،0290 ،2525

997

البرامج التدةيسير

2552 ،2526

البرامج التربوير

2229 ،2122 ،2512 ،2522 ،2522 ،2262

البرامج التعليمير

2516

برامج التغذير

0219

البرامج التلفزيو ير

،0092 ،0092 ،0009 ،820 ،822 ،688 ،622
0091 ،0095 ،0092 ،0090

برامج التمويا

922

برامج الحاسوب

01 ،22 ،22

البرامج الدةاسير

2510

برامج الرعاير الصحير

2085

برامج الرعاير والتأهيا

222

البرامج السياسير

0090 ،0092

البرم ر

21

برم ر الحاسوب

26

البرم يات

26

البروتوكوالت

920

بريطا يا

2589 ،2522

البصرة (العراق)

0200

البطالر

2096 ،965 ،211

بعثر الةبي

529

بغدا

2552 ،2529 ،2528 ،0991 ،2922

البكتيريا

2926

بال الرافدين

0016

بال الشام

2501

بال العرب

2061

بال القفقاس

2266

بال الةيا

280

بال فاةس

192

بال ما بين الةهرين

2550 ،2210 ،2212 ،2259

بال ما وةاء الةهر

2522 ،2225

البالغر

،2659 ،2620 ،186 ،529 ،528 ،256 ،222

998

،2808 ،2802 ،2806 ،2805 ،2269 ،2262
،2850 ،2852 ،2852 ،2825 ،2822 ،2820
،2810 ،2812 ،2812 ،2859 ،2858 ،2852
2892 ،2819 ،2818 ،2812 ،2816 ،2812
البالغر البيا ير

2802

البالغر الخطابير

2802

البالغر العربير

،2829 ،2828 ،2822 ،2821 ،2822 ،229
2862 ،2862 ،2815 ،2856 ،2851

بالغر القرآن

،215 ،212 ،210 ،212 ،259 ،229 ،228 ،222
2858 ،2852 ،2851

البالغر اللغوير

2802 ،610 ،212

البلدان ايقا مواً

685

بلدان العالم

822

البلدان العربير

،222 ،209 ،696 ،625 ،012 ،009 ،59 ،00
،801 ،800 ،802 ،829 ،821 ،825 ،259 ،255
،850 ،852 ،828 ،822 ،826 ،821 ،825 ،822
،922 ،920 ،922 ،922 ،892 ،888 ،812 ،852
،919 ،929 ،928 ،925 ،922 ،902 ،902 ،929
،2251 ،2252 ،2222 ،995 ،968 ،960 ،962
،2292 ،2282 ،2260 ،2222 ،2292 ،2269
،2961 ،2212 ،2255 ،2290 ،2292 ،2221
،2222 ،2252 ،2250 ،2022 ،0860 ،0202
2510

البلدان العربير اإلسالمير

022

البلدان الغربير

2285 ،028

البلدان الةامير

2252 ،2222 ،2222 ،212

البلديات

2558 ،2205 ،2202

البلقاء (اية ن)

2522

البلقان

2268

البةاء

0252

البةاء ايسر

281

999

البةاء السر

0168

البةاء المعزول

0052

بةات الرسول

501

بةغال ش

922

البةك المركز

986

البةوك

،986 ،981 ،985 ،985 ،982 ،980 ،982 ،929
0282 ،2028 ،992

البةوك اإلسالمير

112 ،112 ،159 ،158 ،152 ،155

البةوك الت اةير

0288 ،2222 ،158

بةي إسرائيا

280 ،022

بةي تميم

2229

البةيوير

0229 ،0228

البويهيون 2211-920

0282

البيئر

،2129 ،2128 ،2122 ،2126 ،2202 ،222
،2606 ،2601 ،2605 ،2150 ،2152 ،2152
2690 ،2692 ،2692

بيئر ايسرة

282

البيئر اإلعالمير

602

البيئر االجتماعير

2252 ،225 ،691 ،622 ،202

البيئر التسويقير

0022

البيئر الثقافير

262

البيئر الحضرير

622

بيئر العما

0022 ،0290 ،2226

البيان

2862 ،2812 ،2852 ،2805

البيا ات اإلحصائير

2952

البيا ات الرسمير

812

البيا ات المالير

0226

بيت المقدس

2562 ،2525 ،22

البيداغوجيا

2212

البيوع

156 ،151

بيولوجيا الخلير

2982

1000

البيوميكا يك

0205

ت
التأثير االجتماعي

688

التأةيخ

2282

التأليف

0255

التأليف المسرحي

0256

التأما

2222

التأما الذهةي

29

التأمين

0281 ،2029

التأمين االجتماعي

2251

التأمين البحر

2228

التأمين الصحي

2252 ،2256

التأمين ضد اإلصابات

2252

التأمين ضد الحوا ث

2256

التأهيا االجتماعي

2252

التأويا

2862 ،2812 ،221

التأويا القرآ ي

2822

التابعون

295

التاةيخ

،2612 ،2612 ،2612 ،2622 ،2626 ،190
،2252 ،2028 ،2062 ،0200 ،2611 ،2615
2590 ،2219

تاةيخ آسيا

2269

تاةيخ ألما يا

2260

تاةيخ أوةوبا

2268 ،2219 ،2218 ،2212

تاةيخ إيران

929

تاةيخ إيطاليا

2228

تاةيخ اي ب

0282

تاةيخ اي يان

222

تاةيخ اية ن

،2568 ،2562 ،2562 ،2216 ،0612 ،812 ،029

1001

2526 ،2522 ،2522 ،2569
تاةيخ اي دلس

2502 ،2502 ،2526 ،122

التاةيخ اإلسالمي

،120 ،162 ،522 ،501 ،529 ،525 ،522 ،522
،2222 ،2226 ،2092 ،2062 ،2290 ،180
،2282 ،2282 ،2229 ،2228 ،2221 ،2258
،2295 ،2292 ،2290 ،2292 ،2292 ،2289
،2520 ،2522 ،2298 ،2292 ،2296 ،2291
،2529 ،2528 ،2526 ،2521 ،2525 ،2522
،2521 ،2525 ،2522 ،2520 ،2522 ،2522
،2508 ،2506 ،2501 ،2505 ،2500 ،2526
2582 ،2552 ،2525

تاةيخ اإلماةات العربير المتحدة

2582

التاةيخ االجتماعي

2595 ،2555 ،2522 ،2062 ،292 ،229

التاةيخ االقتصا

2552 ،2522 ،2226 ،968 ،966 ،962

التاةيخ البحر

180

تاةيخ الترجمر

2268

التاةيخ الثقافي

2528 ،2062

تاةيخ ال زائر

2592 ،2590 ،2581

التاةيخ الحديث

2591 ،2269

تاةيخ الخط العربي

2281

التاةيخ الديةي

2552

التاةيخ السياسي

2595 ،2520 ،2522 ،2509 ،2222 ،825 ،802

تاةيخ الشعوب

2591

التاةيخ الشفهي

2062

تاةيخ العائالت

2251 ،2252 ،2229 ،2228 ،2226 ،2222

تاةيخ العالم

2061 ،2065

تاةيخ العراق

،2552 ،2550 ،2552 ،2529 ،2521 ،2210
2551

تاةيخ العراق الحربي

2028

تاةيخ العراق القديم

2212 ،2212

تاةيخ العرب

2286 ،2281 ،2228 ،2252 ،2612 ،2612 ،191

1002

التاةيخ العربي

2509 ،2285

التاةيخ العربي اإلسالمي

2522 ،2282 ،2222 ،2221 ،2060

التاةيخ العسكر

2525 ،2022

التاةيخ الفاةسي

2215

التاةيخ الفكر

2528

تاةيخ الفن اإلسالمي

0018

تاةيخ الفةون

0068 ،0016

تاةيخ القدس

2565

التاةيخ القديم

،2212 ،2259 ،2251 ،2228 ،2062 ،0066
2281 ،2225 ،2266 ،2216 ،2211

التاةيخ الكةسي

195

التاةيخ المعاصر

2082

التاةيخ المعماة

2552

تاةيخ المغرب

2592 ،2505 ،2526

تاةيخ اليو ان

2229

تاةيخ اليو ان القديم

2211

تاةيخ بال الرافدين

2212

تاةيخ بال ما بين الةهرين

2211

تاةيخ تركيا

2222 ،2222 ،922

تاةيخ تو س

2581

تاةيخ ةوسيا

2261

تاةيخ سوةيا

2512 ،2520 ،2522 ،2522

تاةيخ عمان

2529

تاةيخ فلسطين

،2559 ،2552 ،2251 ،2222 ،0025 ،829
،2511 ،2515 ،2512 ،2510 ،2512 ،2512
2566 ،2560 ،2562 ،2562 ،2516

تاةيخ قطر

2582

تاةيخ لبةان

2522

تاةيخ مصر

2592 ،2588 ،2522 ،2520 ،2522

تاةيخ مصر القديمر

2922

تبا ل العمالت

992

1003

تبا ل المعلومات

2225

التبعير القا و ير

2022

الت اةة

0022 ،2022 ،2215 ،2228 ،918

الت اةة اإللكترو ير

2292 ،2290 ،2269 ،2222

الت اةة الخاةجير

2251 ،2252 ،2250

الت اةة الدولير

2255 ،2025 ،2222 ،2202 ،2222

الت اةة الزةاعير

2252

الت اةة بالعمولر

2299

الت ديد

222

الت ديدات التربوير

2558

الت سس الت اة

2029

الت ويد

220 ،229 ،221

التحديث

625

التحرش ال ةسي

2099

التحرير

25

التحرير (كتابر)

55

تحرير ايخباة

52

التحرير الصحفي

51 ،52

تحريف الحقائق المالير

2228

التحصيا الدةاسي

2229 ،2100 ،2529 ،2266

التحضر

292

التحقيق ال ةائي

2222 ،2225

التحقيق الصحفي

2228 ،12 ،59

التحكيم

588

التحكيم الت اة الدولي

2222

التحكيم الدولي

2298 ،2222

التحكيم القا و ي

2026

التحليا اي بي

،0210 ،0256 ،0250 ،0229 ،2812 ،062
،0262 ،0218 ،0212 ،0216 ،0215 ،0212
،0222 ،0222 ،0222 ،0262 ،0266 ،0261
،0292 ،0281 ،0280 ،0282 ،0228 ،0226

1004

،0502 ،0522 ،0520 ،0529 ،0528 ،0295
،0522 ،0528 ،0525 ،0522 ،0502 ،0502
،0122 ،0166 ،0156 ،0151 ،0122 ،0122
،0659 ،0656 ،0620 ،0199 ،0196 ،0182
،0665 ،0662 ،0619 ،0618 ،0610 ،0612
،0866 ،0682 ،0682 ،0680 ،0666 ،0661
،0892 ،0889 ،0882 ،0880 ،0882 ،0868
،0901 ،0922 ،0929 ،0921 ،0920 ،0891
،2006 ،2222 ،0995 ،0992 ،0965 ،0962
2026
التحليا اإلحصائي

2950 ،2952 ،2252 ،02 ،28

التحليا اإلعرابي

2892 ،2889

التحليا اإلقليمي

2022

التحليا اإل شائي

0252

التحليا االستراتي ي

0262 ،0262

التحليا االستقطابي

2916

التحليا االقتصا

،2226 ،911 ،915 ،912 ،910 ،912 ،959 ،215
2212

التحليا التاةيخي

2280

تحليا التربر

0255 ،0252

تحليا التكاليف

0229

التحليا التوافقي

2952

التحليا ال ةائي

2222

التحليا الحراة

2918

التحليا الحركي

0205

التحليا الخطابي

2819 ،2815 ،2260 ،2262 ،2262

التحليا الدالي

2952

التحليا الرياضي

0202

تحليا الشخصيات

222

التحليا الصرفي

2920 ،2922 ،2928

التحليا الطبي

0220

1005

التحليا الفةي

0626 ،0622 ،0520

التحليا الكيميائي

2918

التحليا اللغو

،2265 ،2262 ،2219 ،609 ،028 ،022 ،92
،2850 ،2822 ،2299 ،2290 ،2286 ،2228
0109 ،2898 ،2892 ،2889 ،2810 ،2858

التحليا المالي

0226 ،0225

تحليا المحتوى

656

التحليا المخبر

0222

التحليا الموضوعي

0109

التحليا الةحو

2898

تحليا الةظم

21

التحليا الةفسي

0202 ،0022 ،21

التحليا الةقد

2262

التحوالت الفكرير

0059

تحوير السلوك

91

تحويا الطاقر

2221

تخدير الحيوا ات

102

التخزين

0029

تخزين الطاقر

2221

التخطيط

،0216 ،0212 ،0256 ،0208 ،2520 ،122
0222 ،0220 ،0020 ،0266

التخطيط اإل اة

0262 ،0202 ،2125 ،2056 ،2251 ،296

التخطيط اإلقليمي

2200 ،912 ،296

التخطيط االستراتي ي

،2506 ،2222 ،2018 ،2012 ،902 ،892 ،259
،2202 ،2206 ،2205 ،2510 ،2512 ،2522
،0252 ،0202 ،0299 ،0296 ،0292 ،0290
،0211 ،0215 ،0212 ،0259 ،0252 ،0255
،0262 ،0262 ،0262 ،0219 ،0218 ،0212
،0222 ،0269 ،0268 ،0262 ،0261 ،0265
0028 ،0292 ،0286

التخطيط االقتصا

2259 ،2256 ،2252 ،995

1006

تخطيط التدةيس

2526

التخطيط التربو

2566 ،2512 ،2558 ،2552 ،2526 ،2215

التخطيط التةمو

0219 ،2258 ،296

التخطيط الحضر

912

التخطيط العلمي والتكةولوجي

2512

التخطيط العمرا ي

296

التخطيط العملي

2568

التخطيط اللغو

222

التخطيط المالي

0222

تخطيط المدن

2212 ،0018 ،0229 ،2229

تخطيط المةاهج

2228

التخلف

2258

التخلف االقتصا

685

التخيا

2286 ،2285

تداول المعلومات

50

التداول الةقد

982

التداولير

062

التدخا ايجةبي

952 ،956 ،952 ،950 ،921 ،922 ،819

التدخا السياسي

628

التدخا العسكر

2021

التدخين

0220

التدخين السلبي

0220

التدةيب

0222 ،0292

التدةيب اإل اة

0221

التدةيب اإللكترو ي

2521

التدةيب الرياضي

،2992 ،2989 ،2988 ،2982 ،2981 ،2222
،0222 ،0226 ،0221 ،0225 ،0222 ،0222
،0226 ،0221 ،0225 ،0222 ،0220 ،0222
،0202 ،0205 ،0202 ،0229 ،0228 ،0222
0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0209

التدةيب العصبي

0229 ،2222

1007

التدةيب العملي

2502 ،2521

تدةيب المدةسين

،2520 ،2522 ،2522 ،2299 ،2298 ،2292
،2525 ،2522 ،2520 ،2522 ،2522 ،2529
2122 ،2121 ،2502

التدةيب المهةي

0222 ،2521

تدةيب الموظفين

0292 ،0225 ،0202 ،0226 ،2552

التدةيب على العالقات بين ال ماعات

0022

التدةيس

2228 ،2586 ،2581 ،2528 ،2529 ،2526

التدةيس اإلبداعي

2262

التدةيس التخطيطي

2522

تدةيس الرياضيات

2928 ،2922 ،2151

تدةيس اللغر

2180

تدةيس اللغر الثا ير

2902 ،2900

التدفقات المالير

2255

تدقيق الحسابات

0288 ،0282 ،0228 ،0221 ،0222 ،0268

التدقيق الخاةجي

0025

التدقيق الداخلي

0220

تدقيق حسابات الضرائب

0282

تدوين الحديث

292 ،292 ،289

التراث اإلسالمي

202

التراث البالغي

2822

التراث الثقافي

2216 ،2211

التراث الشعبي

2286 ،0112 ،2212 ،2212 ،2259

التراث العلمي

2502

التراث الفلسطيةي

0288

تراجم

،2222 ،126 ،598 ،509 ،502 ،016 ،022
،2089 ،2088 ،2082 ،2081 ،2085 ،2082
،2091 ،2095 ،2092 ،2090 ،2092 ،2092
،2225 ،2222 ،2222 ،2222 ،2099 ،2098
،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2222 ،2221
،2202 ،2202 ،2229 ،2222 ،2226 ،2225

1008

،2209 ،2208 ،2202 ،2206 ،2202 ،2200
2522 ،2292 ،2225 ،2222 ،2222
التراجم الذاتير

2221 ،2086

تراجم العسكريين

2228

تراجم الفالسفر

2092

تراجم الفةا ين

2205

تراجم الملوك

2228

التربر

0252

التربير

،2229 ،2216 ،2212 ،269 ،268 ،262 ،020
2125 ،2560 ،2510 ،2525

التربير ايخالقير

2695 ،2692 ،2111 ،2115 ،2212 ،225 ،91

التربير ايساسير

862

تربير اييفال

0260 ،622 ،222

التربير اإلسالمير

،285 ،282 ،280 ،282 ،282 ،229 ،228 ،225
،025 ،022 ،296 ،289 ،288 ،282 ،286 ،281
،268 ،620 ،519 ،282 ،052 ،002 ،002 ،028
،2622 ،2622 ،2629 ،2628 ،2622 ،2512
،2626 ،2621 ،2621 ،2625 ،2622 ،2620
2662 ،2619 ،2618 ،2612 ،2616

التربير اإلعالمير

601

التربير االجتماعير

0262 ،2626 ،2621 ،2512 ،2262 ،620

التربير البد ير

،0222 ،0222 ،2988 ،2982 ،2981 ،2520
0202 ،0226 ،0221 ،0225

التربير التةموير

2212

التربير ال ةسير

622

التربير الحركير

2125

تربير الحيوا ات

0258

التربير الخاصر

،2126 ،2121 ،2125 ،2122 ،2086 ،226
،2122 ،2120 ،2122 ،2129 ،2128 ،2122
2122 ،2126 ،2121 ،2125

التربير الديةير

،202 ،202 ،229 ،228 ،222 ،226 ،221 ،002

1009

192 ،519
التربير الرياضير

2225

التربير الصحير

0221 ،0262 ،2992

التربير العلمير

2125

التربير العملير

2262

التربير الفةير

،2661 ،2665 ،2662 ،2660 ،2662 ،2562
0020 ،0011

التربير المدةسير

2120 ،2522

التربير المد ير

2602

التربير المهةير

2622 ،2502

التربير الويةير

،2622 ،2622 ،2602 ،2626 ،2621 ،862
2622 ،2620

التربير للسالم

620

التربير والتعليم

،2528 ،2522 ،2289 ،2222 ،2212 ،2258
،2562 ،2519 ،2500 ،2502 ،2502 ،2529
،2625 ،2622 ،2622 ،2622 ،2102 ،2522
،2652 ،2652 ،2629 ،2622 ،2626 ،2621
،2652 ،2656 ،2651 ،2655 ،2652 ،2650
2658

الترتيب القرآ ي

225

الترجمر

0252 ،2822 ،2268 ،2266 ،022 ،262

ترجمر القرآن

022

الترجمر عةد العرب

2268

الترجيح (فقه)

121

ترشيد الطاقر

0052

تركستان

288

تركيا

،2221 ،955 ،926 ،921 ،925 ،922 ،822 ،820
2206

التركيب االجتماعي

292

تركيب الدماغ

2286

التركيب السكا ي

686 ،681 ،621

1010

التركيب الكيميائي الحيو

2921

التركيب اللغو

51

ترويج المبيعات

0025 ،0022 ،0021

ترويج المةت ات

0022

التزجيج

0062

التزو بالمعرفر

0228 ،218

التزوير

2228 ،2208 ،2219

تزييف الةقو

2219

التسامح

026 ،212

التسامح الديةي

161 ،021

التسعير

0002

التسليف

2222

التسليف البةكي

985

التسليف الت اة

2222

تسليم الم رمين

2222

تسوير الةزاعات

2026 ،2021 ،2298 ،880

التسويق

،0022 ،0229 ،2200 ،2250 ،2222 ،981 ،822
،0002 ،0029 ،0022 ،0026 ،0025 ،0020
،0002 ،0006 ،0001 ،0002 ،0000 ،0002
0052 ،0008

التسويق اإللكترو ي

0020 ،0022 ،0001

التسويق االجتماعي

0009

التسويق الرياضي

0005

التسويق الصةاعي

0021

التسويق المباشر

0022

التسويق عبر التلفاز

0009

التسويق عن بعد

0009

التشبيه

2862 ،2808

تش يع القراءة

2122

التشخيص

0209 ،0220 ،2126

تشخيص المرض

0225

1011

التشريح المقاةن

2920

التشريع

2052

التشريع اية ي

2220

التشريع اإلسالمي

182 ،580

التشريع العراقي

2220

التشريع الوضعي

122

التشريعات

2202 ،2260

التشريعات ال زائير

2025

التشريعات الدولير

2250

التشريعات الضريبير

0222

تشريعات العما

2251 ،2255 ،2252

تشغيا ايحداث

2252

التشفير

02

التشوهات الوةاثير

0222

التصحر

2022 ،2225

التصميم

0022

تصميم اإلعال ات

0021

التصميم اإل شائي

0252

التصميم ال رافيكي

0022

تصميم المبا ي

0052

تصميم المشاةيع

22

تصميم الةظم

0229

التصميم الهةدسي

0019

التصميم بمساعدة الحاسوب

0229

التصةيع

0056 ،0228

التصوف اإلسالمي

،018 ،012 ،016 ،011 ،015 ،012 ،010 ،012
189 ،065 ،062

التصوير السيةمائي

0026

التصوير الفوتوغرافي

0021

التضخم

982

التضخم االقتصا

0282

1012

تطبيقات الحاسوب

،2059 ،2222 ،912 ،665 ،58 ،02 ،02 ،29 ،22
0992 ،0226 ،2282 ،2229 ،2202 ،2592

التطبيقات الذكير

0221

التطرف

668 ،051

تطوة العالقات االجتماعير

666

التطوة اللغو

2291

التطوير

0222 ،0228

التطوير اإل اة

0280 ،0266 ،0210 ،0202

التطوير التربو

،2556 ،2552 ،2528 ،2521 ،2221 ،2066
2229 ،2628 ،2512 ،2559 ،2558

تطوير التعليم

2589 ،2295 ،2260

تطوير الذات

225 ،220

تطوير الشخصير

2221 ،2262 ،209 ،222 ،98 ،95

التطوير المؤسسي

0222

تطوير المةاهج

2202 ،2229 ،2558

تطوير المةت ات

0022 ،0292 ،2210

تطوير المهاةات

228

التطوير المهةي

0292 ،0225 ،0221 ،2016

التعايف

2120

التعاليم الديةير

022

التعامالت المالير

928

التعاون اإلقليمي

800

التعاون االقتصا

2225 ،905

التعاون الدولي

2226 ،909 ،822

التعاون السياسي

2592

التعاون العربي

852

التعايش الديةي

021

التعبير

2269

التعبير الشفهي

2906

التعبيرير

0022

تعد الثقافات

698

1013

تعديا السلوك

0260 ،0262 ،282 ،622 ،220

التعديالت الدستوةير

2228

التعديالت القا و ير

2260

التعرفر ال مركير

2251 ،2250

التعريفات

2802 ،2261

التعزير

110

التعصب الديةي

2505 ،168

التعلم

2182 ،2102 ،2525 ،2561 ،2211

التعلم التدةجي

2580

التعلم الذاتي

2596

تعلم اللغر الثا ير

،2909 ،2902 ،2901 ،2905 ،2902 ،2902
2922 ،2922

تعلم اللغر الثةائير

2862

التعلم باللعب

2592

التعلم بالم موعات

2598

التعليم

،2266 ،2060 ،020 ،222 ،212 ،222 ،28
،2509 ،2295 ،2292 ،2290 ،2281 ،2269
،2595 ،2580 ،2518 ،2511 ،2510 ،2526
،0260 ،2621 ،2182 ،2129 ،2122 ،2598
2582 ،0222 ،0220

التعليم ايساسي

2628

التعليم ايسر

0262

تعليم اييفال

2229 ،2980 ،2928 ،222

التعليم اإلعدا

،2601 ،2605 ،2602 ،2600 ،2602 ،2629
،2610 ،2622 ،2609 ،2608 ،2602 ،2606
،2618 ،2612 ،2616 ،2611 ،2615 ،2612
،2666 ،2661 ،2665 ،2662 ،2660 ،2662
،2620 ،2622 ،2622 ،2669 ،2668 ،2662
،2629 ،2622 ،2626 ،2621 ،2625 ،2622
،2681 ،2685 ،2682 ،2680 ،2682 ،2682
،2226 ،2221 ،2225 ،2699 ،2692 ،2692

1014

2220 ،2222 ،2228 ،2222
التعليم اإللكترو ي

2225 ،2592 ،2592 ،2589 ،2588 ،2525

التعليم االبتدائي

،2522 ،2500 ،2529 ،2528 ،2522 ،222
،2122 ،2126 ،2121 ،2100 ،2102 ،2129
،2152 ،2150 ،2152 ،2152 ،2129 ،2128
،2112 ،2112 ،2159 ،2158 ،2151 ،2155
،2118 ،2112 ،2111 ،2115 ،2112 ،2110
،2165 ،2162 ،2160 ،2162 ،2162 ،2119
،2122 ،2169 ،2168 ،2162 ،2166 ،2161
،2128 ،2122 ،2126 ،2121 ،2125 ،2122
،2188 ،2182 ،2186 ،2181 ،2185 ،2182
،2195 ،2192 ،2190 ،2192 ،2192 ،2189
،2622 ،2199 ،2198 ،2192 ،2196 ،2191
،2628 ،2622 ،2626 ،2621 ،2620 ،2622
،2626 ،2622 ،2620 ،2622 ،2622 ،2629
2622

التعليم الثا و

،2625 ،2620 ،2602 ،2502 ،2282 ،2262
،2662 ،2619 ،2612 ،2612 ،2659 ،2628
،2692 ،2689 ،2688 ،2682 ،2686 ،2628
،2698 ،2696 ،2691 ،2695 ،2692 ،2690
،2222 ،2229 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
2221 ،2225 ،2222

التعليم ال امعي

2222 ،2222 ،2201

التعليم الدامج

2121

التعليم الديةي

282 ،286

التعليم الديةي اإلسالمي

288 ،280

التعليم الرقمي

2525

تعليم الرياضيات

2620 ،2622 ،2622

التعليم العالي

،2209 ،2202 ،2201 ،2205 ،2200 ،2202
،2226 ،2221 ،2225 ،2220 ،2222 ،2222
0225 ،0020 ،2252 ،2229

1015

تعليم العلوم

2152 ،2156 ،2151

تعليم القراءة

2120 ،2122 ،2162 ،2219

تعليم اللغات

2929 ،2182

تعليم اللغر ايم

2928

تعليم اللغر الثا ير

2925

التعليم اللغو

2228

التعليم المهةي

،2112 ،2110 ،2112 ،2112 ،2159 ،2158
2669 ،2668 ،2662 ،2666

التعليم الوظيفي

2211

التعليم بالةشاي

2526

التعليم بمساعدة الحاسوب

0220 ،2582

التعليم عن بعد

2282 ،2225 ،2595 ،2592

التعليم قبا المدةسر

،2106 ،2101 ،2105 ،2102 ،2121 ،2585
،2125 ،2122 ،2120 ،2122 ،2108 ،2102
2625 ،2152 ،2156

تعليمات الصحر والسالمر

2062

التغذير

2999 ،2995 ،2992

التغذير الصحير

2998

تغذير الطفا

0262 ،0218 ،0212 ،2992

التغطير اإلخباةير

662 ،656 ،55

التغطير اإلعالمير

826 ،628 ،12

التغير االجتماعي

2250 ،292 ،691 ،626 ،621 ،620 ،192

التغير التكةولوجي

0059

التغير الثقافي

628 ،626

التغير المةاخي

2202

التغيرات الفسيولوجير

692

التغيير التةظيمي

0289 ،0288 ،2052

التفاؤل

282

تفاسير القرآن

222 ،092 ،088

تفاسير القرآن المأثوةة

096

التفاعا االجتماعي

،662 ،619 ،618 ،629 ،626 ،621 ،625 ،622

1016

668 ،662 ،666 ،665
التفاعا الصفي

2511

التفاعالت الكيميائير

2965 ،2916

التفاوض

0265 ،880

التفسير

092 ،082

التفسير التحليلي

090

تفسير القرآن

،080 ،082 ،082 ،029 ،028 ،022 ،021 ،025
،095 ،092 ،089 ،082 ،086 ،081 ،085 ،082
،228 ،222 ،222 ،099 ،098 ،092 ،096 ،091
2812 ،598 ،251

التفكك ايسر

2092 ،288 ،281 ،285

التفكير

،511 ،89 ،81 ،82 ،80 ،20 ،66 ،61 ،60 ،62
0292 ،2582 ،2529 ،2285 ،2228 ،2260

التفكير اإلبداعي

2222 ،92 ،88

التفكير التصميمي

0022

التفكير العقال ي

262

التفكير العلمي

2222

التفكير المبدع

2602 ،2282 ،2282 ،2222 ،2215

التفكير الةاقد

2182 ،2222

التفكير الةقد

216

التقاةير

0266

التقاةير اإلخباةير

0095

التقاةير السةوير

859 ،858

التقاةير المالير

0282 ،0222 ،0222

التقدم في السن

692

التقرير اي بي

0250

تقرير الذات

2266

التقسيمات اإل اةير والساسير

2200

تقةيات اإل اةة

0002 ،0221 ،0225 ،0222 ،0295 ،2015

تقةيات البةاء

0052

تقةيات التصميم

0022

1017

التقةيات الحديثر

2562

تقةيات الزةاعر

0251

تقةيات المعلومات

0022

التقويم التربو

592

التقييم

2012

تقييم اي اء

0220 ،0206 ،0202 ،2526

التكاليف

2250

تكاليف الصيا ر

0222

تكريت (العراق)

2259 ،2082 ،0996 ،261 ،02 ،06

التكةولوجيا

0289 ،259 ،602

تكةولوجيا اإل تاج

2226

تكةولوجيا االتصاالت

،866 ،212 ،662 ،619 ،650 ،622 ،602 ،622
0052 ،0026 ،0226

تكةولوجيا التعليم

2586 ،2581 ،2569 ،2559 ،2215

التكةولوجيا الحديثر

822

تكةولوجيا الطاقر

0222

تكةولوجيا المعلومات

،2285 ،2222 ،2222 ،282 ،229 ،660 ،50
0022 ،0226 ،0268 ،0228 ،2225 ،2290

تكةولوجيا الةا و

0220

التكوين االجتماعي

2258

التكيف االجتماعي

629 ،622

التكيف الم تمعي

2065

تكييف الهواء

0058

تالوة القرآن

،225 ،222 ،222 ،229 ،228 ،222 ،226 ،225
522

التلفزيون

0089 ،629 ،25

التلوث

2225

التلوث البصر

2229

التلوث البيئي

،2226 ،2221 ،2221 ،2225 ،2222 ،166
2202 ،2200 ،2202 ،2229 ،2228 ،2222

التلوث بالةفط

2202 ،2200 ،2222

1018

التماةين

2986

التمثيا السياسي

822

التمر

0256

التمريةات الرياضير

0228 ،0222 ،2992

التمويا

2222 ،969 ،918 ،212 ،155

التمويا اإلسالمي

991

التمويا اإل مائي

2255

التمويا الدولي

2212

تمويا المشاةيع

2016 ،112

التمويا المصرفي

991

التميز

2066

التميز المؤسسي

0222

التمييز العةصر

808 ،222

التمييز ضد المرأة

695

التةافسير

0002 ،0229 ،982 ،215

التةبؤ المالي

0220

التةبؤ بالمستقبا

682

التةزيه

512

تةشئر اييفال

0262 ،0216 ،0211 ،688 ،192

التةشئر االجتماعير

،286 ،266 ،698 ،622 ،622 ،620 ،622 ،622
2218

تةشيط السياحر

226

التةظيم اإل اة

0222

التةظيم القضائي

2028

تةفيذ القا ون

2229 ،2256

تةفيذ المشاةيع

0262

التةمير

806

التةمير اإل اةير

0226 ،0221 ،0202 ،0229 ،0291 ،0292

التةمير اإلقليمير

912

التةمير االجتماعير

829 ،295 ،292 ،626 ،625 ،669 ،662 ،012

التةمير االجتماعير واالقتصا ير

2521 ،2082 ،259

1019

التةمير االقتصا ير

،996 ،988 ،959 ،212 ،625 ،128 ،122 ،112
،2250 ،2252 ،2252 ،2222 ،2229 ،2222
،2212 ،2258 ،2256 ،2251 ،2255 ،2252
0262 ،2062 ،2211 ،2215 ،2212

التةمير االقتصا ير الدولير

2259

التةمير البشرير

962 ،220

التةمير البيئير

0026

التةمير الت اةير

2255

التةمير التربوير

2562 ،2508 ،2292 ،2222 ،2262

التةمير الثقافير

260 ،202

التةمير الحضرير

291

تةمير الذات

225

التةمير الزةاعير

2229

تةمير السلوك

2218

تةمير السياحر

2222 ،2222 ،2208

التةمير السياسير

2521 ،2012 ،801 ،625

التةمير الصةاعير

0056

تةمير القدةات

81

تةمير القوى العاملر

0222 ،0222

تةمير الم تمع

260 ،259 ،226

التةمير المستدامر

2225 ،2202 ،2226 ،212

التةمير المشتركر

962

تةمير المهاةات

0226 ،0228 ،2202 ،2122 ،2521 ،2281 ،209

تةمير المواة المائير

2228

التةوير

221

الته ئر

222 ،220

تهذيب الةفس

005

التهرب الضريبي

2222

التهويد

2560

التواصا اي بي

2908

التواصا االجتماعي

0992 ،620

1020

التواصا البصر

0022

التوجيه التربو

،2528 ،2521 ،2225 ،2268 ،2265 ،2262
2222 ،2226

التوحد

0202 ،0229 ،2122 ،2126 ،2082

التوحيد

515 ،512 ،555 ،552 ،526

التوةاة

222

التوزيع

0002 ،121

التوزيع ال غرافي

2028 ،2062

توزيع الدخا

2218

التوزيع السكا ي

2558 ،2025 ،682 ،686

توزيع المياه

2228

التوسع االستعماة

892

التوقعات

682

التوقيف

2220

توليد الطاقر الكهربائير الضوئير

0222

تو س

0281 ،256

التياة الكهربائي

0221

ث
الثأة

2292

الثروات

2218

الثقافات السائدة

2285

الثقافر

2626 ،2621 ،2625 ،822 ،222

الثقافر اي بير

0928

الثقافر اإلسالمير

،296 ،291 ،295 ،292 ،290 ،292 ،292 ،222
،025 ،022 ،020 ،022 ،022 ،299 ،298 ،292
،002 ،002 ،022 ،029 ،028 ،022 ،026 ،021
2529 ،2528 ،2221 ،228 ،561

الثقافر التقليدير

2212

الثقافر ال ماهيرير

221 ،221 ،625

1021

الثقافر السياسير

216 ،255 ،209 ،22

الثقافر العامر

،229 ،228 ،222 ،226 ،221 ،225 ،222 ،220
،222 ،226 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222 ،222
،222 ،225 ،222 ،208 ،202 ،206 ،201 ،229
2529 ،2528 ،262

الثقافر العربير

829 ،229 ،228

الثقافر العربير اإلسالمير

2285

الثقافر الغربير

029

الثقافر المالير

2221 ،2628

الثقافر المعاصرة

،200 ،202 ،202 ،228 ،228 ،222 ،225 ،222
،220 ،222 ،222 ،208 ،202 ،206 ،201 ،205
،255 ،250 ،252 ،228 ،222 ،221 ،225 ،222
2282 ،2220 ،282 ،262 ،210

ثقيف (قبيلر)

2258

ثةائير اللغر

226

الثواب

292

الثوةات

2592 ،0682 ،852

الثوةات الفلسطيةير

2510

الثوةة البلشفير

2261

الثوةة التو سير

256

ثوةة الز ج 882-869

2299

الثوةة السوةير الكبرى – 2901

855

2902
الثوةة الصةاعير

829

الثوةة العربير الكبرى 2928-2926

2252 ،0612

الثوةة الفر سير

2219

الثوةة الفلسطيةير 2929-2926

2512

1022

ج
ال اذبير

2911

ال اسوسير

892

ال امعات

2220

ال امعات الحكومير

2202

جامعر مؤتر

2202

جبا فوسر (ليبيا)

2586

ال داة اإلسرائيلي العازل

2562

ال دول الدوة

2962

ال دوى االقتصا ير

0229 ،2250

ال ذوة (ةياضيات)

2952

جرائم ايموال

2222 ،2266 ،2219

ال رائم اإللكترو ير

،2281 ،2285 ،2282 ،2262 ،2261 ،2265
2226

جرائم اإل تر ت

2096

ال رائم ال ةائير

2222

ال رائم الحاسوبير

0222 ،2229 ،2268 ،00

جرائم الحدو

111

جرائم الحرب

2220

ال رائم الدولير

2222 ،2220 ،2269 ،2262 ،2262 ،2218

ال رائم السياسير

2225

ال رائم ضد ايفرا

2222 ،2222 ،2262

ال رائم ضد اإل سا ير

2260 ،2212 ،2221

ال رح والتعديا

292

جرحى الحرب

2222

جرش (اية ن)

2022

ال ريمر

،2266 ،2212 ،2216 ،115 ،110 ،12 ،12
،2202 ،2028 ،2022 ،2282 ،2221 ،2225
2250 ،2252 ،2228 ،2222 ،2221 ،2208

ال زائر

،226 ،266 ،211 ،222 ،691 ،612 ،199 ،26

1023

،2258 ،2228 ،925 ،920 ،821 ،292 ،280
،0922 ،0612 ،0022 ،0285 ،2256 ،2022
2595 ،2225 ،2082
ال زائريون

0682

ال زة

2282

ال زة البرير

2262

ال زيرة العربير

2252

ال سد

0522

جسم اإل سان

2992 ،2985 ،2980 ،2982

ال سوة

0250

ال غرافيا

،2622 ،2610 ،2652 ،2629 ،2622 ،2022
،2022 ،2068 ،2062 ،2062 ،2629 ،2628
2080 ،2082 ،2028 ،2022

ال غرافيا االقتصا ير

2025 ،2069 ،2222 ،918 ،912

ال غرافيا البشرير

2080 ،2082 ،2026 ،682 ،686 ،685

ال غرافيا التاةيخير

2021 ،2022

ال غرافيا التطبيقير

2069

ال غرافيا الزةاعير

2202

ال غرافيا السياحير

2208

ال غرافيا السياسير

962 ،905 ،822

ال غرافيا الصةاعير

0056

ال غرافيا الطبيعير

،2082 ،2029 ،2026 ،2025 ،2062 ،2966
2080 ،2082

ال غرافيا العامر

2066

ال غرافيا العسكرير

2022 ،2026

ال غرافيا الفلكير

2912

جغرافير السكان

681

جغرافير العالم

2022

جغرافير الةقا

2022

ال غرافيون

2202 ،2912

ال ماعات

22

1024

ال ماعات اإلسالمير

252 ،185

ال ماعات العرقير

0222 ،866 ،808 ،805 ،222 ،699

ال ماعات المحرومر

2095

ال ماعات المسلمر

526

ال مباز

0222

جمع البيا ات

2956 ،28

جمع القرآن

069

ال مهوة

651

ال مهوة العام

606

ال مهوةيات

851

ال مهوةير العربير المتحدة

2522

ال ةر

566

ال ةر والةاة

560

ال ةدة

698

جةوب آسيا

922

جةوب العراق

2929

جةوب شرق آسيا

956

ال ةوح

622

ال ها

182 ،129

ال هاز العصبي

2990 ،202

ال وا ب االجتماعير

0222

ال وا ب االقتصا ير

2221 ،652 ،625

ال وا ب االقتصا ير واالجتماعير

2565

ال وا ب التربوير

2269

ال وا ب الثقافير

692

ال وا ب السياسير

816

ال وا ب القا و ير

2262

ال وا ب الةفسير

0699 ،2269 ،205

ال و ة

0026 ،0222

جو ة اي اء

2216

جو ة البيئر

2068

1025

ال و ة الشاملر

0011 ،2206

ال يةات

2926

ال يوبولتيكا

828 ،820 ،822 ،822

ال يوسياسير

2201

ال يوش

120

ال يوش اإلسالمير

2282

ال يولوجيا

2966

ال يولوجيا االقتصا ير

2961

جيولوجيا التعدين

2961

ال يوموةفولوجيا

2969 ،2968

ح
الحاجات ايساسير

2092

حا ثر اإلفك

505

الحاسب

05

الحاسوب

2682

حاالت الزواج

282

الحب (عوايف)

0291

الحب اإللهي

189

الحج والعمرة

298

الح اب

120

الح اج

2822

الح ر الصحي

0222

الحدائق

2502

الحداثر

0059 ،222 ،261 ،218 ،20

الحدو (شريعر إسالمير)

115 ،112

الحدو الشرعير

2290

الحديث الشريف

،291 ،295 ،292 ،292 ،282 ،286 ،281 ،210
،528 ،526 ،525 ،522 ،522 ،299 ،298 ،296
2881 ،2298 ،2269 ،529

1026

الحديث الصحيح

288 ،281

الحراك الشعبي

15

الحرب

0215

الحرب اإلعالمير

892

الحرب الباة ة

921 ،892

الحرب الثقافير

892

الحرب الديةير

892

الحرب السا سر

2516

الحرب السياسير

892

الحرب العالمير ايولى

2262 ،2219

الحرب العالمير الثا ير

2262 ،2262 ،855

حرب العراق

0229

الحرب العراقير اإليرا ير - 2982

2080

2982
الحرب غير التقليدير

892

الحرب الةفسير

2260 ،2222 ،890 ،612

الحرب اله يةر

2026

الحرف اليدوير

0065

الحرف والمهن

2555

الحركات اإلسالمير

2220 ،821 ،801 ،182 ،186 ،181

حركات االحت اج

2525

الحركات الديمقرايير

826

الحركات السياسير

2581 ،821 ،825

الحركر العلمير

2552 ،2262 ،16

الحرمان االجتماعي

2095 ،2092

الحروب

2522 ،2286 ،2250 ،2082 ،2292 ،129

الحروب ايهلير

252

الحروب الصليبير

2582 ،2521 ،2522 ،2529 ،2528 ،2522

الحروب العربير اإلسرائيلير

2516 ،2556 ،2509

الحروف

2128 ،2122 ،2126 ،2121 ،2125 ،2122

حروف ال ر

2889

1027

حرير االعتقا

510

الحرير االقتصا ير

822

حرير الصحافر

2225 ،12 ،52

حرير الفكر

021

حزب البعث

2525

حزب البعث العربي االشتراكي

2512

الحساب الذهةي

2625

الحضاةات القديمر

،2212 ،2025 ،2061 ،0062 ،0016 ،191
،2525 ،2550 ،2525 ،2281 ،2282 ،2211
2582 ،2522 ،2526

الحضاةة

196

الحضاةة اي دلسير

2529 ،2528

الحضاةة اإلسالمير

،2262 ،2088 ،0211 ،0012 ،162 ،262 ،22
2502 ،2522 ،2282 ،2280 ،2282 ،2226

الحضاةة اإل سا ير

2062

الحضاةة العراقير

2210

الحضاةة العربير

0526

الحضاةة العربير اإلسالمير

2252

الحضاةة الغربير

2212 ،822

الحضاةة الفاةسير

2215

الحضاةة المصرير

2922

الحضا ر

122

حفظ ايغذير

0212

حفظ القرآن

202 ،202 ،229 ،228 ،222 ،226 ،221

الحق في ال ةسير

2286 ،2281

الحق في محاكمر عا لر

2229

الحقوق ايسرير

290 ،281 ،285 ،222

حقوق اييفال

0211 ،2290 ،2292

حقوق اإل سان

،2286 ،2280 ،2269 ،292 ،122 ،12 ،59
2222 ،2225 ،2291 ،2292 ،2290

حقوق اإل سان في الةزاعات المسلحر

2222 ،861

1028

الحقوق اإل سا ير

2295 ،2222

الحقوق االجتماعير واالقتصا ير

2201 ،2262

الحقوق السياسير والمد ير

2202 ،869 ،862 ،866 ،865

الحقوق القا و ير

2000 ،2262

حقوق المتهمين

2228

الحقوق المد ير

2292

الحقوق المد ير والسياسير

،2201 ،2289 ،2282 ،2281 ،868 ،861 ،59
2208

حقوق المرأة

،2288 ،922 ،290 ،696 ،691 ،695 ،690
2292 ،2208 ،2202 ،2201 ،2292 ،2289

حقوق الملكير

2002

حقوق تشكيا الةقابات

2261

الحقوق والواجبات

862

الحكايات

022

الحكايات الشعبير

2210 ،2212

الحكم ايخالقي

262

الحكم ايمو

2292

حكم الفرس ال د لبال ما بين الةهرين

2215

652-006
الحكم الفر سي لل زائر2960-2822

2592

الحكمر

256

الحكومات اإلسرائيلير

815

الحكومر

2012 ،2282 ،2229 ،822

الحكومر اإللكترو ير

0220 ،2059 ،2058

الحكومر االتحا ير

826

الحكومر العالمير

899

الحكومر المحلير

2205 ،2202 ،2200

الحكومر الةيابير

2208

حا الصراعات

895

حا المشاكا

2129 ،2229

الحلويات المسكرة

0212

1029

حماير اييفال

2222 ،2220 ،2292

حماير البيئر

،2022 ،2069 ،2258 ،2252 ،2280 ،522
2202 ،2022

حماير البيا ات

2229 ،00

الحماير الدولير

2295 ،2292

الحماير القا و ير

2009 ،2029 ،2028 ،2288 ،2220

حماير الالجئين

2225 ،2291

حماير الملكير الفكرير

2028

حماير الييئر

2200

الحملر الصليبير الثالثر

2522

الحميات العالجير

0229 ،2992

حوا ث المروة

2228

حوا ث المروة على الطرق

2228

الحوا ث المهةير

2222

الحواة

052

الحواة الثقافي

051

الحواة الديةي

512

الحواةات اي بير

2282

الحواسيب

2680 ،2682 ،2682 ،22 ،25

الحواسيب الرقمير

229 ،622

حوافز العما

2029

الحوالر على المقروض

2022

الحوكمر

0250 ،158

حوكمر الشركات

0025

الحياة (فلسفر)

515 ،65

الحياة اآلخرة

560

الحياة ايسرير

121

الحياة االجتماعير

،2096 ،2228 ،2252 ،2212 ،292 ،222 ،622
2586 ،2582 ،2502 ،2221

الحياة االجتماعير واالقتصا ير

2526 ،692 ،122

الحياة االقتصا ير

2502 ،210

1030

الحياة الثقافير

2528 ،2088 ،0526 ،266 ،261 ،212

حياة الرسول

508 ،500 ،502 ،528 ،522 ،525 ،522

الحياة السياسير

2096

الحياة العائلير

292 ،282

الحياة العلمير

2526

الحياة الفكرير

2586 ،2222 ،261 ،260 ،218

الحيوا ات

2928 ،2922 ،2218 ،222

الحيوا ات الفقاةير

2929 ،2920

الحكم

2260 ،000

خ
خان يو س (فلسطين)

2256

الخداع

92

الخدع السمعير والبصرير

92

الخدمات

0029 ،2202

الخدمات ايساسير

2228

الخدمات االجتماعير

،2088 ،2086 ،2081 ،2082 ،212 ،222 ،26
2092

الخدمات االجتماعير الطبير

2088 ،2085

خدمات الشباب

2091

الخدمات الصحير

2092 ،2061

خدمات العمالء

0022

خدمات المرضى

2085

الخدمات المصرفير

981

خدمات المكاتب

0261

الخدمات المهةير

0282

الخدمر المد ير

2012

الخرائط الذهةير

2582 ،2582

الخساةة االقتصا ير

2526

الخصخصر

2212 ،2210

1031

الخط العربي

2281 ،2188 ،2182 ،2186 ،2181 ،2185

الخطاب

0299 ،0292 ،0250 ،2822

الخطاب اي بي

2215

الخطاب اإلسالمي

009

الخطاب اإلعالمي

2820 ،610 ،009

الخطاب الديةي

002 ،221

الخطاب السياسي

2515 ،821

الخطاب الغربي

822

الخطبر (الزواج)

125

الخطط الدةاسير

2286

خطط الطواةئ

122

خطف الطائرات

2262

الخطوي ال وير

2256

الخطوي العربير

2222

الخالف

282

الخالفات الزوجير

2092

الخالفر

2298 ،522

الخالفر اإلسالمير

2522 ،2292

الخالفر العباسير

2526 ،2522

الخالفر العباسير 2018-212

2292

الخالفر العثما ير

2222

خالفر المعتمد 890-822

2292

خالفر عثمان بن عفان 616- 655

2289

خالفر علي بن أبي يالب 662-616م

2292

خالفر عمر بن عبد العزيز 202-222م

2290

خالفر معاوير682-662م

2292

الخاليا ال ذعير

2982

الخاليا الشمسير

0222

الخلفاء الراشدون

2289 ،2282 ،282

الخلفاء العباسيون

2522 ،2291

الخليج العربي

2580 ،2252 ،868

1032

الخليا (فلسطين)

2566

الخواةج

0522

الخواةزميات

26

الخواير اي بير

،2222 ،2299 ،2288 ،2281 ،2285 ،0602
،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2228 ،2222
،2220 ،2208 ،2205 ،2228 ،2226 ،2225
،2252 ،2229 ،2228 ،2222 ،2225 ،2222
،2216 ،2212 ،2212 ،2259 ،2258 ،2250
،2265 ،2262 ،2260 ،2262 ،2219 ،2218
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2262 ،2261
،2282 ،2286 ،2281 ،2229 ،2222 ،2221
،2026 ،2020 ،2298 ،2291 ،2292 ،2292
2025 ،2022 ،2028 ،2022

الخيال العلمي

2285

د
الدافعير

220

الدبلوماسير الشعبير

925

بي (اإلماةات العربير المتحدة)

962

خا ايسرة

052

الدةاسات

2262

الدةاسات اي بير

،0108 ،0521 ،0502 ،0522 ،0282 ،0262
،0616 ،0659 ،0620 ،0622 ،0168 ،0122
2215 ،0998 ،0990 ،0922 ،0922 ،0620

الدةاسات اإلسالمير

268 ،229

الدةاسات اإلعالمير

622

الدةاسات البحثير

22

الدةاسات البالغير

2811

الدةاسات التحليلير

0212 ،2259 ،28 ،25

الدةاسات التربوير

28

1033

الدةاسات الثقافير

،220 ،222 ،222 ،229 ،228 ،222 ،226 ،225
229 ،221 ،226 ،221 ،225 ،222

الدةاسات السكا ير

686

ةاسات السوق

0029

الدةاسات القا و ير

2260

الدةاسات القرآ ير

226 ،022

الدةاسات اللغوير

0165 ،2821 ،2298 ،2292 ،2222

الدةاسات الةحوير

2869

الدةاسات الةقدير

،0922 ،0922 ،0892 ،0122 ،0596 ،0265
2228 ،2259

ةاسات فلسفير

212

ةاسر القرآن

282 ،218 ،091 ،061

ةاسر مقاة ر

2266

الدةاما

0682 ،0680 ،0098 ،2512

الدةوز

2520

ساتير الدول

2220 ،2229

الدستوة

2222

الدعاة

122 ،008 ،002

الدعاير

0026 ،612

الدعاير السياسير

2260 ،822

الدعم الةفسي

22

الدعوات الديةير

185

الدعوة اإلسالمير

526 ،022 ،008 ،002 ،006 ،002 ،000

الدفاتر الت اةير اإللكترو ير

2022

فع المطاعن عن اإلسالم

569

الدالالت المعرفير

0012

الداللر القرآ ير

2298

الداللر اللغوير

2022

الداللر اللفظير

2862

الدليا

2022

الدليا ال ةائي

2025 ،2225

1034

الدماغ

0012

الدمج التربو

2122

الدوائر الحكومير

2226

وة القرآن

202 ،202 ،229 ،228 ،222 ،226 ،221

وة المرأة

922 ،691 ،692 ،659

ول الخليج العربي

2592 ،2582 ،2028 ،2200 ،886

الدول الساحلير

820

الدول الصةاعير

862

الدول المتقدمر

862

ول م لس التعاون الخلي ي
الدولر

2022 ،962
،2262 ،869 ،862 ،862 ،822 ،829 ،168 ،526
2065 ،2229

الدولر ايموير

2282

الدولر اييوبير 2010 - 2225

2521 ،2522 ،2520 ،2226

الدولر اإلسالمير

2502 ،2522 ،182

الدولر البويهير 2211 - 920

2521

الدولر الروما ير

2218

الدولر الز كير 2012-2202

2529

الدولر الصفوير

929

الدولر العباسير

2291

الدولر العثما ير

2588 ،2502 ،2222

الدولر الفايمير 2222 - 929

2522

الديا ات

192 ،188 ،220 ،269

الديا ات اآلسيوير القديمر

192

الديا ات الحديثر

512

الديا ات السماوير

512

الديا ات المقاة ر

025

الديا ر المسيحير

025

الديا ر اليهو ير

025

الديمقرايير

،2221 ،829 ،822 ،820 ،822 ،822 ،262
2229

1035

الدين

22

الدين اإلسالمي

0819 ،021

الديون

2026 ،2021

ذ
الذات

622 ،20

الذات اإل سا ير

222

الذاتير

0226

الذاكرة

2282 ،2229 ،82

الذبائح

102

الذكاء

،2282 ،2280 ،2222 ،96 ،92 ،88 ،81 ،85 ،80
2128

الذكاء االصطةاعي

0222 ،2209 ،2082 ،05

الذكاء ال ةدة

0295

الذكوةير

698

ذو اإلعاقات

226

ةأس المال البشر

0208

ةأس المال الفكر

0280

الرأسمالير

916

الرأ العام

،0029 ،866 ،821 ،251 ،629 ،606 ،622

ر

0095 ،0092 ،0052
ةؤساء ال مهوةيات

2222

ةؤساء الدول

2515 ،2229

ةؤوس ايموال

992 ،991 ،969 ،126 ،152

الرؤيا في المةام

522

ةابطر العالم اإلسالمي

828 ،812

الربيع العربي

889 ،821 ،850 ،800

الرجال

،2089 ،2082 ،2086 ،2085 ،2082 ،2258

1036

،2096 ،2091 ،2095 ،2092 ،2090 ،2092
2206 ،2222 ،2222 ،2225
ةجال الدين

2222 ،2222 ،2088

الرحالر

2222 ،2082 ،2020

الرحالر العرب

2202

الرحالت ال غرافير

2082

الرحالت والسفر

2020

ةخصر البةاء

2025

ة الشبهات

568 ،281

الرسائا اي بير

2262 ،2219 ،2218 ،2216 ،2211 ،2295

الرسامون

2205 ،0022 ،0069

الرسم

2205 ،0068

الرسم القرآ ي

068

ةسم المصاحف

020 ،069 ،062

الرسم المةظوة

0020

الرسومات

0860 ،0069 ،0068

ةسومات الحاسوب

01

الرشاقر

2991

الرضى الوظيفي

0229 ،0226

الرعاير االجتماعير

2252 ،2091 ،2081 ،2065 ،221

ةعاير الشباب

2091

الرعاير الصحير

0218 ،0216 ،0222 ،2061

الرعاير الطبير

2085

ةعاير الطفولر

،0212 ،0216 ،0211 ،2122 ،2122 ،222
0262 ،0219

ةعاير المعوقين

2092 ،2088 ،2086 ،2081 ،2085

ةفع ايثقال

0222

الرقابر

،0252 ،0296 ،2016 ،2222 ،2229 ،928 ،15
0020 ،0222

الرقابر اإل اةير

،0252 ،2062 ،2018 ،2029 ،2020 ،982
0025 ،0220 ،0222 ،0269 ،0216

1037

الرقابر السياسير

2229

الرقابر المالير

0220 ،2062 ،986

الرقيق

122

الركب

0202

ةمضان

106

الرموز الشعرير

0502

الروائيون العرب

0892

الروابط ايسرير

2222

الروابط الكيميائير

2919

ةواة الحديث

295 ،290 ،292 ،286

الروايات

،0986 ،0910 ،0952 ،0902 ،0216 ،0259
2022 ،2002

الروايات ايجةبير

0210

الروايات اإل ليزير

2002

الروايات العربير

،0221 ،0225 ،0222 ،0220 ،0265 ،0210
،0222 ،0222 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226
،0222 ،0226 ،0221 ،0225 ،0222 ،0220
،0202 ،0200 ،0202 ،0202 ،0229 ،0228
،0209 ،0208 ،0202 ،0206 ،0201 ،0205
،0221 ،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222
،0252 ،0252 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226
،0252 ،0256 ،0251 ،0255 ،0252 ،0250
،0215 ،0212 ،0210 ،0212 ،0212 ،0258
،0262 ،0262 ،0219 ،0218 ،0212 ،0211
،0268 ،0266 ،0261 ،0265 ،0262 ،0260
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0269
،0282 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0286 ،0281 ،0285 ،0282 ،0280 ،0282
،0290 ،0292 ،0292 ،0289 ،0288 ،0282
،0298 ،0292 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292
،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0299

1038

،0822 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0826 ،0821 ،0825 ،0822 ،0820 ،0822
،0800 ،0802 ،0802 ،0829 ،0828 ،0822
،0808 ،0802 ،0806 ،0801 ،0805 ،0802
،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0809
،0852 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0856 ،0851 ،0855 ،0852 ،0850 ،0852
،0810 ،0812 ،0812 ،0859 ،0858 ،0852
،0818 ،0812 ،0816 ،0811 ،0815 ،0812
،0822 ،0822 ،0869 ،0862 ،0866 ،0819
،0882 ،0886 ،0880 ،0882 ،0882 ،0825
،0891 ،0895 ،0892 ،0892 ،0892 ،0889
،0929 ،0928 ،0926 ،0920 ،0899 ،0898
،0905 ،0929 ،0921 ،0925 ،0922 ،0922
،0958 ،0956 ،0952 ،0926 ،0922 ،0901
،0962 ،0960 ،0962 ،0919 ،0912 ،0912
،0982 ،0926 ،0920 ،0922 ،0922 ،0965
،0990 ،0992 ،0989 ،0988 ،0982 ،0982
2256 ،0999 ،0998
الروايات الغربير

0880

ةواير الحديث

521 ،525 ،299 ،292 ،290 ،292 ،289 ،286

الروح

0522

ةوسيا

2221 ،922 ،929 ،928 ،922 ،921

ةوسيا االتحا ير

2266 ،2026

الروما سير

0258

ةياض اييفال

2122 ،2102

الرياضر

،0220 ،0229 ،0006 ،2986 ،2252 ،182 ،05
0208 ،0200 ،0202 ،0222

الرياضر البد ير

0222

الرياضيات

،2192 ،2192 ،2189 ،2592 ،2522 ،2522
،2192 ،2196 ،2191 ،2195 ،2192 ،2190

1039

،2602 ،2600 ،2625 ،2622 ،2199 ،2198
،2688 ،2682 ،2686 ،2681 ،2685 ،2652
2956 ،2952 ،2928 ،2922 ،2689
الرياضيات (تاةيخ)

2929

الرياضيات المالير

0269

الرياضيون

،0202 ،0202 ،0229 ،0222 ،0006 ،2989
،0222 ،0208 ،0206 ،0201 ،0202 ،0200
2201 ،0222 ،0222

ز
زايد بن خليفر آل هيان 0221-2922

2582 ،2022

الزةا شتير

192

الزةاعر

0256 ،2060 ،2215 ،2202

الزةاعر الحضرير

2200

الزةاعر الالتربير

0251

الزةاعر المائير

0251

زةاعر الةباتات

2922

الزةقاء (اية ن)

0221

الزهد

0529 ،292

الزواج

229

الزواج المبكر

282

الزواج المتكافئ

121

الزواج غير المتكافئ

282

الزوجات

058

زوجات الةبي

506 ،505

س
الساحا اإلفريقي

920

الساسا يون 612-006

2215

الساما يون 999 - 825

2522

1040

السامريون

2561

الس ال ت المالير

0228

الس ةاء

2252

الس ون

2255

السحر والتة يم

512

السرقر

115

السرير

00

السعا ة

622 ،202

سعر الصرف

998 ،922

السعرات الحراةير

0229

السعو ير

،2295 ،2066 ،2015 ،2201 ،2288 ،922 ،692
2209 ،2200 ،2628

سقوي الخالفر العباسير 2018

2522

السكان

298 ،686

السكر (القا ون ال ةائي)

2222

سالح المدفعير

2028

السالسا الزمةير

2952 ،2252

الساليين العثما يون

2502 ،2222

السالم

2602

السالم الدولي

892

السالمر البحرير

2285

السالمر الصةاعير

2062

السالمر العامر

2996

السالمر الكهربائير

0222

السالمر المهةير

2222 ،2226 ،2221 ،2062 ،2251 ،2252

السلط (اية ن)

2085

السلطات االتحا ير

2062

السلطات المحلير

2062 ،2010

السلطر

2292 ،2228

السلطر التشريعير

2202 ،829

السلطر التةفيذير

2202

1041

السلطر الفلسطيةير

860

السلطر القضائير

2229

السلطر المحلير

2060

السلطر الويةير

860

سلطةر عمان

2222 ،0616 ،2551 ،2288 ،922 ،966 ،16

السلع

0002 ،0022 ،966

السلفير

185

السلك الدبلوماسي والقةصلي

2282

السلوك

2221 ،258 ،622 ،021 ،220 ،220 ،99 ،98

السلوك ايخالقي

2122 ،159 ،282

السلوك اإل اة

0280

السلوك اإل سا ي

055 ،82

السلوك االجتماعي

،2116 ،2252 ،268 ،262 ،622 ،258 ،25
0022 ،0220

السلوك التةظيمي

0255 ،0228 ،0295

السلوك ال معي

622

السلوك السياسي

251 ،252

سلوك الطفا

2122 ،2218

سلوك الطالب

2262

السلوك العدوا ي

228

سلوك المستهلك

0002

السلوكيات

252

سليمان القا و ي

2502

السمات الشخصير

221

السماسرة

2299

السةر الةبوير

165 ،101 ،298 ،288 ،281

السةدات المالير

996

سةغافوةة

2258

السةوسير

2088

السةيون

526

سوء معاملر المرأة

695

1042

السو ان

2226 ،2562 ،952 ،819 ،252

سوة القرآن

،092 ،082 ،080 ،082 ،082 ،029 ،021 ،028
،2852 ،522 ،221 ،222 ،222 ،219 ،222 ،206
2889

سوةة اي عام

026

سوةة اإلخالص

085

سوةيا

2211 ،2225 ،902 ،922 ،855 ،852

سوق العما

0208 ،2211 ،211

السياحر

2222 ،2202

السياحر الدولير

2222

السياحر الديةير

2225

السياحر العالجير

2225

السيا ة

2282 ،829

السيا ة الدولير

2280 ،822

سيا ة القا ون

2282 ،2229

السياسات االستعماةير

922

السياسات الحكومير

2259 ،2252 ،2252

السياسات العامر

2060

السياسر

2221 ،920 ،801 ،825 ،821 ،822 ،255 ،122

السياسر ايسرير

286 ،268

سياسر االستيطان

2516

السياسر االقتصا ير

2219 ،2212 ،2212 ،2256

السياسر االقتصا ير واالجتماعير

882

الدولير
سياسر الت اةة الخاةجير

2252 ،2250

سياسر التسليف

2222 ،2222

السياسر التةموير

2211 ،2252 ،829 ،626 ،621

السياسر ال غرافير

822

السياسر الخاةجير

،885 ،880 ،810 ،812 ،850 ،822 ،822 ،821
،925 ،922 ،920 ،922 ،892 ،889 ،882 ،886
،921 ،925 ،922 ،922 ،922 ،928 ،922 ،926

1043

،902 ،900 ،902 ،902 ،929 ،928 ،922 ،926
،920 ،922 ،909 ،908 ،902 ،906 ،901 ،905
،952 ،952 ،929 ،928 ،922 ،926 ،925 ،922
2552 ،952 ،956 ،951 ،955 ،952 ،950
السياسر الخاةجير الصيةير

920

السياسر الداخلير

902 ،865

السياسر الدولير

،929 ،928 ،896 ،895 ،882 ،852 ،809 ،182
922

السياسر الزةاعير

2202

السياسر الشرعير

162

السياسر العالمير

2065 ،899

السياسر العسكرير

2022 ،2020 ،892 ،822 ،120

السياسر الفر سير

2552

السياسر اللغوير

222 ،221

السياسر المالير

0222 ،2226 ،2218 ،2222 ،990 ،121

السياسر الةقدير

995 ،992 ،990 ،982 ،986 ،980 ،922

سياسر الةقا

2022

السياسيون

،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،822 ،822
2226

السياسيون اية يون

2225

سيراليون

2055

السيرة الذاتير

،2269 ،2262 ،2266 ،2265 ،0225 ،2282
،2088 ،2082 ،2086 ،2081 ،2220 ،2222
،2220 ،2096 ،2095 ،2092 ،2092 ،2089
2222 ،2206 ،2201 ،2229 ،2222 ،2222

السيرة الةبوير

،525 ،522 ،520 ،522 ،522 ،268 ،022 ،228
،500 ،502 ،502 ،529 ،528 ،522 ،526 ،521
،525 ،520 ،522 ،522 ،508 ،506 ،501 ،502
2226 ،162 ،162

السيكو ةاما

0221

سيكولوجير اييفال

،2100 ،222 ،225 ،222 ،220 ،222 ،222

1044

0211 ،2120
سيكولوجير االتصاالت

622

سيكولوجير التربير

2226

سيكولوجير الشخصير

202

سيكولوجير المراهقين

228

سيكولوجير الةمو

2222 ،689 ،202

السيليكات

2961

السيميائير

2802

السيةما

0082 ،0086 ،0085 ،0082

السيولر المالير

982

ش
الشائعات

616 ،612

الشاذلير (تصوف إسالمي)

528

الشاةقر (اإلماةات العربير المتحدة)

2580

الشباب

2098 ،2096 ،692 ،622 ،622 ،522

الشباب والةاشئر

2002 ،2251 ،2255

شبكات التواصا االجتماعي

596

شبكات المعلومات

0226

شبه ال زيرة العربير

2228

شح المياه

2222

الشخصير

،228 ،222 ،226 ،221 ،225 ،222 ،222 ،99
،0226 ،2222 ،220 ،262 ،258 ،228 ،055
0022 ،0296

الشخصير اإلسالمير

2025 ،226

الشخصير العسكرير

2025

الشخصير الفر ير

222 ،96

الشرير

2256

الشرير اإلسالمير

120

الشرير الم تمعير

2229

1045

شرق اية ن

2568

الشرق ايوسط

،922 ،906 ،925 ،928 ،925 ،922 ،852 ،828
2082 ،929 ،926

الشركات

0216 ،0292 ،0285 ،916

شركات التأمين

0282

الشركات الت اةير

2266

الشركات العامر متعد ة ال ةسيات

0221

الشركات المحدو ة

2206

الشركات المساهمر

2229 ،989

شركات الةفط

0289

الشريعر

2259

الشريعر اإلسالمير

،582 ،580 ،552 ،052 ،026 ،282 ،222 ،262
،162 ،112 ،110 ،156 ،102 ،591 ،588 ،581
2222 ،2269 ،182 ،129 ،122 ،168

شط العرب

2551

الشعائر الديةير

111 ،105 ،128 ،525 ،522 ،520 ،292

الشعر

0212

شعر أبي تمام

2829

الشعر ايمريكي

2021

الشعر اي دلسي

0522 ،0509 ،0502

الشعر الحديث

0500

الشعر الديةي

0522 ،0298

شعر الرثاء

0296

الشعر الصوفي

0522 ،0292

الشعر العباسي

2895

الشعر العربي

،2892 ،2860 ،2812 ،2829 ،2826 ،2292
،0282 ،0265 ،2926 ،2925 ،2922 ،2896
،0299 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292 ،0290
،0521 ،0525 ،0522 ،0520 ،0522 ،0522
،0520 ،0522 ،0522 ،0529 ،0528 ،0522
،0528 ،0522 ،0526 ،0521 ،0525 ،0522

1046

،0506 ،0501 ،0502 ،0502 ،0502 ،0529
،0525 ،0522 ،0520 ،0522 ،0509 ،0508
،0552 ،0552 ،0528 ،0522 ،0526 ،0521
،0552 ،0556 ،0551 ،0555 ،0552 ،0550
،0512 ،0510 ،0512 ،0512 ،0559 ،0558
،0519 ،0518 ،0512 ،0516 ،0511 ،0515
،0561 ،0565 ،0562 ،0560 ،0562 ،0562
،0522 ،0522 ،0569 ،0568 ،0562 ،0566
،0522 ،0526 ،0521 ،0525 ،0522 ،0520
،0582 ،0580 ،0582 ،0582 ،0529 ،0528
،0589 ،0588 ،0582 ،0586 ،0581 ،0585
،0591 ،0595 ،0592 ،0590 ،0592 ،0592
،0122 ،0122 ،0599 ،0598 ،0592 ،0596
،0122 ،0126 ،0121 ،0125 ،0122 ،0120
،0122 ،0120 ،0122 ،0122 ،0129 ،0128
،0129 ،0128 ،0122 ،0126 ،0121 ،0125
،0101 ،0105 ،0102 ،0100 ،0102 ،0102
،0122 ،0122 ،0109 ،0108 ،0102 ،0106
،0122 ،0126 ،0121 ،0125 ،0122 ،0120
،0152 ،0150 ،0152 ،0152 ،0129 ،0128
،0159 ،0158 ،0152 ،0156 ،0151 ،0155
،0111 ،0115 ،0112 ،0110 ،0112 ،0112
،0162 ،0162 ،0119 ،0118 ،0112 ،0116
،0162 ،0166 ،0161 ،0165 ،0162 ،0160
،0122 ،0120 ،0122 ،0122 ،0169 ،0168
،0129 ،0128 ،0122 ،0126 ،0121 ،0125
،0181 ،0185 ،0182 ،0180 ،0182 ،0182
،0192 ،0192 ،0189 ،0188 ،0182 ،0186
،0192 ،0196 ،0191 ،0195 ،0192 ،0190
،0622 ،0620 ،0622 ،0622 ،0199 ،0198
،0629 ،0628 ،0622 ،0626 ،0621 ،0625

1047

،0621 ،0625 ،0622 ،0620 ،0622 ،0622
،0602 ،0602 ،0629 ،0628 ،0622 ،0626
،0602 ،0606 ،0601 ،0605 ،0602 ،0600
،0622 ،0620 ،0622 ،0622 ،0609 ،0608
،0629 ،0628 ،0622 ،0626 ،0621 ،0625
،0651 ،0655 ،0652 ،0650 ،0652 ،0652
،0610 ،0612 ،0659 ،0658 ،0652 ،0656
،0619 ،0618 ،0612 ،0616 ،0611 ،0612
2200 ،0665 ،0662 ،0660 ،0662 ،0662
الشعر الفايمي

2855

الشعر الفلسطيةي

0612 ،0500 ،0262

شعر المدح

0615

الشعر الويةي

0526

شعر صدة اإلسالم

0522

الشعراء

0298 ،0212 ،06

الشعراء العرب

،0166 ،0109 ،0505 ،0291 ،0292 ،0265
2282 ،0662 ،0659 ،0652

الشعوة الباين

69 ،62

الشغب

0222

الشفافير

2522

الشماغ

2258

شمال إفريقيا

2585 ،262

شهر ةمضان

028

الشهوة القمرير

022

شواهد الحديث

2899

الشواهد الشعرير

2922 ،2892 ،2895 ،2892 ،2292

الشواهد القرآ ير

2890 ،2892 ،2851

الشواهد الةحوير

2890 ،2886

الشيخوخر

0222 ،692

الشيعر

868 ،528

الشيوعير

802

1048

ص
الصالحون

212

الصحابر

162 ،122 ،522 ،522 ،509 ،502 ،026

الصحابر والتابعون

2225 ،508 ،522

الصحافر

،606 ،12 ،10 ،12 ،56 ،55 ،50 ،52 ،52 ،29
2081 ،2228 ،650

الصحافر اإلذاعير

22

الصحافر اإللكترو ير

12 ،58 ،56

الصحافر الرقمير

50

الصحافر العالمير

2225

الصحافر المحلير

28

الصحر

2998 ،2996 ،2995 ،2992 ،2060

الصحر االجتماعير

0219

الصحر البد ير

182

صحر البيئر

2222

الصحر الشخصير

0222 ،2991

صحر الطفا

0262 ،0219 ،2992

الصحر العامر

655

الصحر الغذائير

2992

الصحر المةزلير

0262

الصحر المهةير

2226

الصحر الةفسير

0262 ،0219 ،0226 ،2025 ،2001 ،252 ،200

الصحر الوقائير

655

الصحراء اإلفريقير

2082

الصحفيون

52 ،51

صحيح البخاة

2899 ،2881 ،296

صحيح مسلم

296

الصداع

0225

الصراع االجتماعي

680

الصراع الثقافي

252 ،256 ،200

1049

الصراع الدولي

902 ،852 ،682

الصراع الديةي

828 ،195

الصراع السياسي

898 ،896 ،851 ،828 ،252 ،256

الصراع الفلسطيةي اإلسرائيلي

2562

الصراعات

2521 ،2298 ،2286 ،682

الصراعات الدولير

852

صرف العمالت ايجةبير

992

صعوبات التعلم

،2122 ،2128 ،2126 ،2125 ،2229 ،2086
0202 ،2128 ،2121 ،2122 ،2120 ،2122

صفات الرسول

502

الصفات الشخصير

2520

الصفات الصوتير

2828

صفات هللا

512

الصفاةيون 922-862

2298

الصالة

105 ،102 ،129 ،122

صالة االستخاةة

101

الصالة على الةبي

025

صالح الدين اييوبي

2521 ،2226 ،0528

صلر الدم

2221

الصم

0222 ،2125 ،2092

صةا يق االستثماة

996

الصةاعات

960

الصةاعات المحلير

2228

الصةاعر

2060 ،960

صةاعر السياحر

0019 ،0215 ،2220 ،2222 ،2209

الصةاعر العسكرير

2506

صةع السياسات

809

صةع القراة

2522

الصهيو ير

2560 ،2562 ،2262 ،898 ،808 ،802 ،802

الصوةالفوتوغرافير

0021

الصوفير

0299 ،019 ،012

1050

الصوفيون

،062 ،060 ،019 ،016 ،011 ،015 ،012 ،010
2088

الصوم

106 ،122 ،525

الصيا ر

0222

الصين

2255 ،922 ،929

ض
ضبط أحواض الصرف

2969

الضبط االجتماعي

620

ضبط التكاثر

2250

ضبط ال و ة

2061

ضبط الةفس

222

ضحايا الحرب

2221 ،2222 ،2220 ،252 ،221

الضرائب

2266

ضريبر الدخا

2222

ضريبر المبيعات

2222

الضعف اللغو

2290

الضغوي

201

ضغوي العما

0222

الضغوي الةفسير

2221 ،2629 ،206 ،200

الضمائر

2888

الضوابط الشرعير

052

الطائرات بدون يياة

2082

الطائف (السعو ير)

2258

الطائفير

826

الطاقر البشرير

0222

ياقر الرياح

2229

الطاقر الشمسير

0222

ط

1051

الطاقر المت د ة

2229 ،2226

يالب العلم

282

الطب

2200 ،0208 ،2982 ،2922

يب ايعصاب

0229 ،2990

الطب البيولوجي

2982

الطب الرياضي

0202

يب العيون

0208

الطب الوقائي

0225

يباعر القرآن

020 ،062

يرائق الفصا

2916

الطرق اإلحصائير

20 ،22

يرق البحث

29 ،26

الطرق الت اةير

2255

يرق التدةيس

2180 ،2528 ،2522

يرق التعلم

،2516 ،2512 ،2290 ،2286 ،2215 ،285
،2565 ،2560 ،2562 ،2519 ،2518 ،2512
،2522 ،2522 ،2569 ،2562 ،2566 ،2561
،2580 ،2582 ،2582 ،2526 ،2521 ،2522
،2598 ،2596 ،2590 ،2582 ،2585 ،2582
،2222 ،2182 ،2120 ،2102 ،2122 ،2599
2902 ،2901 ،2902

الطرق الصوفير

2088 ،065 ،018 ،016 ،015 ،012 ،012

الطريقر االست وابير

2591

الطريقر االستةتاجير

251 ،252 ،250

الطريقر الرفاعير

065

الطعام

228

الطفولر

2592

الطفولر المبكرة

2122 ،2109 ،2102

يفولر الةبي

529

الطقوس اليهو ير

2561

يالب ال امعات

2228 ،2220 ،661

1052

الطالب المعوقون

2125 ،2129 ،2128 ،2122 ،2126 ،2121

الطالب الموهوبون

2128 ،2126 ،2282

الطالب غير العا يين

2128

الطالق

2099

الطلبر

،2285 ،2282 ،2222 ،2266 ،2262 ،2212
،2122 ،2599 ،2562 ،2511 ،2288 ،2281
2996 ،2226 ،2221

الطهاةة

102 ،102 ،129

الطهي

0212

الطهي الصحي

0210

الطوائف اليهو ير

2561

الطوابع البريدير

0025

الطولو يون 921-868

2522 ،2298

الطيران المد ي

2256

ظ
الظالمون

022

ظاهرة العةف

2228

الظروف البيئير

206

الظروف الشخصير

206

ظهوة الفتن

562

الظواهر الطبيعير الخاةقر

62

ع
عائشر أم المؤمةين

292

العائالت

2252 ،2220 ،2096 ،2065

العائالت الفلسطيةير

2251

العا ات والتقاليد

2526 ،2561 ،2555 ،2212 ،222

العالم

2020 ،888

العالم اإلسالمي

2022

1053

العالم العربي

2051

العاملون

0222

العاملون المهةيون

602

العاملون في اي باء

602

العبا ات

101 ،100 ،102 ،128 ،522 ،299 ،298

العبا ة

105 ،129 ،122 ،525 ،522 ،520 ،525 ،028

العباةات االصطالحير

2802 ،2261 ،2289

عباةات القرآن

091

العباسيون

2299

العباسيون 2018-212م

2295

الع ز في القراءة

2086

ع لون (اية ن)

2520

العدالر

2282 ،2229

العدالر االجتماعير

161 ،122

عذاب القبر

568 ،560 ،522

العراق

،629 ،628 ،622 ،620 ،622 ،622 ،196 ،59
،826 ،820 ،210 ،252 ،252 ،699 ،628 ،652
،862 ،866 ،861 ،865 ،859 ،858 ،852 ،856
،900 ،929 ،921 ،926 ،892 ،882 ،828 ،825
،962 ،955 ،952 ،950 ،952 ،952 ،901 ،905
،2282 ،2261 ،2206 ،996 ،992 ،982 ،982
،2010 ،2012 ،2022 ،2222 ،2226 ،2225
،2220 ،2229 ،2222 ،2092 ،2082 ،2080
،2968 ،2962 ،2282 ،2256 ،2251 ،2250
،0092 ،0022 ،0056 ،0208 ،0212 ،0229
،0662 ،0658 ،0652 ،0656 ،0215 ،0222
،2266 ،0995 ،0992 ،0990 ،0992 ،0669
،2221 ،2220 ،2091 ،2092 ،2025 ،2021
،2522 ،2526 ،2525 ،2228 ،2211 ،2255
2555

العراقيون

202

1054

العرض والطلب

2221

العروض المسرحير

0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0092

العسكريون

2589 ،258

العشائر

2526 ،2255

العصر ايمو

،2290 ،2229 ،2216 ،0525 ،0522 ،0520
2528

العصر اي دلسي

،0520 ،0522 ،0508 ،0506 ،0501 ،0522
،0528 ،0522 ،0526 ،0521 ،0525 ،0522
2099 ،0552

العصر اييوبي

0552

العصر اإلسالمي

2592 ،2226

العصر ال اهلي

2286 ،0529 ،0528 ،0522 ،0522

عصر ال مهوةير العربير المتحدة

2592

العصر الح ر

2522

العصر الحديث

،0292 ،0288 ،0282 ،0282 ،0262 ،0062
،0552 ،0556 ،0551 ،0555 ،0550 ،0526
،0512 ،0510 ،0512 ،0512 ،0559 ،0558
،0562 ،0519 ،0518 ،0516 ،0511 ،0515
،0566 ،0561 ،0565 ،0562 ،0560 ،0562
،0522 ،0520 ،0522 ،0569 ،0568 ،0562
،0582 ،0582 ،0529 ،0528 ،0522 ،0525
،0589 ،0588 ،0582 ،0586 ،0581 ،0580
،0591 ،0595 ،0592 ،0590 ،0592 ،0592
،0122 ،0120 ،0122 ،0599 ،0598 ،0592
،0129 ،0128 ،0122 ،0126 ،0121 ،0125
،0126 ،0121 ،0125 ،0122 ،0120 ،0122
،0105 ،0102 ،0100 ،0102 ،0102 ،0129
،0125 ،0122 ،0120 ،0122 ،0102 ،0106
،0152 ،0129 ،0128 ،0122 ،0126 ،0121
،0158 ،0152 ،0155 ،0152 ،0150 ،0152
،0111 ،0115 ،0112 ،0110 ،0112 ،0159
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،0162 ،0162 ،0119 ،0118 ،0112 ،0116
،0122 ،0122 ،0169 ،0168 ،0162 ،0162
،0129 ،0128 ،0126 ،0121 ،0125 ،0120
،0182 ،0186 ،0181 ،0185 ،0180 ،0182
،0192 ،0190 ،0192 ،0192 ،0189 ،0188
،0622 ،0622 ،0198 ،0192 ،0191 ،0195
،0622 ،0620 ،0622 ،0628 ،0621 ،0625
،0600 ،0602 ،0629 ،0628 ،0622 ،0626
،0622 ،0609 ،0602 ،0606 ،0605 ،0602
،0628 ،0622 ،0626 ،0621 ،0625 ،0622
،0651 ،0655 ،0652 ،0650 ،0652 ،0629
،0662 ،0662 ،0619 ،0616 ،0615 ،0612
،0621 ،0622 ،0669 ،0668 ،0662 ،0660
،0686 ،0681 ،0685 ،0682 ،0628 ،0626
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0682
،0222 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0226 ،0221 ،0225 ،0222 ،0220 ،0222
،0200 ،0202 ،0202 ،0229 ،0228 ،0222
،0208 ،0202 ،0206 ،0201 ،0205 ،0202
،0221 ،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0209
،0252 ،0252 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226
،0252 ،0256 ،0251 ،0255 ،0252 ،0250
،0211 ،0212 ،0210 ،0212 ،0259 ،0258
،0260 ،0262 ،0262 ،0219 ،0218 ،0212
،0268 ،0262 ،0266 ،0261 ،0265 ،0262
،0225 ،0222 ،0220 ،0222 ،0222 ،0269
،0282 ،0229 ،0228 ،0222 ،0226 ،0221
،0286 ،0281 ،0285 ،0282 ،0280 ،0282
،0290 ،0292 ،0292 ،0289 ،0288 ،0282
،0298 ،0292 ،0296 ،0291 ،0295 ،0292
،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822 ،0299

1056

،0822 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0826 ،0821 ،0825 ،0822 ،0820 ،0822
،0802 ،0800 ،0802 ،0802 ،0829 ،0822
،0809 ،0808 ،0802 ،0806 ،0801 ،0805
،0821 ،0825 ،0822 ،0820 ،0822 ،0822
،0850 ،0852 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826
،0858 ،0852 ،0856 ،0851 ،0855 ،0852
،0815 ،0812 ،0810 ،0812 ،0812 ،0859
،0862 ،0819 ،0818 ،0812 ،0816 ،0811
،0822 ،0869 ،0862 ،0861 ،0865 ،0862
،0822 ،0826 ،0821 ،0825 ،0822 ،0820
،0881 ،0885 ،0882 ،0882 ،0829 ،0828
،0898 ،0892 ،0896 ،0895 ،0890 ،0888
،0926 ،0925 ،0922 ،0922 ،0922 ،0899
،0926 ،0925 ،0920 ،0922 ،0928 ،0922
،0900 ،0902 ،0902 ،0929 ،0928 ،0922
،0920 ،0922 ،0909 ،0908 ،0902 ،0906
،0952 ،0929 ،0928 ،0926 ،0925 ،0922
،0959 ،0958 ،0956 ،0951 ،0955 ،0950
،0911 ،0915 ،0912 ،0910 ،0912 ،0912
،0960 ،0962 ،0962 ،0919 ،0918 ،0916
،0920 ،0969 ،0962 ،0966 ،0961 ،0962
،0929 ،0922 ،0926 ،0921 ،0925 ،0922
،0986 ،0981 ،0985 ،0982 ،0980 ،0982
،2226 ،2221 ،2225 ،0989 ،0988 ،0982
،2202 ،2202 ،2222 ،2229 ،2228 ،2222
،2212 ،2212 ،2212 ،2258 ،2252 ،2209
،2285 ،2280 ،2282 ،2282 ،2262 ،2219
،2292 ،2289 ،2288 ،2282 ،2286 ،2281
،2299 ،2298 ،2292 ،2295 ،2290 ،2292
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
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،2220 ،2222 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226
،2200 ،2202 ،2229 ،2228 ،2222 ،2225
،2222 ،2208 ،2202 ،2206 ،2201 ،2205
،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222
،2256 ،2255 ،2252 ،2252 ،2228 ،2222
،2211 ،2215 ،2212 ،2212 ،2259 ،2258
،2262 ،2260 ،2262 ،2262 ،2219 ،2212
،2222 ،2269 ،2268 ،2262 ،2266 ،2265
،2229 ،2222 ،2226 ،2221 ،2222 ،2222
،2288 ،2281 ،2285 ،2280 ،2282 ،2282
،2291 ،2295 ،2292 ،2290 ،2292 ،2289
،2021 ،2025 ،2022 ،2298 ،2292 ،2296
،2022 ،2020 ،2022 ،2022 ،2028 ،2022
2582 ،2002 ،2002 ،2025
عصر الخلفاء الراشدون

0522

عصر الرايخ الثالث 2951 - 2922

2260 ،2262

العصر الشيوعي الروسي – 2922

2261

2992
العصر العباسي

،0502 ،0502 ،0522 ،0526 ،0521 ،0282
،2295 ،2262 ،2216 ،2252 ،0505 ،0502
2502 ،2296

العصر العباسي ايول

0529

العصر العباسي الثالث

2521 ،2525

العصر العباسي الثا ي

2522 ،2299 ،2298 ،2292 ،2252

العصر العباسي الخامس 122ها-

2522

616ها
العصر العثما ي

2566 ،2508 ،2222 ،2282

العصر القديم

0290

العصر المملوكي

22

عصر الةهضر ايوةوبي – 2512

2212

2122

1058

عصر صدة اإلسالم

2282 ،2229

عصر ما قبا اإلسالم

2281

العصر ر

569

العصر ر المتأخرة

0059

العصوة ايوةوبير المظلمر – 122

2212

299
العصوة التاةيخير

2592 ،2222 ،0610 ،0062

العقاب

022

العقاةات

2220

العقا

591 ،511 ،62 ،65

العقا (علم فس)

82 ،66 ،60

العقا الباين

90 ،68

العقال ير

516 ،20 ،61 ،62

العقوبات

،2282 ،2286 ،2285 ،2221 ،2222 ،115 ،110
2290 ،2289

عقوبر اإلعدام

2282

العقوبر البد ير

2282

العقو

،2298 ،2292 ،2296 ،2295 ،2250 ،998 ،151
،2002 ،2002 ،2029 ،2026 ،2026 ،2022
2252 ،2008 ،2006

العقو اإللكترو ير

2292 ،2290

العقو الدولير

2296

عقو الفيدك

2026

العقيدة

010

العقيدة اإلسالمير

،558 ،552 ،552 ،550 ،552 ،529 ،522 ،526
،568 ،566 ،562 ،519 ،518 ،511 ،510 ،559
122 ،569

العقيدة الديةير

،515 ،512 ،556 ،551 ،555 ،552 ،025 ،222
192 ،185 ،525 ،522 ،520 ،562 ،562

عقيدة الشيعر

2862 ،528

العالج

،0201 ،0205 ،0228 ،0222 ،2990 ،2082

1059

0222 ،0209
العالج التقليد

0222

العالج ال ماعي

0202

العالج الديةي

0222

العالج الروحي

0222

العالج السلوكي

0229 ،2126 ،91

العالج الغذائي

0229

العالج الةباتي

0228

عالج الةطق

0226

العالج الةفسي

،0226 ،0221 ،229 ،228 ،221 ،200 ،91
0202 ،0202

العالج الةفسي ال ماعي

0200 ،0221

العالج بايعشاب

0222

العالج بالرسم

2122

العالج بالفن

282

العالجات

0229

العالقات ايسرير

2222 ،289 ،622 ،125 ،282 ،058 ،056 ،222

العالقات اإل سا ير

225 ،621 ،625 ،050

العالقات االجتماعير

051 ،009

العالقات االقتصا ير

2221

العالقات االقتصا ير الدولير

2212 ،2225 ،2222 ،2220 ،902 ،899

العالقات الت اةير

2250

العالقات الخاةجير

922

العالقات الدبلوماسير

2282 ،920

العالقات الدولير

،862 ،856 ،852 ،822 ،822 ،182 ،182 ،129
،889 ،882 ،886 ،881 ،885 ،882 ،880 ،882
،922 ،929 ،922 ،926 ،921 ،891 ،895 ،892
،902 ،929 ،928 ،922 ،926 ،925 ،920 ،922
،922 ،909 ،908 ،906 ،901 ،905 ،902 ،900
،955 ،952 ،929 ،928 ،926 ،921 ،920 ،922
2592 ،2212 ،2221 ،951

1060

العالقات الزوجير

2222 ،121

العالقات السياسير

2526

العالقات العامر

،0029 ،0028 ،0020 ،0022 ،0265 ،821
0051 ،0055 ،0052 ،0050 ،0052 ،0052

عالقات العما

625

العالقات القةصلير

920

العالقات بين ايفرا

0265 ،668 ،622 ،220 ،208

العالقات بين المدةسين والطالب

،2521 ،2522 ،2522 ،2299 ،2298 ،2292
2122 ،2528

العالقات اخا ايسرة

290 ،292 ،288 ،282 ،286 ،281 ،285 ،285

العالقات متعد ة اييراف

955

عالقر الوالدين واييفال

0262 ،288 ،222

العالقر بين المدةسر والم تمع

2522

العالمات الت اةير

2009

العالمات الزما ير والمكا ير

0502

العالمات الصغرى والكبرى

565

علم أصول الفقه

120

علم أصول الكلمات

2282

علم اجتماع التربير

220 ،222

علم اجتماع التكةولوجيا

282

علم اجتماع العائلر

280

علم اجتماع الفن

282

علم اجتماع اللغر

2822 ،225

علم اجتماع المعرفر

260 ،262 ،218

علم اآل اب

022

علم ايحياء

2925 ،2922

علم ايحياء الم هرير

2922

علم ايخالق

252

علم ايسايير

0258

علم ايصوات

،2826 ،2821 ،2825 ،2292 ،2221 ،202
،2826 ،2825 ،2822 ،2822 ،2829 ،2822

1061

2922 ،2822
علم اي ساب

2226 ،2221 ،2225

علم اي س ر

2980

علم ايوبئر

0205 ،0222

علم اإلسةا

288 ،286

علم االجتماع

،668 ،618 ،199 ،198 ،192 ،196 ،85 ،52
0228 ،262 ،690 ،626

علم االجتماع ايسر

289

علم االجتماع اإلسالمي

،052 ،056 ،051 ،055 ،052 ،050 ،052 ،052
012

علم االجتماع االقتصا

215 ،210 ،212

علم االجتماع التربو

2522 ،228 ،222 ،222 ،269 ،268 ،262

علم االجتماع الثقافي

261 ،262 ،219 ،221 ،221 ،621

علم االجتماع ال ةائي

2222 ،2209 ،2205

علم االجتماع الحضر

622

علم االجتماع السياسي

،256 ،251 ،252 ،250 ،252 ،252 ،201 ،182
822 ،252

علم االجتماع القا و ي

2268

علم االجتماع اللغو

221

علم االجتماع المعرفي

222

علم االجتماع الةفسي

200

علم االجتماع الةفسي التربو

2100 ،2226 ،2225 ،2262 ،269

علم االحتماالت

682

علم االصطالح

2261

علم االقتصا

125

علم البديع

2829 ،2828

علم البالغر

2862 ،2852 ،2826 ،2801

علم البيان

2860 ،2828 ،529

علم الت ويد

222

علم التضاةيس

2969 ،2962

علم التوحيد

518 ،512 ،556 ،550 ،522

1062

علم ال راثيم

2922

علم ال ريمر

،2205 ،2286 ،2285 ،2222 ،2262 ،622
2229 ،2226 ،2222 ،2209 ،2206 ،2201

علم الحاسوب

2696 ،2691 ،2121 ،02 ،21 ،25

علم الحديث

282

علم الحركر

0228

علم الحيوان

2928 ،2920

علم الخلير

2982

علم الداللر

،2289 ،2288 ،2286 ،2221 ،2222 ،282
،2296 ،2291 ،2295 ،2290 ،2292 ،2292
،2822 ،2822 ،2822 ،2299 ،2298 ،2292
2866 ،2861

علم السياحر

2222

علم الصرف

،2928 ،2899 ،2882 ،2829 ،2825 ،2862
2925 ،2920 ،2922 ،2922 ،2929

علم العروض

2926 ،2921 ،2869

علم الفلك

2912 ،2912 ،2958 ،2952

علم الفيروسات

2922

علم القراءات

200

علم الكتابر

2906

علم الكالم

،552 ،528 ،522 ،526 ،521 ،260 ،262 ،256
2226 ،522 ،526 ،518 ،516 ،515 ،512 ،552

علم اللغر

2222 ،2220 ،2265 ،2260 ،2262 ،821

علم اللغر االجتماعي

92

علم اللغر التطبيقي

2902 ،2928 ،2268

علم اللغر الةفسي

2262

علم المصطلح

2282

علم المعاجم

2922 ،2802 ،2829 ،2261

علم المعا ن

2961

علم المعا ي

2828

علم المعلومات

09 ،08

1063

علم المكتبات

22 ،09 ،08

علم المةاخ

2222

علم المةطق

219

علم الةحو

2822

علم الةفس

،92 ،89 ،86 ،82 ،82 ،21 ،25 ،22 ،22 ،22
،222 ،229 ،228 ،222 ،222 ،92 ،90 ،92
،222 ،202 ،206 ،201 ،205 ،202 ،229 ،221
،0202 ،0226 ،2125 ،2220 ،2206 ،620
0069 ،0012 ،0228

علم الةفس اإلسالمي

226

علم الةفس اإلكليةيكي

0221

علم الةفس االجتماعي

،621 ،625 ،622 ،620 ،622 ،058 ،222 ،86
2221 ،291 ،622 ،662 ،622 ،626

علم الةفس اال فعالي

82 ،29

علم الةفس البيئي

2100 ،202

علم الةفس التربو

،2268 ،2266 ،2261 ،2265 ،2210 ،282 ،99
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2269
،2289 ،2282 ،2282 ،2228 ،2226 ،2221
2226 ،2629 ،2182 ،2528

علم الةفس التطبيقي

252 ،225 ،220 ،222 ،222 ،208 ،202 ،22

علم الةفس ال ةائي

2205

علم الةفس الديةي

0222 ،225

علم الةفس الرياضي

0202 ،0221

علم الةفس الصةاعي

252

علم الةفس العسكر

2025 ،258

علم الةفس العصبي

2990 ،202 ،221 ،28 ،22

علم الةفس الفر

،226 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222 ،98 ،96
202 ،228

علم الةفس الفسيولوجي

0222 ،221 ،28 ،22

علم الةفس المعرفي

2280 ،91 ،95 ،82 ،82

علم الةفسي الت ريبي

26

1064

علم الوةاثر

2926

علم الوضع

2922

علم تدوين التاةيخ

2060

علم ةجال الحديث

292 ،292

علم مقاة ر اي يان

222

علم فس االجتماع

622

علم فس البيئر

200

علم فس التخاير

69

علم فس الخواةق

69

علم فس الطفولر

226 ،225 ،222 ،220

علم فس الكباة

229

علم فس الةمو

0211 ،280 ،225 ،228

علم فس الوظيفر

206

علم وظائف ايعضاء

2999 ،2922

العلماء

2202 ،2200 ،2202 ،2220 ،2099 ،2926

علماء الرياضيات

2929

العلماء المسلمون

2222 ،2222 ،2912 ،156 ،012 ،288 ،262

العلماء والمفكرون

2259

العلما ير

820 ،168 ،569

العلوم

،2692 ،2652 ،2650 ،2155 ،2152 ،2518
2552 ،2528 ،2926 ،2698

علوم ايةض

2690 ،2692 ،2692 ،2605

العلوم ايساسير

2922

العلوم اإل اةير

0228 ،21

العلوم اإلسالمير

،022 ،002 ،029 ،022 ،291 ،281 ،282 ،282
،2695 ،2692 ،128 ،595 ،529 ،528 ،292
2528

العلوم اإل سا ير

60 ،22

العلوم االجتماعير

198 ،22

علوم التربر

0255 ،0252

العلوم التربوير

2286 ،2212 ،2259 ،22

1065

علوم الحديث

،292 ،290 ،290 ،292 ،289 ،288 ،282 ،286
525

العلوم الحياتير

2622

العلوم الديةير

228

العلوم السياسير

881 ،882 ،822

العلوم الطبير

2982 ،022

العلوم الطبيعير

،2152 ،2152 ،2129 ،2128 ،2122 ،2126
،2609 ،2608 ،2602 ،2606 ،2601 ،2150
2912 ،2959 ،2952 ،2921

العلوم العسكرير

2022 ،2022 ،2020

علوم الفضاء

2958

العلوم الفيزيائير

2915 ،2912

العلوم القا و ير

2262

العلوم القرآ ير

،028 ،022 ،025 ،022 ،062 ،066 ،061 ،282
،226 ،222 ،092 ،092 ،090 ،092 ،081 ،082
،209 ،208 ،202 ،205 ،225 ،222 ،222 ،222
،252 ،252 ،252 ،222 ،225 ،222 ،222 ،222
،262 ،219 ،218 ،211 ،212 ،259 ،258 ،251
598 ،521 ،282 ،282 ،225 ،268 ،262

العلوم المالير

0292

العلوم المصرفير

2222 ،982 ،982 ،925

العلوم المصرفير اإلسالمير

152

العلوم والتكةولوجيا

2522

علي بن أبي يالب

501

العماةة

0062

العماةة اإلسالمير

2522 ،0060 ،0062 ،0018

العماةة القديمر

2522

العمال

2558 ،2221

عمال الصةاعر

969

العمال المهاجرون

0209

عمان

629

1066

العما يون

2529

العما التطوعي

2120

العما ال ماعي

0222

العمالء

0020

العمالت

998

العمليات اإل اةير

0221 ،2528

العمليات اإل ةاكير

92 ،90

العمليات االقتصا ير

2251 ،911 ،915 ،912 ،910 ،912

العمليات اال تخابير

826

عمليات التعلم

2282 ،2228 ،2222

العمليات الرياضير

2928

العمليات السياسير

822

عمليات الطبخ

0210

العمليات العسكرير

2228 ،2080 ،2022 ،2026 ،2020

العمليات العقلير

،2222 ،96 ،89 ،88 ،86 ،81 ،85 ،82 ،80 ،68
2582 ،2280 ،2282 ،2228 ،2222

العمليات المحاسبير

0222 ،0269

العمليات المكتبير

22 ،09

العملير التربوير

2566

العملير التعليمير

2555 ،2552 ،2550

العةاصر الغذائير

2999 ،2992

العةاصر الكيماوير

2962

العةف

0222 ،0098 ،2292 ،612 ،252 ،228

العةف ايسر

2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2099

العةف ال امعي

2228

العةف السياسي

682

العةف المةزلي

2092

العةف في المداةس

2222 ،2220

عهد السلطان قابوس بن سعيد 2922

2529

العهد القديم

222

عهد الملك عبد العزيز بن سعو

0615

1067

()2912-2906
عهد الملك فيصا ( سوةير) -2928

2522

2902
العهد الملكي

2522

عهد محمد علي 2858-2821

2588

العواصم

2569

العوايف

86 ،29

العوايف والمشاعر

692

العواما االجتماعير واالقتصا ير

2289

العواما البيئير

2202

العواما الديةير

666

العواما المةاخير

2202

العواما الةفسير

666

العولمر

،2252 ،822 ،262 ،212 ،602 ،622 ،261
2595

العولمر االقتصا ير

922

العين

229

العيوب الحسير العصبير

0222

غ
الغاز الطبيعي

2222

الغ ر

0210

الغذاء

2992

الغز ويين 2286-960

2526

الغزو ايمريكي

2526 ،952

الغزو العسكر

950

الغزو الفكر

612 ،519

الغزو المغولي

2522

الغزوات اإلسالمير

522 ،298

غطاء الرأس

2258

1068

الغةاء

0029 ،108 ،102

ف
الفائض المالي

921

الفايميون 929-2222

2520

الفتاوى

108 ،122 ،589

الفتح اإلسالمي

2595

فتح السةد ()221-228

2220

فتح العراق

2288

فترة ما بعد الحرب الباة ة

899

الفتةر الكبرى

2292 ،2289

الفتوحات اإلسالمير

،2288 ،2280 ،2282 ،2220 ،2226 ،522
2506 ،2525 ،2522 ،2526

الفتوحات اإلسالمير في الهةد -992

2220

2026
الفحوصات

0220

الفحيص (اية ن)

2211

الفخاة

0062

الفرائض

592

الفراعةر

2922

فرض الضرائب

2222

فرض الكفاير

592

الفرق اإلسالمير

،518 ،512 ،552 ،526 ،015 ،012 ،012 ،260
169 ،528 ،522 ،526 ،521

فر سا

2592 ،2002

الفروق الشخصير

222

الفروق الفر ير

98

الفسا

2209 ،2262

الفسا اإل اة

2012

الفسا اإل اة والمالي

2221 ،922

1069

الفسا السياسي

2012

الفسا المالي

2062

الفسا في المؤسسات

2062

الفسيولوجيا

2988 ،2982 ،2981 ،2980

الفسيولوجيا البشرير

2985

فسيولوجيا التغذير

2999

فسيولوجيا الدماغ

82

فسيولوجيا الرياضيون

2986

الفضائا

،522 ،022 ،026 ،025 ،022 ،022 ،028 ،298
122 ،500 ،502 ،502

الفضائا الةبوير

520

الفضائيات

228

الفطريات

0252

الفقر

2096 ،2092 ،2090 ،2228 ،012

الفقه اإلسالمي

،588 ،586 ،582 ،582 ،582 ،529 ،006 ،219
،125 ،120 ،122 ،122 ،598 ،596 ،595 ،592
،126 ،121 ،125 ،122 ،120 ،128 ،122 ،121
،109 ،102 ،106 ،102 ،100 ،102 ،129 ،128
،152 ،152 ،129 ،122 ،121 ،125 ،120 ،122
991 ،182 ،169 ،118 ،111 ،110 ،159 ،151

فقه التوثيقات

152

الفقه الحةبلي

122 ،122

الفقه الحةفي

،126 ،121 ،125 ،122 ،126 ،125 ،120 ،122
151

فقه السةر

126 ،122 ،122 ،122 ،125 ،120 ،122

الفقه الشافعي

109 ،100 ،122

فقه الصحابر

122

فقه العقو

152

فقه اللغر

2802 ،2821 ،2289 ،2288 ،2219

الفقه المالكي

129 ،529

فقه المعاوضات

152

1070

الفقهاء

122

الفقهاء المسلمون

2225 ،2222 ،122 ،126 ،598 ،590 ،585

الفكر

18

الفكر اإلسالمي

،516 ،511 ،559 ،022 ،022 ،296 ،286 ،212
2282 ،168 ،160

الفكر اإلسالمي العربي

221

الفكر اإلغريقي

212

الفكر االجتماعي

289 ،198 ،196

الفكر االستراتي ي

906

الفكر االقتصا

128 ،126

الفكر التربو

022 ،289

الفكر التكفير

526

الفكر الثقافي

209

الفكر الديةي

811 ،221 ،222

الفكر السياسي

0520 ،811 ،829 ،822

الفكر العربي

2285 ،2220 ،222 ،202 ،218 ،61

الفكر العربي الحديث

802

الفكر القا و ي

2269

الفكر القومي

802

الفكر الماةكسي

802

الفكر المتطرف

811

الفكر المعاصر

66

الفالسفر

2098 ،2092

الفالسفر ايلمان

266

الفالسفر المسلمون

212

الفلزات

2962

فلسطين

،810 ،812 ،812 ،850 ،250 ،222 ،222 ،112
،2012 ،2059 ،968 ،898 ،889 ،860 ،812
،0659 ،0082 ،0065 ،2218 ،2259 ،2292
،2220 ،2282 ،2262 ،2218 ،0992 ،0612
،2518 ،2559 ،2558 ،2228 ،2221 ،2225

1071

2519
فلسطيةيو الشتات

2510

الفلسطيةيون

2222

الفلسفات القديمر

210

الفلسفر

،260 ،68 ،66 ،65 ،62 ،60 ،62 ،19 ،18 ،12
،2816 ،828 ،822 ،228 ،521 ،222 ،269
2200 ،0822 ،0259 ،2921 ،2812

فلسفر أةسطو

215

فلسفر ابن ةشد

265

فلسفر ابن عربي

0292

الفلسفر ايخالقير

252

الفلسفر اي بير

0229 ،0226

الفلسفر ايةسطووير

2098 ،211 ،212 ،251

الفلسفر ايفاليو ير

2098 ،212 ،19

الفلسفر ايلما ير

262 ،266

الفلسفر اإلسالمير

،262 ،262 ،219 ،218 ،212 ،216 ،256 ،250
0015 ،516 ،510 ،221 ،265 ،262 ،260

الفلسفر اإل سا ير

0221 ،220 ،20 ،22

فلسفر التأويا

216

فلسفر التربير

2210 ،2212 ،268

فلسفر الحياة

222 ،62 ،60

الفلسفر السياسير

805

فلسفر الظواهر

268

الفلسفر العلمير

62 ،62

الفلسفر الغربير

510

الفلسفر الغربير الحديثر

268 ،262 ،266 ،261

الفلسفر الغربير القديمر

215

الفلسفر الفر سير

268

فلسفر الفن

0012 ،0059

فلسفر اللغر

2852 ،2219

الفلسفر الةقدير

2822

1072

الفلسفر اليهو ير

192

الفلسفر اليو ا ير

215 ،210

الفلسفر اليو ا ير القديمر

211 ،212

الفلسفر والةظريات

0225 ،2290 ،829 ،289

الفلك

2959

الفلكلوة

2212 ،2259

الفلكيون

2958

الفن

2522

الفن اإلسالمي

0010 ،108

الفن الت اة

0022

الفن التشكيلي

0022

فن الكتابر

0252 ،0256

فن عصر الةهضر

0221

الفةا ق

0019 ،0215 ،0212

الفةا ون

0860

الفةدقر

0222

الفةون

،0028 ،0021 ،0061 ،0062 ،0010 ،0012
0082

الفةون اإلبداعير

0012

الفةون اإلسالمير

0060 ،0012 ،0015 ،0012

فةون اإلعالم

0090

الفةون االستعراضير

0622 ،0098 ،0096

الفةون البصرير

0026 ،0022 ،0012

الفةون التشكيلير

0061 ،0065 ،0062

الفةون التمثيلير

0082

الفةون الحديثر

0011 ،0059

الفةون الخزفير

0062

الفةون الشعبير

2259

فةون القتال

0220 ،0222

الفةون القتالير

0222

الفواكه

0228

1073

الفيروسات

0225

الفيزياء

،2222 ،2699 ،2602 ،2602 ،2590 ،2562
2912 ،2910 ،2222

فيزياء التربر

0252

فيزياء ال سيمات

2911

الفيزياء الذةير

2911

الفيزياء الفلكير

2912

الفيزياء الكمير

2910

الفيزيائيون

2202 ،2915

ق
القائد

162

القائد المتميز

2015

القائد الةاجح

0291

القائد صالح الدين اييوبي

2525

القا ة

2589

القا ة اإلسالميون

2222

القا ة الديةيون

2221 ،2220 ،186

القا ة العسكريون

2292 ،2229 ،2226

القاةات

2065

القافير

2926

القا ون

،2265 ،2262 ،2260 ،2262 ،162 ،118 ،588
،2229 ،2269 ،2268 ،2262 ،2266 ،2261
،2202 ،2222 ،2222 ،2292 ،2281 ،2282
،2252 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2206
،2220 ،2222 ،2222 ،2262 ،2215 ،2212
،2292 ،2296 ،2295 ،2292 ،2292 ،2286
،2020 ،2022 ،2022 ،2026 ،2025 ،2022
،2222 ،2051 ،2020 ،2022 ،2002 ،2028
2256 ،2228

1074

قا ون ايحوال الشخصير

2001 ،2005

القا ون اية ي

2222

قا ون ايمن العام

2256

القا ون اإل اة

،2202 ،2226 ،2221 ،2222 ،2228 ،2226
2029 ،2205 ،2200

القا ون اإل سا ي

2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2292 ،2222 ،252

قا ون االقتصا الدولي

2220

قا ون اال تخابات

829

قا ون البحاة

2298

القا ون البحر

2228 ،180

القا ون البيئي

2022

قا ون الت اةة الدولير

2228

القا ون الت اة

،2025 ،2022 ،2020 ،2022 ،2022 ،2299
2022 ،2029 ،2021

القا ون ال ةائي

،2211 ،2210 ،2212 ،2212 ،2259 ،110
،2266 ،2265 ،2260 ،2218 ،2212 ،2216
،2226 ،2221 ،2222 ،2269 ،2268 ،2262
،2282 ،2280 ،2282 ،2282 ،2228 ،2222
،2050 ،2289 ،2288 ،2282 ،2281 ،2285
2201

القا ون ال ةائي الدولي

2262 ،2221

القا ون الخاص

2008 ،2001 ،2002 ،2029 ،2022 ،2291 ،989

القا ون الدستوة

،2229 ،2228 ،2222 ،2220 ،2229 ،2222
،2202 ،2206 ،2201 ،2205 ،2200 ،2202
2209 ،2208

القا ون الدولي

،2280 ،2221 ،2225 ،2222 ،2269 ،895 ،166
،2292 ،2289 ،2282 ،2286 ،2281 ،2282
،2292 ،2296 ،2291 ،2295 ،2292 ،2290
،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2299 ،2298
2025 ،2221 ،2225

القا ون الدولي الخاص

2222

1075

القا ون الدولي العام

2262 ،2222

قا ون الشركات

2022 ،2022

قا ون الصحافر

2225

القا ون الطبي

2252

القا ون العام

2258 ،2221 ،2222 ،2222

قا ون العقوبات

2252 ،2282

قا ون العما

2251 ،2255 ،2252 ،2229

القا ون المد ي

،2298 ،2292 ،2290 ،2292 ،2250 ،2222
،2022 ،2026 ،2021 ،2025 ،2020 ،2022
،2006 ،2005 ،2000 ،2002 ،2002 ،2029
2020 ،2022 ،2002

قا ون الملكير

2002 ،2025

قا ون المواز ر

2222

قا ون الةقد

2222

القبائا

2568 ،2292 ،2229 ،2225

القبائا العربير

،2250 ،2252 ،2222 ،2221 ،2922 ،191
2258 ،2256 ،2252

القباب

0062

القدةات العقلير

92

القدةات القرائير

2122

القدةة التةفيذير

0020 ،0298 ،0258

القدةة العقلير

82

القدس

2560 ،2562 ،2222 ،0610 ،0025 ،2811 ،889

القدوة الصالحر

520

القذف والتشهير

2022

القرآن الكريم

،022 ،022 ،068 ،061 ،022 ،020 ،226 ،222
،085 ،082 ،080 ،082 ،029 ،026 ،021 ،020
،096 ،091 ،095 ،090 ،092 ،089 ،088 ،082
،228 ،222 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222 ،099
،202 ،206 ،201 ،205 ،200 ،222 ،220 ،229
،228 ،222 ،226 ،225 ،222 ،220 ،222 ،208

1076

،212 ،258 ،252 ،256 ،255 ،252 ،250 ،252
،260 ،262 ،262 ،212 ،216 ،211 ،215 ،212
،220 ،222 ،222 ،269 ،262 ،261 ،265 ،262
،522 ،522 ،282 ،228 ،222 ،226 ،221 ،222
،2862 ،2826 ،2298 ،2280 ،2269 ،565 ،559
2922 ،2896 ،2888
القراءات ايةبعر عشر

221

قراءات القرآن

،209 ،208 ،202 ،206 ،201 ،205 ،202 ،200
،2298 ،222 ،226 ،221 ،225 ،222 ،220 ،222
2886 ،2882

قراءات القرآن السبع

222

القراءة

0200 ،2160 ،2162 ،2162 ،2119 ،2112

قراءة ايفكاة

69

القراءة العربير

2908

قراءة القرآن

205 ،225 ،225 ،222 ،220

القرائن

2222

القراةات اإل اةير

0216 ،2226

قرصةر البرم يات

2229

القرى

2555 ،2022

القصائد

2001 ،2282

القصائد الةثرير

0559

قصر عمرة

2522

القصص ايسطوةير

0995 ،0212

قصص اييفال

2222

قصص اي بياء

282

القصص اإل ليزير

2002 ،2000 ،2029 ،2028 ،2022 ،2026

القصص اإل دو يسير

،2012 ،2016 ،2011 ،2015 ،2012 ،2012
2019 ،2018

القصص االجتماعير

0982 ،0862

القصص البوليسير

2052 ،2029 ،2028

القصص التركير

،2050 ،2052 ،2052 ،2029 ،2028 ،2022

1077

،2058 ،2052 ،2056 ،2051 ،2055 ،2052
2059
القصص الخرافير

2212

قصص الخيال العلمي

2222

القصص الروسير

2022 ،2020 ،2022

القصص الصيةير

2012

القصص العالمير

0252

القصص العربير

،0828 ،0216 ،0212 ،0699 ،0698 ،0252
،0820 ،0822 ،0861 ،0865 ،0862 ،0862
،0882 ،0829 ،0828 ،0822 ،0826 ،0821
،0892 ،0896 ،0890 ،0888 ،0881 ،0885
،0922 ،0921 ،0925 ،0922 ،0922 ،0922
،0902 ،0928 ،0922 ،0926 ،0920 ،0922
،0909 ،0908 ،0902 ،0906 ،0900 ،0902
،0928 ،0922 ،0921 ،0925 ،0922 ،0920
،0959 ،0951 ،0955 ،0950 ،0952 ،0929
،0918 ،0916 ،0911 ،0915 ،0912 ،0912
،0925 ،0922 ،0962 ،0966 ،0961 ،0962
،0985 ،0980 ،0982 ،0929 ،0922 ،0921
،0992 ،0996 ،0991 ،0992 ،0986 ،0981
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
،2222 ،2222 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226
،2222 ،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220
،2202 ،2200 ،2202 ،2202 ،2229 ،2228
،2209 ،2208 ،2202 ،2206 ،2201 ،2205
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
،2252 ،2252 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226
2251 ،2255 ،2252 ،2250

القصص العلمير

،2052 ،2056 ،2051 ،2055 ،2052 ،2050
2059 ،2058

قصص القرآن

162 ،282 ،282 ،229

1078

القصص القصيرة

،0929 ،0262 ،0222 ،0222 ،0212 ،0259
0995 ،0992 ،0969 ،0968 ،0952 ،0922

القصص الواقعير

2261 ،0992 ،0862 ،0860 ،0862 ،0862

القصوة الصحراوير ايموير

2522

القضاء

،2222 ،2222 ،162 ،118 ،112 ،116 ،588
2051 ،2029 ،2026 ،2021

القضاء اإل اة

2202

القضاء ال ةائي

2222 ،2215 ،2212 ،2210 ،2212 ،2212

قضاء الصوم

106

القضائير

2222

القضاة

2022

القضايا

881

القضايا السياسير

2216

القضايا الفلسفير

12

القضير الفلسطيةير

،2552 ،2556 ،2509 ،908 ،812 ،805 ،265
2519 ،2512 ،2512 ،2558

القضير الكر ير

952 ،925

قضير جةوب السو ان

819

القطاع السياحي

0222

قطاع غزة (فلسطين)

2215 ،961 ،965

القطاعات االقتصا ير

960 ،918

قطع الطرق

115

قلق الشباب

661

القةوات الفضائير

0091 ،0095 ،0092 ،651 ،652

القوائم المالير

0285

قوات ايمن

2018

القوات البحرير

2080

القوات ال وير

2082

القوات المسلحر

2028

قوات حفظ السالم

2222

القواعد

2226 ،2221 ،2225

1079

قواعد اإلجراءات القا و ير

2262

قواعد السلوك

259 ،258

القواعد الفقهير

582 ،585

قواعد اللغر

،2865 ،2821 ،2222 ،2266 ،2225 ،2182
،2822 ،2869 ،2868 ،2862 ،2866 ،2861
،2826 ،2821 ،2825 ،2822 ،2820 ،2822
،2880 ،2882 ،2882 ،2829 ،2828 ،2822
،2892 ،2888 ،2882 ،2886 ،2881 ،2885
،2896 ،2891 ،2895 ،2892 ،2890 ،2892
،2925 ،2922 ،2920 ،2922 ،2922 ،2899
،2922 ،2929 ،2928 ،2922 ،2926 ،2921
2920 ،2922 ،2902 ،2925 ،2922 ،2922

قواعد المعلومات

20

القوافي

2921

القواميس الموضوعير

0008 ،2802

القوا ين الفيزيائير

69

القوا ين والتشريعات

2292 ،2225 ،2225

القوة

862

القوة االقتصا ير

2201

القوة البحرير

180

القوة الةاعمر

892

القوقاز

2262

قوم فرعون

280

قوم لوي

2522

القومير الصهيويةر

805

القومير العربير

2252 ،802 ،800

القيا ة

،2552 ،2522 ،2522 ،2506 ،2502 ،2018
،0022 ،0298 ،0295 ،0290 ،0292 ،0252
0022 ،0020 ،0022

القيا ة اإل اةير

0299 ،0226

القيا ة السياسير

2226

1080

القياس (فقه إسالمي)

589

القياس (مةطق)

255

القياس المحاسبي

0280

القيم

292

القيم ايخالقير

0015 ،2528

القيم االجتماعير

290

القيم الثقافير

0022

القيو

2291

ك
الكاةاتيه

0222 ،0220

الكبائر

112

الكتابر

2222 ،0282 ،0251

كتابر ايخباة

56

الكتابر اإلبداعير

0222

كتابر التقرير

25

الكتان

2252

الكتب المدةسير

2202

الكتب المقدسر

280

الكتب الةا ةة

020

كتب تفسير

098

الكذب

225

كرة السلر

0201

كرة القدم

0209 ،0208 ،0202 ،0206

الكرك (اية ن)

2525 ،2252 ،2021 ،2202

الكفاءة

0002 ،0205 ،0222 ،2029

كفاءة اإل تاج

2202 ،2226

الكفاير المدةكر

2100

كلباء (اإلماةات العربير المتحدة)

296

كليات الفةون

0020

1081

الكمأ

0252

الكهرومغةاييسير

0225

الكواةث

2056

الكوةو ا

0222

الكوفر (العراق)

2552

الكويت

2052

الكويكبات

2912

الكيمياء

،2919 ،2222 ،2229 ،2228 ،2609 ،2608
2921 ،2962

الكيمياء التحليلير

2918

كيمياء التربر

0252

الكيمياء الحيوير

2989 ،2989 ،2921 ،2925

الكيمياء العضوير

2965 ،2962 ،2960

كيمياء الفواكر

0228

الكيمياء الكهربائير

0222 ،2912 ،2916

الكيمياء غير العضوير

2962 ،2962 ،2919

ل
الالجئون

2228 ،2269 ،2225 ،2295

الالجئون الفلسطيةيون

2556 ،2292

الالمركزير

2062 ،2060

الالهوت المسيحي

190

الوس

956 ،951

الالوعي

69

اللباس الشرعي

120

اللباس الشعبي

2258

لبةان

2512 ،2222 ،2222 ،851 ،128

اللحن

0082

اللحوم

102

اللسا يات

،2260 ،2262 ،2262 ،2219 ،221 ،202 ،060

1082

،2289 ،2288 ،2286 ،2226 ،2265 ،2262
،2820 ،2291 ،2295 ،2292 ،2290 ،2292
،2822 ،2822 ،2822 ،2826 ،2821 ،2825
،2815 ،2850 ،2825 ،2826 ،2821 ،2825
2822 ،2819
اللسا يات التطبيقير

2822

اللسا يات الحاسوبير

2282 ،2229

اللسا يات الصوتير

2120

اللسا يات الوصفير

2906 ،2926 ،2922 ،2822

اللعب

0260

اللعب التربوير

2120

اللغات

0252 ،222

اللغر اإل ليزير

2922 ،2920 ،2922 ،2922 ،2266

اللغر اإليطالير

2925

اللغر التركير

652

لغر ال سد

2522

لغر الحديث

528

اللغر العبرير

2558

اللغر العربير

،226 ،652 ،609 ،529 ،229 ،221 ،062 ،51
،2119 ،2118 ،2112 ،2529 ،2521 ،2529
،2161 ،2165 ،2162 ،2160 ،2162 ،2162
،2180 ،2182 ،2169 ،2168 ،2162 ،2166
،2188 ،2182 ،2186 ،2181 ،2185 ،2182
،2225 ،2658 ،2652 ،2656 ،2651 ،2655
،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2226 ،2221
،2269 ،2262 ،2266 ،2222 ،2222 ،2225
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
،2282 ،2282 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226
،2288 ،2282 ،2286 ،2281 ،2285 ،2280
،2295 ،2292 ،2290 ،2292 ،2292 ،2289
،2822 ،2299 ،2298 ،2292 ،2296 ،2291

1083

،2822 ،2826 ،2821 ،2825 ،2822 ،2820
،2825 ،2822 ،2820 ،2822 ،2829 ،2828
،2800 ،2802 ،2828 ،2822 ،2826 ،2821
،2808 ،2802 ،2806 ،2801 ،2805 ،2802
،2825 ،2822 ،2820 ،2822 ،2822 ،2809
،2852 ،2829 ،2828 ،2822 ،2826 ،2821
،2858 ،2852 ،2851 ،2852 ،2850 ،2852
،2812 ،2815 ،2810 ،2812 ،2812 ،2859
،2861 ،2865 ،2862 ،2862 ،2819 ،2818
،2822 ،2822 ،2869 ،2868 ،2862 ،2866
،2822 ،2826 ،2821 ،2825 ،2822 ،2820
،2882 ،2880 ،2882 ،2882 ،2829 ،2828
،2892 ،2889 ،2888 ،2882 ،2886 ،2885
،2892 ،2896 ،2891 ،2895 ،2892 ،2890
،2922 ،2920 ،2922 ،2922 ،2899 ،2898
،2922 ،2929 ،2922 ،2926 ،2921 ،2925
،2928 ،2922 ،2921 ،2925 ،2922 ،2922
،2901 ،2905 ،2902 ،2900 ،2902 ،2902
2206 ،0211 ،0252 ،2922 ،2909 ،2902
لغر القرآن

250

اللغويات

2822

اللغويون العرب

2282

لفظ ال اللر

226

هللا

512

الله ات

2220 ،2262

الله ات العامير

2922

الله ات العربير

2822

اللوبي الصهيو ي

802

اللوحات الت ريدير

0022

اللياقر البد ير

،0226 ،0221 ،0225 ،0222 ،0222 ،2995
0228 ،0222

1084

الليبرالير

882 ،822

ليبيا

0082 ،2510 ،2021

ليلر القدة

028

المؤابيون

2216

المؤتمرات

921

المؤثرات البصرير

0099

المؤةخون

2592 ،2206 ،2091 ،2092 ،2060

المؤسسات االجتماعير

0281

المؤسسات االقتصا ير

958 ،215 ،212 ،112

المؤسسات التربوير

،2526 ،2296 ،2295 ،2292 ،2268 ،620

م

،2552 ،2528 ،2521 ،2520 ،2522 ،2506
0222 ،2222 ،2556 ،2555 ،2552 ،2550
مؤسسات التعليم العالي

2252 ،2208 ،2206 ،2211

المؤسسات التعليمير

،2559 ،2522 ،2502 ،2292 ،2288 ،2066
2528 ،0222 ،0011 ،2589 ،2588

مؤسسات التمويا

988

المؤسسات الخيرير

2226

المؤسسات الرياضير

0228

المؤسسات العسكرير

2296

المؤسسات المالير

982

المؤسسات الوقفير

122

المؤسسات غير الربحير

0225

المؤهالت المهةير

،2522 ،2522 ،2299 ،2298 ،2292 ،118
2525 ،2522 ،2520 ،2522 ،2529

ما بعد الحرب الباة ة

822

ما قبا التاةيخ

2522

الماةكسير

802

المالير

2626 ،2621 ،2625

1085

المالير العالمير

968

المالير العامر

2222 ،2226 ،2222 ،2222

ماليزيا

2258

المبا ئ القا و ير

2265 ،2262

المبا ي

2259

المبا ي التاةيخير

2520

مبطالت الصوم

106

المبغضون

212

المبيعات

0020

المتخلفون عقليا ً

2088

المترجمون

0252

متالزمر اون

0222

المتةبي (أحمد بن الحسين)

0505

المتوالير القصصير

0252

المثقفون

216 ،209

الم از

215

الم امع اللغوير

2282

الم تمع اإلسالمي

021

الم تمع ال ماهير

619 ،659

الم تمع العربي

690 ،621

الم تمع المد ي

2229 ،822 ،299 ،291 ،621

الم تمعات

،292 ،292 ،212 ،252 ،626 ،622 ،622 ،050
2296 ،2082 ،292

الم تمعات اإلسالمير

029

الم تمعات الحضرير والريفير

298

الم تمعات الصغيرة

2555

الم تمعات العربير

698

الم تمعات المبعثرة

2228

الم رمون

2205

الم رمون ايحداث

2252

م لس ايمن

2292

1086

م لس ايمن التابع لألمم المتحدة

895

م لس التعاون لدول الخليج العربي

2222

الم موعات القصصير

0921

المحا ثر

2909

محاةبر الفقر

2095 ،2092 ،965 ،059

المحاسبر

،0229 ،0228 ،0222 ،0268 ،0262 ،2022
،0292 ،0288 ،0286 ،0281 ،0282 ،0280
0260

المحاسبر اإلسالمير

122

المحاسبر االجتماعير

0220

محاسبر التكاليف

0289 ،0229 ،0222

المحاسبر الدولير

0285 ،0225 ،0222

المحاسبر الصةاعير

0220

محاسبر الضرائب

0282

المحاسبر المالير

،0226 ،0225 ،0220 ،0222 ،0269 ،0262
0282 ،0281

المحاسبون

0221

المحاصيا الزةاعير

2922

المحاصيا الغذائير

0212

المحاصيا الةقدير

2252

المحافظات

2521 ،2552 ،2212

محافظر البلقاء (اية ن)

682

المحاكم

2022 ،2280 ،2265

المحاكم اإل اةير

2222

المحاكم ال ةائير

،2226 ،2222 ،2212 ،2210 ،2212 ،2212
2050 ،2288 ،2282

المحاكم ال ةائير الدولير

2215

المحاكم الدستوةير

2220 ،2229 ،2222 ،2269

المحاكم الدولير

2226 ،2299

المحاكم الشرعير

112 ،128

المحاكم العسكرير

2211

1087

المحاكم المد ير

2052 ،2026 ،2021 ،2002

المحاكمات

2050 ،2052 ،2022 ،2282 ،2229

المحاليا اإللكترو ير

2912

محتوى وسائا االتصال

615 ،601

المحرقر

2262

المحرمات

002

المحسوبير

2012

المحكمر ال ةائير الدولير

2212

محمد بن القاسم الثقفي

2220

محمد صلى هللا عليه وسلم

162 ،590 ،520 ،500 ،025

المخاير االقتصا ير

922

المخاير الصحير

0220 ،2202

المخاير المصرفير

985

المخاير المهةير

2222 ،2226

مختاةات الحديث

298

المختبرات الطبير

0222

المخترعون

2202

المخدةات

2096 ،2262

المخطويات

11

المخلفات المةزلير

2202

مخيمات الالجئين الفلسطيةيين

2510 ،2512

المداةس

2996 ،2501 ،2291 ،519 ،22

المداةس الفلسفير

0228

مداةس الفن

0012

المداةس الم تمعير

2296 ،2291

المداةس الةحوير

2868

المدةبون

0206

المدةسون

،2522 ،2522 ،2299 ،2298 ،2292 ،2288
،2525 ،2522 ،2520 ،2522 ،2529 ،2525
2526

المدةسون الطالب

2521

1088

المدفعير العراقير

2028

المدن

2585

المدن العربير

2580

المدن العما ير

16

المدن والقرى

2562

المديةر المةوةة

2528 ،228

المديو ير

2022

المذاهب الديةير

802

المذاهب السياسير

829

المذاهب الفقهير

115 ،122 ،122 ،599 ،582 ،585

المذاهب الفقهير السةير

121

المذكرات

2228 ،2226

المذكرات الشخصير

،2268 ،2262 ،2266 ،2261 ،2265 ،2262
،2221 ،2225 ،2220 ،2222 ،2222 ،2269
2221 ،2229 ،2222

المذكرات اليومير

2201

المذ بات

2912

المذهب اإل سا ي

220

المذهب الحةفي

121 ،122

المذهب المالكي

128

المرأة

2991 ،2099 ،692 ،659 ،118 ،229 ،19

المرأة العاملر

922 ،052

المرأة الفلسطيةير

2229

المرأة المسلمر

692 ،120 ،122 ،122 ،058

المرأة المغربير

122

المرابطون

2500

المرابطون 2252-2216

2505

مراجعر الحسابات

0222

المراحا التعليمير

2292

مراحا الةطق

0262

المراسالت الرسمير

0266

1089

المرافق العامر

2222

المراقبر البيئير

2022 ،2068

مراكز اإلصالح

2202

مراكز المعلومات

22

المراهقر

689

المراهقون

0221 ،2092 ،689

المرتدون

111

مرحلر ما قبا المدةسر

2109

المرشد السياحي

2209

المرشدون الةفسيون

226

مرض التوحد

0228

مرض السا

0206

المركبات ايميةير

0220

المركبات العضوير

2965 ،2960

المركبات الكيميائير

2960 ،2962

المروا يون في ياة بكر 2296-992

2525

المزا العلةي

2220

المسؤولير اإل اةير

0022 ،0220 ،2200

المسؤولير االجتماعير

0292 ،0250 ،969

المسؤولير ال زائير

2222 ،2268

المسؤولير ال ةائير

2252

المسؤولير القا و ير

2020 ،2299

المسؤولير الم تمعير

622

المسؤولير المد ير

2022

المسائا الفقهير

589

المسائا الكالمير

511

المسابقات

2222

المساجد

0060

المساعدات العالجير

2089

المساعدة القضائير

2052

مسا د التابعين

295

1090

المساواة أمام القا ون

862

المساواة االجتماعير

161

المستشرقون

268 ،029

المستشفيات

0286 ،2061

المستكشفون

2202

المستهلك

0021 ،0022

المستو عات

0029

مستويات التعليم

2260

مستويات التعليم المدةسي

2512

المس د الةبو

228

المسرح

،0099 ،0098 ،0092 ،0096 ،0082 ،2512
0220 ،0222

المسرح التعليمي

2599

المسرح الطالبي

2122

المسرح الويةي

0682

المسرحيات

2006 ،0622 ،0622 ،0215 ،0220 ،2599

المسرحيات اإل ليزير

2222

المسرحيات العربير

،0662 ،0666 ،0661 ،0212 ،0256 ،0222
،0625 ،0622 ،0620 ،0622 ،0669 ،0668
،0680 ،0682 ،0682 ،0629 ،0628 ،0626
،0688 ،0682 ،0686 ،0681 ،0685 ،0682
،0695 ،0692 ،0690 ،0692 ،0692 ،0689
0692 ،0696 ،0691

المسرحيات الةفسير

0221

المسرحير العربير

0621

مسطحات مائير

2551

المسكوكات الةبطير

0066

المسلمون

602 ،028 ،026

المسةون

0222

المسيحير

191 ،195 ،192 ،190 ،188 ،026

المسيحيون

2562

1091

المشاةكر

852

المشاةكر االجتماعير

629

المشاةكر السياسير

2252 ،2229 ،821 ،825 ،822 ،251 ،691

المشاةكر الم تمعير

2291

المشاةيع

0292

المشاةيع االستثماةير

2250 ،992 ،988 ،212

المشاةيع الت اةير

2228

المشاةيع التةموير

0212 ،212

المشاةيع الريا ير

0292

المشاةيع الصغيرة

0220

مشاةيع الطالب الدةاسير

2262

المشاةيع الكبيرة

0222

المشاةيع الهةدسير

2026

المشاكا االجتماعير

،661 ،628 ،629 ،059 ،052 ،056 ،050 ،12
،2089 ،829 ،289 ،222 ،695 ،692 ،692
،2098 ،2092 ،2096 ،2095 ،2092 ،2090
،2222 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2099
2211 ،2250 ،2252 ،2252 ،2222 ،2202

المشاكا االجتماعير واالقتصا ير

202 ،522

المشاكا االقتصا ير

962 ،125

مشاكا التربر

0252

المشاكا السياسير

2220 ،892 ،682

المشاكا القرائير

2120

المشتقات المالير

998

المشرق العربي

822

المشكالت البيئير

2229 ،2228 ،2226 ،2221 ،2225

مشكالت العاملين

0222 ،0202

المشكالت الةفسير

220

المصاحف

069

المصاحف العثما ير

069

مصا ة اي ساب

2256 ،2250

1092

مصا ة التشريع

590

مصا ة التلوث

2228

مصا ة الطاقر

2226

مصا ة المعلومات

2225

المصاةف

0286

المصاةف اإلسالمير

122

مصر

،2222 ،0552 ،2252 ،922 ،818 ،822 ،186
2589 ،2501 ،2222

المصطلحات العلمير

0221 ،2922 ،029

المضائق

822

المضا ات الحيوير

2922

المضاةبر (اقتصا إسالمي)

152

المطالعر

2122

المظهر الشخصي

2991

المعاجم

2922 ،2266 ،255 ،029

معاجم ايخطاء الشائعر

2800

معاجم ايلفاظ

2802

المعاجم العربير

2800 ،2829

المعا الت البةائير

28

المعا الت الخطير

2955

المعا ن الثميةر

2962

المعاةضر السياسير

2525 ،169

المعاةك

2299 ،2295

المعال ر اي زيمير

0258

معال ر البيا ات

2229 ،20

معال ر البيا ات آليا

912

معال ر الصوة

0021

المعال ر العائلير

0202

المعامالت (فقه إسالمي)

150

المعامالت (فقه)

151

المعامالت المالير

152

1093

معان (اية ن)

2526 ،2096

المعا ي

2862

معا ي القرآن

226 ،022

المعاهدات

2222

المعاهدات الدولير

2225

معاهدة السالم

908

المعايير المحاسبير

0222

المعايير المعيشير

052

المعتزلر

522

المعتقدات

192

المعتقدات اإلسالمير

522

المع زات

502

مع زات الرسول

2860

المع م المدةسي

2829

المعدات

0228

المعدات التلفزيو ير

0022

المعدات الصةاعير

0228

المعدات الصوتير

0226

المعدات المخبرير

0222

المعرفر

،2262 ،2266 ،261 ،212 ،85 ،61 ،08 ،22 ،22
0282 ،2921 ،2819

المعرفر المحاسبير

0221

معركر عين جالوت 2062

2522

معصير هللا

022

المعلقات

2860

المعلمون

2559 ،2521 ،2216 ،2212 ،212

المعلومات

22

المعلومات التربوير

228

المعلومات الثقافير

،220 ،222 ،222 ،229 ،228 ،222 ،226 ،220
226 ،221 ،225 ،222

المعلوماتير

0222

1094

المعوقون

0202 ،221

المعو ات المالير

922

المغرب

2222 ،2268 ،0018 ،2212 ،122

المغرب العربي

،2585 ،2099 ،2252 ،2095 ،2211 ،922 ،822
2592 ،2581

المغول

2222

المفاصا

0202

المفاوضات

0280

المفاوضات االقتصا ير

0222

المفاوضات الدولير

880

المفسرون

2222 ،092 ،092 ،092 ،089

المقابالت

0090 ،25

المقاتلون

2222

المقاصد الشرعير

125 ،592 ،582 ،091

المقايع اللفظير

2920

المقاالت

0225 ،210 ،205

المقاالت اي بير

،2212 ،2210 ،2212 ،2212 ،2258 ،0268
2026 ،2028 ،2268 ،2215

المقاالت السياسير

209

المقامات

2259 ،2252

المقامات اي بير

0698

المقامات اإلسالمير

029

المقاومر العربير

2522

المقاومر الفلسطيةير

2512

المقدسات اإلسالمير

2562

المقرئون

222

المقرةات الدةاسير

،2108 ،2102 ،2106 ،2101 ،2105 ،2102
،2112 ،2112 ،2159 ،2158 ،2155 ،2152
،2162 ،2119 ،2118 ،2112 ،2112 ،2110
،2182 ،2186 ،2181 ،2185 ،2160 ،2162
،2628 ،2626 ،2621 ،2199 ،2198 ،2188

1095

،2626 ،2622 ،2620 ،2622 ،2622 ،2629
،2612 ،2612 ،2659 ،2620 ،2602 ،2622
،2612 ،2616 ،2611 ،2615 ،2612 ،2610
،2662 ،2660 ،2662 ،2662 ،2619 ،2618
،2669 ،2668 ،2662 ،2666 ،2661 ،2665
،2621 ،2625 ،2622 ،2620 ،2622 ،2622
،2682 ،2682 ،2629 ،2628 ،2622 ،2626
،2682 ،2686 ،2681 ،2685 ،2682 ،2680
،2692 ،2690 ،2692 ،2692 ،2689 ،2688
،2699 ،2698 ،2692 ،2696 ،2691 ،2695
،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222
،2222 ،2222 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226
2222 ،2225 ،2222 ،2220
مكاتب تدقيق الحسابات

0282

مكافحر ايمراض

0205

مكافحر التلوث

2200 ،2202 ،2228 ،2222 ،2226 ،2252

مكافحر ال ريمر

2250 ،2205 ،2229 ،2261 ،2265

مكافحر الفسا

2062 ،2218 ،2221

مكافحر الفقر

2090

مكافحر المخدةات

2269

المكاييا

156

المكتبات

22

المكتبات اإلسالمير

22

المكتبر اإللكترو ير

20

المكلف

129

المكمالت الغذائير

0258

المكوس

2251

المكو ات الكهربائير

0222

المالئكر

026

المالحم السومرير

2021

المالكمر

0225

1096

الملك عبدهللا الثا ي بن الحسين

811

الملكير

2021

ملكير ايةاضي

150

الملكير الصةاعير

2028

ملكير العقاةات

2002

الملكير الفكرير

2009 ،2022 ،2282 ،2220

الملوك

2522

ملوك الطوائف

2502 ،2500

الملوك والحكام

2588

المماةسر البرلما ير

2222 ،822 ،696

المماليك

2501

الممتلكات

2021

المةاخ

0062 ،2228

المةاذةة (قبيلر)

0522

المةايق السياحير

2585

المةايق المحتلر

2562 ،2289

المةاظرات

0092 ،822

المةافسر

0251

المةافسر الدولير

822 ،820

المةاقشات (تدةيس)

2591

المةاهج

،202 ،202 ،229 ،228 ،222 ،226 ،221 ،285
،2502 ،2502 ،2529 ،2528 ،2522 ،2292
،2105 ،2102 ،2528 ،2520 ،2516 ،2500
،2122 ،2126 ،2108 ،2102 ،2106 ،2101
،2152 ،2150 ،2152 ،2152 ،2129 ،2128
،2110 ،2112 ،2112 ،2159 ،2158 ،2155
،2119 ،2118 ،2112 ،2111 ،2115 ،2112
،2186 ،2181 ،2185 ،2160 ،2162 ،2162
،2190 ،2192 ،2192 ،2189 ،2188 ،2182
،2198 ،2192 ،2196 ،2191 ،2195 ،2192
،2622 ،2629 ،2628 ،2626 ،2621 ،2199

1097

،2622 ،2626 ،2621 ،2622 ،2620 ،2622
،2606 ،2601 ،2605 ،2602 ،2600 ،2602
،2620 ،2622 ،2622 ،2609 ،2608 ،2602
،2628 ،2622 ،2626 ،2621 ،2625 ،2622
،2655 ،2652 ،2650 ،2652 ،2652 ،2629
،2612 ،2659 ،2658 ،2652 ،2656 ،2651
،2616 ،2611 ،2615 ،2612 ،2610 ،2612
،2660 ،2662 ،2662 ،2619 ،2618 ،2612
،2668 ،2662 ،2666 ،2661 ،2665 ،2662
،2625 ،2622 ،2620 ،2622 ،2622 ،2669
،2682 ،2629 ،2628 ،2622 ،2626 ،2621
،2686 ،2681 ،2685 ،2682 ،2680 ،2682
،2690 ،2692 ،2692 ،2689 ،2688 ،2682
،2698 ،2692 ،2696 ،2691 ،2695 ،2692
،2225 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2699
،2222 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221
،2226 ،2221 ،2225 ،2222 ،2220 ،2222
2222 ،2228 ،2222
مةاهج البحث

29

المةاهج التربوير

2218

المةاهج التعليمير

2202

مةاهج التفسير

080

المةاهج الدةاسير

2225

المةت ات الزةاعر

2252

المةشآت الت اةير

2291

المةشآت الخاصر

2229

المةشآت الدولير

0209

المةشآت الصةاعير

0026

المةشآت الويةير

2228

المةشات الرأسمالير

916

المةصوةة (مصر)

2582

1098

المةطق

256 ،251 ،255 ،252 ،250

المةطق الرياضي

26

المةظمات

،0221 ،0262 ،0262 ،0212 ،0299 ،2029
0282 ،0226

مةظمات ايعمال

0292 ،0222 ،0222 ،0228 ،0226 ،0265

المةظمات اإلقليمير

2226 ،822

المةظمات الدولير

2220 ،2228 ،2222 ،822 ،252

المةظمات الرياضير

2060

المةظمات الصةاعير

0028

المةظمات غير الحكومير

0220 ،2226

مةظمر التحرير الفلسطيةير

2519 ،2512 ،2512

مةظمر الوحدة اإلفريقير

2228 ،822

مةظمر حلف شمال اييلسي

2021 ،922

المةهج القرآ ي

282

المةهج الةبو

516 ،522

المةوعات اي بير

،2282 ،2282 ،2222 ،2265 ،2262 ،2260
2282

المهاةات

0258

المهاةات اإل اةير

0298 ،0280 ،2015

مهاةات االتصال

،2222 ،2522 ،2512 ،2522 ،601 ،92 ،22
0050 ،0052 ،0292 ،0285 ،0265 ،2909

المهاةات االجتماعير

2116

المهاةات االجتماعير والةفسير

0260

مهاةات التدةيس

،2522 ،2529 ،2522 ،2521 ،2219 ،2215
،2592 ،2582 ،2515 ،2525 ،2522 ،2520
2121 ،2598

مهاةات التفكير

2202 ،2211

المهاةات الحاسوبير

01

المهاةات الحياتير

،222 ،222 ،669 ،662 ،626 ،052 ،88 ،81
،2215 ،220 ،262 ،262 ،218 ،222 ،220
2211 ،2116 ،2111 ،2115 ،2596 ،2212

1099

المهاةات الخطابير

2929 ،2810 ،2825 ،2806 ،186

المهاةات الشخصير

2211

المهاةات الشفوير

2929

مهاةات القراءة

2909 ،2129 ،2122 ،2121

المهاةات القيا ير

0296

المهاةات الكتابير

،2126 ،2121 ،2125 ،2122 ،2122 ،2219
،0255 ،2929 ،2822 ،2262 ،2128 ،2122
2212 ،0992 ،0286 ،0251

المهاةات اللغوير

0260 ،2929 ،2222 ،2180

المهاةات المكتبير

0261

المهاةات الوظيفير

0292

المه رون

2629

المهةر القا و ير

2022

مهةر المحاماة

2261

المهةدسون

2022

الموا الطبيعير

918

المواة البشرير

،0222 ،0226 ،0221 ،0212 ،2082 ،621
0265 ،0259 ،0228 ،0205 ،0200 ،0202

المواة الطبيعير

2069 ،0026 ،2929

المواة المائير

2228

المواز ر العامر

2222

المواصالت المهةير

2520

الموايةر

2202 ،2212 ،2202 ،2282 ،2229 ،869 ،862

الموايةون

12

المواعظ

202 ،206 ،022

المواعظ اإلسالمير

522

المواقع ايثرير

2585 ،2522 ،2525

المواقع اإللكترو ير

662

مواقع التواصا االجتماعي

2268 ،661 ،665 ،660 ،662 ،616 ،602

الموت

561 ،560

الموحدون

2500

1100

موةيتا يا

681

الموسوعات

0292 ،911 ،915 ،912 ،910 ،912

موسى عليه السالم

280

الموسيقى

0029 ،108 ،102

الموسيقى التصويرير

0082

الموسيقى الغربير

0028

الموصا (العراق)

2228

موضوعات الحديث

522

المو تاج التلفزيو ي

0026

الميتافيزيقا

66

الميراث

129

ميزا ير ايسرة

0259

الميزا ير العامر

2019

الميزة التةافسير

0028

ن
ابلس (فلسطين)

2561

الةازير

2260 ،2262

الةاسخ والمةسوخ

211

الةايق اإلعالمي

622

الةبات الصحراو

0252

الةباتات

2922 ،2922

الةباتات الطبير

2922

الةبي محمد

525 ،522

الةثر

2009 ،2008

الةثر اي بي

2299 ،2285 ،2221 ،2295

الةثر اإل ليز

2005

الةثر الصوفي

062

الةثر العربي

،2285 ،2219 ،2210 ،0991 ،0521 ،0282
،2290 ،2292 ،2289 ،2282 ،2286 ،2281

1101

،2220 ،2299 ،2298 ،2296 ،2291 ،2292
،2229 ،2222 ،2226 ،2221 ،2225 ،2222
،2229 ،2228 ،2222 ،2221 ،2222 ،2220
،2202 ،2201 ،2202 ،2200 ،2202 ،2202
،2221 ،2222 ،2220 ،2222 ،2222 ،2209
،2251 ،2255 ،2252 ،2252 ،2228 ،2222
،2210 ،2212 ،2259 ،2258 ،2252 ،2256
،2219 ،2218 ،2212 ،2216 ،2215 ،2212
،2268 ،2262 ،2266 ،2262 ،2260 ،2262
،2222 ،2226 ،2220 ،2222 ،2222 ،2269
،2288 ،2282 ،2280 ،2282 ،2229 ،2228
،2291 ،2295 ،2292 ،2290 ،2292 ،2289
،2025 ،2022 ،2022 ،2022 ،2298 ،2292
،2020 ،2022 ،2022 ،2029 ،2028 ،2021
2022
الة اح

0292 ،0265 ،262 ،222 ،208

الة اح اإل اة

،0292 ،0291 ،0295 ،0252 ،0222 ،0229
0022

الة اح الشخصي

0295 ،626 ،220 ،222 ،209 ،222

الةحت

0016

الةحو

،2851 ،2228 ،2226 ،2221 ،2222 ،212
،2821 ،2822 ،2868 ،2862 ،2866 ،2861
،2892 ،2896 ،2890 ،2881 ،2880 ،2829
2922 ،2922 ،2921 ،2899 ،2898

الةحو التطبيقي

2892

الةحو العربي

2922

الةحو واإلعراب

2922

الةحو والصرف

2822

الةحويون العرب

2922 ،2920 ،2886 ،2882

الةخيا

0256

الةزاع العربي اإلسرائيلي

2510

1102

الةزاع الفلسطيةي اإلسرائيلي

898

الةزاعات

2296 ،892 ،891

الةزاعات االقتصا ير

852

الةزاعات الت اةير

2222

الةزاعات الدولير

2222 ،889

الةزاعات المسلحر

2292 ،2292 ،882 ،852

زع ايسلحر

922

الةزعر اإل سا ير

220

زول القرآن

028

الةساء

690 ،622

الةساء العامالت

696

سخ المخطويات

16

شأة الكون

2959

الةشاي اي زيمي

2989

الةشاي اإل اة

2222

الةشاي االقتصا

2026 ،2222

الةشاي الصفي

2522

الةشاي المالي

0282

الةشر

15

الةشر الصحفي

52

الةشرات الصحفير

15

الةص القرآ ي

218

الةص المسرحي

2021

الةصائح

2211

الةصوص

0251

الةصوص اي بير

،0252 ،2908 ،2222 ،2222 ،2220 ،060
،0622 ،0222 ،0266 ،0216 ،0215 ،0258
،2288 ،2282 ،2286 ،2218 ،2212 ،0902
،2295 ،2292 ،2290 ،2292 ،2292 ،2289
،2220 ،2222 ،2298 ،2292 ،2296 ،2291
،2221 ،2229 ،2228 ،2222 ،2226 ،2221

1103

،2202 ،2202 ،2202 ،2229 ،2228 ،2226
،2222 ،2209 ،2208 ،2202 ،2206 ،2201
،2252 ،2250 ،2252 ،2229 ،2225 ،2222
،2210 ،2212 ،2258 ،2252 ،2251 ،2255
،2262 ،2212 ،2216 ،2211 ،2215 ،2212
،2225 ،2222 ،2266 ،2261 ،2265 ،2260
،2288 ،2282 ،2280 ،2282 ،2282 ،2226
،2299 ،2292 ،2296 ،2295 ،2292 ،2292
،2021 ،2025 ،2022 ،2020 ،2022 ،2022
،2006 ،2025 ،2022 ،2029 ،2028 ،2026
2025 ،2022
الةصوص العربير

0269

الةصوص القرآ ير

2852

الةصوص المسرحير

0682 ،0626

الةصوص الةثرير

2226

الةطق

2822 ،2829

الةظام اإل اة في اإلسالم

122 ،122 ،162 ،162

الةظام االقتصا

991

الةظام االقتصا

اإلسالمي

121

الةظام االقتصا

الدولي

995 ،918

ظام الحكم

860 ،862

ظام الحكم في اإلسالم

168 ،161 ،165 ،162 ،162

ظام الخدمر المد ير

2252

الةظام الدولي ال ديد

602

الةظام السياسي

2250 ،2228 ،2258 ،899

الةظام السياسي اإلسالمي

2229

الةظام الشمسي

2912

الةظام الصوتي

2822 ،2828

الةظام العالمي

885

الةظام العالمي ال ديد

899 ،882

الةظام العشائر

2568

1104

الةظام القضائي

2055 ،2052

ظام الالمركزير

2010

الةظام المالي في اإلسالم

122 ،156

الةظام المحاسبي

0289 ،0285

ظام المشاةكر

991

ظام تعد ايحزاب

820

الةظريات

628

الةظريات البالغير

2852

الةظريات البالغير

2859 ،2822 ،2822

ظريات التصوف

010

ظريات التعليم

2522

الةظريات العلمير

2915 ،2929 ،99

الةظريات الفلسفير

12

الةظريات اللغوير

2882

الةظريات المحاسبير

0268

ظريات المعتزلر

522

ظريات الةحو

2885

ظرير ايعدا

2952

ظرير االحتماالت

2950 ،2952

ظرير الدولر

802

الةظرير المالير

920

ظرير المعرفر

252 ،62

الةظرير الةسبير

2915

الةظم اإلسالمير

119

الةظم االجتماعير

192

الةظم البرلما ير

2222

الةظم الغذائير

0229 ،0228 ،2998 ،2991 ،2995

ظم المعلومات اإل اةير

0229 ،0222 ،0226 ،0212 ،229

الةغمات

0082 ،0028

الةفايات

2221

الةفس

0522

1105

الةفس البشرير

222

الةفط

0056

الةفقات العامر

2019 ،2222

الةفقات المالير

2222

الةفي

2809

الةقابات

2229

الةقابات العمالير

922

قابات المحامين

2261

الةقد

18

الةقد اي بي

،2808 ،2802 ،2822 ،2659 ،2620 ،265
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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 non-Jordanian 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 (3536) titles, (3495) of which in
Arabic and (41) 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

5

Table of Contents
Introduction

5

Religion....................................................................................... 7
290 Other of Comprative Religions ............................................. 7
Social Sciences ……………………………….…………………………….….………..7
370 Education ………………………………………………………………………….7
Languages ................................................................................. 11
420 English and Old English ........................................................ 11
Pure Sciences ……………………………………………………………….……….…11
510 Mathematics …………….………………………………………….………….11
570 Biology ……………………………………………..……………………………..12
Applied Sciences ....................................................................... 12
610 Medical Sciences……………………………………………………………...12
620 Engineering .......................................................................... 14
630 Agriculture and Related Technologies……….….………………….14
650 Management and Auxiliary Services…………………..…………….15
The Arts …………………………………………………………………………………..15
730 Plastic Art Sculpture …………………….……………………………..……15
Literatures ................................................................................. 15
820 English and Old English Literatures ....................................... 15
860 Spanish Literature ……………………………………………………………16
Authors Index

19

Title Index

23

Descriptors Index

27

3

The Jordanian National Bibliography
The Annual Register of Jordanian Books
Legally Deposited in Department of the
National Library in 2020
Published by
Department of the National Library
Amman
2021

