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 تقديم

دهذا  ، مصادر األدعي  ال  ري  داللعرفيعلى التعرف فا  الضبط الببليوغرافانظام   يساهم 

  تلامهلى تبادل اللعلومات ددضع ا أمام اللست ياين كا فا م ال اختصاصه داهإبادره يؤد  

ول تطيع القمم، دنسم تاح الارائط اللعرفي  دالتراثي  ل ا أم  من األالويةي  ت الببليوغرافيادتلثا 

دئ ا  ا دمباتا تع س ثقاف  البلا دتراث ا ال  ر  دقيلاللرآل التلثا  الببليوغرافيا بأن هذه 

    للل تبساسيدملارسات ا العللي  دم االت ا اللعرفي  اللتباية ، دالتا تعاّ إحاى الوظائف األ

  دم ونات ا الثقافي  الويةي  باعتبارها ال    اللةوي ب ا ح ظ تراث األم 

ياا  إعلى انتظام  يعتلا بالارج  األدلىالويةا  الضبط الببليوغرافا متطور نظاإن       

 ال نشرهاحعي  اللصةف، دتعادن اللؤل ين دالةا رين فا إياا  أعلال م ال  ري  دإنتاجات م ا باا

 نتاا ف باملا يساعا على سرع  إصاار الببليوغرافيا الويةي  فا الوقت اللةاسب، دذلك للتعري

ك ا ذلديشللل   األردني  ال ا لي  دخارج ا، ال  ر  دا بااعا األردنا اللةشور داخا الل

إضاف  إلى  للثق  ،ردنيين  دبالتالا تل ين الاارسين دالبحاث  دالةاب ااألغير دردنيين األللؤل ين ا

  م ا دراساتةه فالعاملين بل ال الل تبات دمراكز التوثيق من االيال  على ما تم إصااره لإلفادل م

باحث تقام لل ، ف ااألردني  مةذ تأسيس اا ةي  على إصاار الببليوغرافيدأبت دائرل الل تب  الوي     

سرها لا يكا  امال  لللطبوعات فا ماتلف أنوا  اللعرف  حسب ما تشلله من مواد  دالل تم عرض  

ل ا للاائرل تردنالويةي  األردني  من خالل اللوقع ا للببليوغرافيا أن تقام هذا ا صاار السةو  

  لعام لويةيا لاى مركز ا ياا  فا الل تب  افعلي   إدراج ا لوع  ال تب التا تم دالذ  تضلن م

  ن ليزي   ا( باللغ  101( باللغ  العربي  د )2540، مة ا )ا( عةوان  2641دالبالغ عادها ) 2022

نتظام ازها رافا الويةا دت امله يعتلا على عواما كثيرل أبرغدال ك أن تطور الضبط الببليو   

 لا يساعامها، ياا   القانونا دتعادن اللؤل ين دالةا رين فا إياا  أعلال م ال  ري  حال نشرا 

 على توثيق ا فا الوقت اللةاسب    

 ياا  فاز ا دهةا أتوجه باعول اللؤل ين دالةا رين إلى ضردرل إياا  إنتاج م الذهةا لاى مرك  

، ي ي  الويةثقافا من الذاكرل الم ؛ لي ون جزء  دائرل الل تب  الويةي  لالحت اظ به لألجيال القاد

ح ظ د دلع الل تب  الويةي  تلثا ذاكرل الوين دسادن  تارياه دالبةك اللعلوماتا الرئيسا ل ف

ا فا اللستقبا صيان  التراث ال  ر  الثقافا الويةا    ادم  لألجيال القدالذ  سي ون متاح 

    دالرؤيالثقاف دزارلمؤسساتةا الويةي  دعلى رأس ا به ال بير الذ  تقوم ديحق لةا أن نشيا بال  ا 

 الويةي  قاف إنتاا الثفا محادل   عادل  اللت ادل التا تحادل تبةي ا فا أكثر من مستوى دم ال،

 دمسايرل التطورات العاللي   باالعتلاد على اللوردث ال لعا

لتراث لى هذا افا عللي  اللحافظ  عأفراد ساهلوا التا قام ب ا   ود جاير أن نذكر تلك ال كذلك  

ويةا فا الدساردا قارات م دإبااعات م فا  خام  اللش ا الثقادبذلوا فا سبيله دقت م دج اهم 

 خراا هذاإفا  كاف  العاملين فا مايري  الاامات الل تبي  على ج ودهم دذاكرتةا ال لاعي ، فأ  ر

  ا صاار إلى الةور

ا  الثانباهللاعا الحبيب فا ظا حضرل صاحب ال الل  ال ا لي  الللك دفقةا هللا دإياكم لاام  بلان

 ابن الحسين أعز هللا مل ه 

 وهللا ولي التوفيق

 ة المكتبة الوطنيةمدير عام دائر                                           16/2/2023عمان في    

                                                                                              دكتور نضال األحمد العياصرةاألستاذ ال                                                                   
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 :هـذه الببلـيـوغـرافيـا

ر د غيأتشتلا هذه الببليوغرافيا على ال تب التا صارت فا األردن للؤل ين أردنيين 

 عام تب التا نشرها أردنيون سواء داخا األردن أد خارجه دذلك خاللأردنيين، دال 

ه ت هذلاى مركز ا ياا  فا دائرل الل تب  الويةي ، دلقا أعا دأددعت فعليا   2022

رك  ل د الببليوغرافيا دفق نظام )سيل ونا( الذ  عربته  رك  الةظم العربي  اللتطور

 سيرسا داية س 

 افات التالي :تضم هذه الببليوغرافيا ال ش

 كشاف المؤلفين

يضم هذا ال شاف أسلاء اللؤل ين أ ااصا  دهيئات، دكذلك اللعاين داللشرفين 

 انب كر بداللترجلين داللحررين داللشاركين الذين استبالوا ب لل     ]دآخردن[ دقا ذ

 اسم كا مة م الرقم اللتسلسا لل تاب 

 كشاف العناوين

 ال تاب درقله اللتسلسا  يقتصر هذا ال شاف على ذكر عةوان

 كشاف الواصفات

تيم إحلا محلود أ رختيار الواص ات اللةاسب  لل تاب من الل ةز اللوسع/ جلع دتحرياتم 

 با،دعبا الحليا  ومان دمركز جلعي  اللاجا للتراث دالثقاف  بلاي   علان: مؤسس  - 

1996   

 ب اللتعلق  ب ا يحتو  هذا ال شاف على الواص ات داألرقام اللتسلسل  لل ت

 شر ،دقا رتبت موضوعات الببليوغرافيا حسب التقسيلات الرئيس  فا تصةيف ديو  الع

ب تحت تلك اللوضوعات، ثم دصف كا كتا ثم ردعا ترتيب اللااخا الرئيس  ه ائيا  

 )ببليوغرافيا ( ذكر رقم ا ياا  دالواص ات درقم التصةيف  دصف

ةاصر لببليوغرافا( الذ  ي رض م لوع  من الع)التقةين الادلا للوصف ا دجرى تطبيق

ستااام عالمات الترقيم لل صا بين كا عةصرين اي ب تثبيت ا عن كا كتاب، مع 

 دالعةاصر ها:

  ؤسسم ،: هو اللسؤدل مبا رل عن دضع مادل ال تاب، دقا ي ون  اصا  أد أكثرالمؤلف

 ارحا   أد  معا  أد محررا  أد هيئ  أد قا ي ون ددره مؤل ا  أد مترجلا أد محققا  أد جا

ز  للواا: دهو ال للات أد ا  ارات التا ظ رت على ال تاب، دهةالك العةوان العنوان

 باللغ  األجةبي ، دالعةوان ال رعا الل سر للعةوان الرئيسا 

  : تذكر الطبع  أد الطبعات غير األدلى لل تابالطبعة

 تاب سم اللاية  التا نشر في ا ال ا: دهو مكان النشر

 دار : دهو اللصار الذ  يستعان به للحصول على ال تاب، دقا ي ون  اصا  أدالناشر

 نشر، أد  رك ، أد اللؤلف ن سه 

 : دها السة  التا صار في ا ال تاب سنة النشر
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 : يادن عاد ص حات ال تاب، دإذا كانت هةالك أجزاء فتادن الصفحات واألجزاء

 يحي  إذا رافقت الصور مادل ال تاب  : تثبت الصور التوضالصور التوضيحية

 : يشار إلى السلسل  إن دجات مع رقم ال تاب حسب ترتيبه في ا السلسلة

 : دهو الرقم الادلا اللعيار  لل تاب ردمك

عرف  ا بلداستاامت الببليوغرافيا عالمات درموزا  لتس يا إدراك عةاصر اللطبو  الواح

 ر، دأهم هذه العالمات:عالمات الترقيم ال اصل  بين هذه العةاص

 )=( لل صا بين العةوان األصلا دالعةوان اللواز  

 )/( لل صا بين عةصر العةوان دعةصر التأليف، دقبا كا داص   دبعاها 

 م ان الةشر دلل صا بين عةصر التأليف دالطبع  دبين الطبع   (-) 

ات بين الص ح):( لل صا بين م ان الةشر دالةا ر دبين العةوان األصلا دال رعا د

 دالصور التوضيحي  

 )؛( لل صا بين اللؤلف داللترجم أد اللحقق دلل صا بين السلسل  درقل ا 

 )،( لل صا بين الةا ر دسة  الةشر

 أما الرموز التا استاامت فا الببليوغرافيا ف ا اللوز التالي :

 الطبع   ي

 ددن م ان  ] د  م [

 ددن نا ر   ن [ ] د 

 ال زء  ا

 الص ح   ص

رقم ا ياا   ) إن عام ظ وره فا بيانات الوصف يال أن ال تاب أدد  لاى   ر إ 

 الل تب  الويةي  من غير  الحصول على رقم إياا  (

 الرقم الادلا اللعيار  لل تاب  ردمك

 مس ا لاى دائرل الل تب  الويةي    م د 

 :دردعا فا الترتيب ال  ائا فا هذه الببليوغرافيا ما يلا 

 ( 499الشي رل العربي  اللوحال ) اسلو  ـ تطبيق

 ـ ترتيب ال للات: كلل  كلل 

 ـ إهلال ال التعريف فا بااي  أسم اللؤلف دالعةوان

 بن ، آل، كأن ا كللات مستقل اـ معامل  السوابق مثا :

 ـ سابق  لأللف  اؤئإعتبار :ــ ءآأاـ 

 ـ سابق  للياء    (ى  )ـ سابق  للتاء               (ل )  
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ول بيان توزيع الكتب حسب اللغة والموضوعات ومكان النشر اجد

 ونوع المسؤولية

 

 ( 1جدول رقم )

 الكتب موزعة حسب اللغة

 

 

 النسبة المئوية عدد الكتب اللغة الرقم

 %96.17 2540 اللغ  العربي  1

 %3.82 101 اللغ  ا ن ليزي  2

 %100 2641 المجموع

 

 

 

0
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2000

3000

1 2

حسب اللغة

اللغة العربية1 اللغة اإلنجليزية2
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 ( 2جدول رقم )

 الكتب موزعة حسب الموضوعات

 
 الرقم

 
 الموضوع

عدد الكتب   
 باللغة العربية

عدد الكتب 
باللغة 

 االنجليزية

 
 المجموع

النسبة 
 المئوية

المعارف  1

 العامة

44 1 45 1.7% 

الفلسفة  2

 وعلم النفس

97 - 97 3.67% 

 %9.61 254 3 251 الديانات 3

العلوم  4

 عيةاالجتما

659 13 672 25.4% 

 %5.52 146 7 139 اللغات 5

العلوم  6

 الطبيعية

22 8 30 1.13 % 

العلوم  7

 التطبيقية

176 13 189 7.15% 

 %1.62 43 3 40 الفنون 8

 %37.97 1003 52 951 اآلداب 9

التاريخ  10

 والجغرافيا

161 1 162 6.13% 

 %100 2641 101 2540 المجموع

 

 

المعارف العامة
الفلسفة وعلم 

النفس
الديانات

العلوم 
االجتماعية

اللغات

يةالعلوم التطبيقةالعلوم الطبيعي
الفنون

اآلداب

التاريخ 
والجغرافيا

حسب الموضوعات
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حسب مكان النشر

(3جدول رقم )  

زعة حسب مكان النشرلكتب موا  

 

عدد الكتب  المكان الرقم
باللغة 
 العربية

عدد الكتب 
باللغة 

 اإلنجليزية

النسبة  المجموع
 المئوية

 %64.69 2501 94 2407 عمان 1

 %3.33 88 6 82 إربد 2

 %0.68 18 - 18 الزرقاء 3

 %0.18 5 1 4 السلط 4

 %0.037 1 - 1 الطفيلة 5

 %0.11 3 - 3 المفرق 6

 %0.49 13 - 13 الكرك 7

 %0.075 2 - 2 جرش 8

 %0.15 4 - 4 مادبا 9

 %0.037 1 - 1 عجلون 10

 %0.11 3 - 3 معان 11

 0.037% 1 - 1 الشوبك 12

 0.037% 1 - 1 العقبة 13

 100% 2641 101 2540 المجموع
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( 4جدول رقم )  

 الكتب موزعة حسب المسؤولية

عدد الكتب  المكان الرقم
غة بالل

 العربية

عدد الكتب 
باللغة 

 اإلنجليزية

النسبة  المجموع
 المئوية

تأليف  1
شخص 
 طبيعي

2454 103 2557 86.9% 

 %2.85 84 4 80 تأليف هيئة 2

 %2.75 81 3 78 ترجمة 3

 %3.12 92 1 91 إعداد 4

 %1.59 47 - 47 تحقيق 5

 %0.068 2 - 2 تقديم 6

 %2.38 70 2 68 رسوم 7

 %0.1 3 - 3 جمع 8

 0.13% 4 - 4 إشراف 9

 %100 2940 113 2827 المجموع

 

 

 

تأليف شخصي

حسب المسؤولية

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 ةتوضيحي للبيانات الواردة في كل تسجيلمثال 

 
 العام اللوضو      العام التصةيف رقم                                 

 

 

 العلوم االجتماعية       300-399                                      

 الااص اللوضو               االقتصاد 330               اص   ف الارقم التصةي

 اللتسلسا الرقم<                          623>                                 

 

 

 

 

 

 رقم التصةيف                  عةوان ال تاب       

 العةوان اللواز        بيان اللسؤدلي                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحاتالص مكان النشر        الناشر             تاريخ النشر  عدد                       

 لواصفاتا          الرقم الدولي المعياري                                                       

 رقم االيداع                           

 

 

 

 

 

 كافي، مصطفى يوسف 330

/ مصط ى يوسف  purple economyاالقتصاد البة س ا =  

 ص245 -  2022 لوراق،اعلان: مؤسس   - كافا

 2022/7/3295ر  إ  :  

 7-948-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االقتصاد الثقافا//التةلي  االقتصادي / /االقتصاد  

 االجتلاعا//اللؤسسات االقتصادي /
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 المعارف العامة

 المعرفة 001
< 01 > 

 الغانم، ستار جبار 001.2

دليا ال اتب األكاديلا: إر ادات ال تاب  دعرض البحث متوافق  

 -  2022م ا، علان: دار أ -/ ستار جبار الغانم   APA STYLEمع 

 ص262

 2022/1/397ر  إ  :  

 2-488-25-9923-978ردمك :  

 أساليب البحث// /البحث األكاديلا//يرق ال تاب / الواص ات : 

 

< 02 > 

 العبادي، نضال خضير 001.4

علان:  -إضاءات فا البحث العللا / نضال خضير العباد    

 ص571 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2022/5/2406ر  إ  :  

 7-110-20-9923-978ردمك :  

 ات/الواص ات : /البحث العللا//أساليب البحث//جلع البيان 

 األبحاث//

 

< 03 > 

 علوان، محمد حسين 001.4

 -اللة  ي  العللي  فا البحوث ا عالمي  / محلا حسين علوان   

 ص224 -  2022علان: دار أم ا، 

 2021/6/3272ر  إ  :  

 7-409-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البحث العللا//أددات البحث العللا//ا عالم/ 

 

< 04 > 

 مي حمادهقراده، سوسن سا 001.4

مةاهج دأساسيات ال تاب  فا البحث العللا / سوسن ساما حلاده  

 ص306 -  2022لان: دار أم ا، ع -قراده  

 2022/7/3551ر  إ  :  

 5-573-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أددات البحث//يرق البحث//البحث العللا/ 

 

< 05 > 

 مجرشي، فاطمة منصور 001.42

علان:  -فايل  مةصور م ر ا   /بحث إجرائا مبسط  3-2-1 

 ص71 -  2022دار ال ةان، 

 2022/3/1166ر  إ  :  

 3-125-35-9923-978ردمك :  

الواص ات : /يرق البحث//أساليب البحث//اللة ج العللا//البحث  

 )معلومات(/
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< 06 > 

 أبو موسى، ميساء أحمد أمين 001.96

علان:  - أح ي  ال للات العربي  / ميساء أحلا أمين أبو موسى  

 2022اللؤلف، 

 2022/8/4431ر  إ  :  

 الواص ات : /األحاجا داأللغاز//ألعاب الل ارل الااخلي / 

 

 علم الحاسوب 004
< 07 > 

 شواهين، خير سليمان 004.6

ا ل تردنيات الرقلي  داللةطق الرقلا بتوجه عللا / خير سليلان  

 ص177 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ - واهين  

 2022/6/3205إ  :  ر  

 7-410-14-9923-978ردمك :  

علم الواص ات : /ا ل تردنيات الرقلي //الاارات ا ل تردني // 

 الحاسوب//الت ةولوجيا الحايث /

 

< 08 > 

 شواهين، خير سليمان 004.67

إربا: عالم  - / خير سليلان  واهين Metaverseل قابلةا فا ا 

 ص155 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/6/3200 ر  إ  : 

 0-406-14-9923-978ردمك :  

 االتصاالت الحاسوبي // الواص ات : /ا نترنت// ب   االتصاالت/ 

 ت ةولوجيا االتصاالت//

 

 البرمجة 005
< 09 > 

 شواهين، خير سليمان 005.1

إربا: عالم  - ري  الحوسب  / خير سليلان  واهينمقام  فا نظ 

 ص168 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/6/3204 ر  إ  : 

 1-409-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاوارزمي //لغات البرم  //علم الحاسوب/ 

 الةظريات العللي //

 

< 10 > 

 شواهين، خير سليمان 005.1

إربا: عالم  -هةاس  البيانات )متقام( / خير سليلان  واهين   

 ص246 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/3/1432ر  إ  :  

 2-390-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /هةاس  البرم يات//البيانات//علم الحاسوب/ 
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< 11 > 

 شواهين، خير سليمان 005.115

إربا:  -اللةطق لللبرم ين داللصللين / خير سليلان  واهين   

 ص155 -  2022عالم ال تب الحايث، 

 2022/3/1427ر  إ  :  

 9-388-14-9923-978ردمك :  

برامج / اللةطقي //برم   الحاسوب/الواص ات : /البرم    

 الحاسوب//علم الحاسوب/

 

< 12 > 

 الطائي، فيصل علوان 005.4

نظم اللعلومات ا ل تردني  / فيصا علوان الطائا، فايل  حسن  

 ص138 - 2022اء،  علان: دار ص -الشلر   

 2022/6/2905ر  إ  :  

 9-178-28-9923-978ردمك :  

ل تردني //نظم البرم  //علم الواص ات : /نظم اللعلومات ا  

 الحاسوب/

 

< 13 > 

 المحاسنة، أنس مصلح 005.55

التحليا ا حصائا باستااام برنامج أموس: تطبيق عللا / أنس  

 ص165 - 2022لان: دار دائا، ع -للحاسة   مصلح ا

 2022/4/1736ر  إ  :  

 2-967-91-9957-978ردمك :  

حصائي //برامج الواص ات : /التحليا ا حصائا//البرامج ا  

 الحاسوب//علم الحاسوب/

 

< 14 > 

 شواهين، خير سليمان 005.7

إربا: عالم ال تب  -هةاس  البيانات / خير سليلان  واهين   

 ص480 -  2022الحايث، 

 2022/1/2ر  إ  :  

 3-380-14-9923-978ردمك :  

 علم الحاسوب// الواص ات : /هةاس  البيانات//برم   الحاسوب/ 

 

< 15 > 

 ليان، ربحي مصطفىع 005.7

/ ربحا مصط ى عليان، محلا  فرا  علم البيانات: علم اللستقبا 

 ص410 -  2022لان: دار ص اء، ع -العباالالت، هاى زياان عباس  

 2021/10/6098ر  إ  :  

 6-140-28-9923-978ردمك :  

 مصادر اللعلومات//: /قواعا البيانات//جلع البياناتالواص ات  

 عا//ت ةولوجيا االتصاالت/الذكاء االصطةا/
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< 16 > 

 التلمساني، مؤنس عبد اللطيف أحمد 005.8

األمن السيبرانا دحلاي   ب ات اللعلومات من ال يردسات / مؤنس  

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -عبا اللطيف أحلا التللسانا  

 ص214

 2022/5/2715ر  إ  :  

 7-104-43-9923-978ردمك :  

 /أمن البرم يات//فيردسات الحاسوب//حلاي  البيانات/ الواص ات : 

 نظم اللعلومات//

 

< 17 > 

 الحديدي، أيمن أحمد 005.8

 - األمن السيبرانا فا ظا االن  ار اللعرفا / أيلن أحلا الحايا   

 ص282 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/289ر  إ  :  

 6-086-43-9923-978ردمك :  

/األمن السيبرانا//أمن اللعلومات//تطبيقات  الواص ات : 

 الحاسوب/

 

< 18 > 

 السنهوري، أحمد محمد 005.8

األمن السيبرانا فا مواج   ال رائم الغير أخالقي  / أحلا محلا  

 ص214 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -السة ور   

 2022/1/288ر  إ  :  

 9-085-43-9923-978ردمك :  

 من السيبرانا//أمن اللعلومات//م افح  ال ريل /الواص ات : /األ 

 

< 19 > 

 شاكر، فراس جمال 005.8

 -السيبراني  دتحوالت القول فا الةظام الادلا / فراس جلال  اكر   

 ص534 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/1/400ر  إ  :  

 9-489-25-9923-978ردمك :  

 لقول الةاعل /الواص ات : /أمن اللعلومات//األمن السيبرانا//ا 

 الةظام الادلا//

 

< 20 > 

 شواهين، خير سليمان 005.8

إربا: عالم  -األمن السيبرانا لللبتائين / خير سليلان  واهين   

 ص209 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/6/3203ر  إ  :  

 4-408-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أمن البيانات//ا نترنت// ب ات الحواسيب//ال رائم  

 لحاسوبي //ت ةولوجيا اللعلومات/ا
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< 21 > 

 عليُّ هللا، محمد جسام 005.8

التةافس اللعلوماتا بين الواليات اللتحال األمري ي  دالصين: دراس   

 -  2022م ا، علان: دار أ -  هللامن السيبرانا / محلا جسام علاُّ فا األ

 ص244

 2022/7/3858ر  إ  :  

 2-587-25-9923-978ردمك :  

العالقات / ات : /األمن السيبرانا//التةافس اللعلوماتا/الواص  

 الادلي //الواليات اللتحال األمري ي //الصين/

 

 

< 22 > 

 العمارات، فارس محمد 005.8

األمن السيبرانا: الل  وم دتحايات العصر / فارس محلا  

 ص204 -  2022لاليج، علان: دار ا -العلارات، ابراهيم محلا الحلامص   

 2022/6/2820ر  إ  :  

 6-129-23-9923-978ردمك :  

 حلاي  البيانات// الواص ات : /أمن البيانات//ال رائم الحاسوبي / 

 األمن القوما// ب ات اللعلومات//

 

< 23 > 

 اللقاني، عبد الرحمن علي 005.8

لت اما / عبا الرحلن علا إدارل مااير األمن السيبرانا ال 

 ص236 - 2022 ، لان: دار اليازدر  العلليع - اللقانا

 2022/6/2955ر  إ  :  

 2-109-43-9923-978ردمك :  

 إدارل اللااير// الواص ات : /أمن البيانات//ال رائم الحاسوبي / 

 حلاي  البيانات//

 

< 24 > 

 اللقاني، عبد الرحمن علي 005.8

 /ن اللعلومات اللالي  ا ل تردني ددر األمن السيبرانا فا تعزيز أم 

 ص254 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -للقانا  عبا الرحلن علا ا

 2022/5/2713ر  إ  :  

 0-103-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /حلاي  البيانات//أمن اللعلومات//نظم اللعلومات/ 

  ب ات الحواسيب//

< 25 > 

 المهتدي، سوسن زهير 005.8

  -األمن السيبرانا فا اللان الذكي  / سوسن زهير الل تا    

 ص388 -  2022اللؤلف، علان: 

 2022/1/300ر  إ  :  

 1-198-00-9923-978ردمك :  

 تطبيقات/ الواص ات : /األمن السيبرانا//الذكاء االصطةاعا/ 

 الحاسوب/
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< 26 > 

 الزيدي، محمد عباس 005.82

محلا عباس  /فا تصليم ديباع  الوثائق األمةي التش ير العالما  

 ص159 - 2022ق، ل يةيعلان: دار ا -زيا   ال

 2022/3/1506ر  إ  :  

 8-062-45-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التش ير//أمن الحاسوب//حلاي  البيانات//علم  

 الحاسوب/

 

 تطبيقات وأساليب حاسوبية خاصة 006
< 27 > 

 أحمد، حازم علي 006.3

علان:  -الردبوت التعليلا دا ن ازات العللي  / حازم علا أحلا   

 ص330 -  2022در  العللي ، دار الياز

 2022/1/291ر  إ  :  

 3-087-43-9923-978ردمك :  

التعليم / الواص ات : /اآلالت الذكي //الذكاء االصطةاعا/ 

 ا ل تردنا/

 

< 28 > 

 أحمد، حازم علي 006.3

علان: دار  -الردبوت بين الحقيق  داللآل / حازم علا أحلا   

 ص320 -  2022اليازدر  العللي ، 

 2022/1/292إ  : ر   

 0-088-43-9923-978ردمك :  

ت ةولوجيا / الواص ات : /اآلالت الذكي //الذكاء االصطةاعا/ 

 اللعلومات/

 

< 29 > 

 السنهوري، أحمد محمد 006.3

علان: دار  -ماى تقةيات الردبوت / أحلا محلا السة ور    

 ص252 -  2022اليازدر  العللي ، 

 2022/1/287ر  إ  :  

 2-084-43-9923-978ردمك :  

 التقةيات الحايث // الواص ات : /اآلالت الذكي //الذكاء االصطةاعا/ 

 

< 30 > 

 شهاب، رامي أحمد 006.3

أثر الذكاء االصطةاعا الردبوت فا تةلي  م ارات البرم   /  

 ص230 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -راما أحلا   اب  

 2022/6/2959ر  إ  :  

 1-106-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الذكاء االصطةاعا//ا نسان اآللا الصةاعا//لغات  

 البرم  /
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< 31 > 

 شهاب، رامي أحمد 006.3

ألدراق اللالي  / راما أحلا أهلي  علا الردبوت فا سوق ا 

 ص223 - 2022 ، ازدر  العلليعلان: دار الي -   اب

 2022/6/2960ر  إ  :  

 8-107-43-9923-978ردمك :  

لواص ات : /ا نسان اآللا الصةاعا//األسواق اللالي //الذكاء ا 

 االصطةاعا//ت ةولوجيا اللعلومات/

 

 الببليوغرافيا 010
< 32 > 

 آل زايد، عبد العزيز حسن 011.73

 - ف كتاب / عبا العزيز حسن آل زاياأكواب القراءل: نحو قراءل أل 

 ص219 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/9/5371ر  إ  :  

 0-002-49-9923-978ردمك :  

الببليوغرافيات / الواص ات : /ال تب//القراءل التحليلي //اللؤل ون/ 

 التحليلي /

 

 علم المكتبات والمعلومات 020
< 33 > 

إيلان محلا  /علم المكتبات والمعلومات: بحوث ودراسات  020

 ص320 - 2022لان: اللؤل ون، ع -  ]دآخردن[الح اا   

 2022/1/538ر  إ  :  

الواص ات : /التسويق//ا دارل الل تبي //ال  ايات الل ةي //خامات  

 اللعلومات//الل تبات//األردن/

 

< 34 > 

 عبيدات، عثمان عبد القادر 021.28

 -الوعا اللعلوماتا دا عالما / عثلان عبا القادر عبياات   

 ص243 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/2/1010ر  إ  :  

 8-952-91-9957-978ردمك :  

دسائا / الواص ات : /خامات اللعلومات//االتصال الرقلا/ 

 ا عالم//علم الل تبات/

 

< 35 > 

 عبيدات، عثمان عبد القادر 025.04

 -نظم إدارل اللعلومات األر ي ي  / عثلان عبا القادر عبياات   

 ص230 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/1/168ر  إ  :  

 4-921-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /نظم اللعلومات//ال  رس  اللقردءل  

 آليا //الوثائق//إدارل الل تبات/
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< 36 > 

 الشوابكة، يونس أحمد 025.316

أساسيات ال  رس  الوص ي  دا ل تردني  اللحوسب  دفق معيار  

ا ( الببليوغرافي : قواع21دصف اللصادر دإتاحت ا )دما( دصيغ  مارك )

 ( / يونسRDAا  للعيار دصف اللصادر دإتاحت ا )ال  رس  الوص ي  دفق

 -  2022الل تبات داللعلومات األردني ،  علان: جلعي  -أحلا الشواب    

راجع داألددات األساسي  فا علوم الل تبات ) سلسل  الل -ص(  226)1ا

 ( 1 ؛داللعلومات 

 2022/3/1258ر  إ  :  

 9-259-00-9923-978ردمك :  

 ال  ارس اللحوسب // /21س  الوص ي //مارك الواص ات : /ال  ر 

 

< 37 > 

 الحنيطي، نبيل فليح 027.7

ددر إدارل الل تبات ال امعي  فا رفع مستوى الاامات اللقام   

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -لللست ياين / نبيا فليح الحةيطا  

 ص198

 2021/8/4396ر  إ  :  

 4-019-43-9923-978ردمك :  

 علم الل تبات// ات : /الل تبات ال امعي //ا دارل الل تبي /الواص  

 

 الصحافة والنشر 070
< 38 > 

 السنجري، بشرى داود 070.159

معايير الصحاف  االستقصائي  فا البرامج التل زيوني  / بشرى  

 ص197 -  2022م ا، علان: دار أ -دادد السة ر ، ديار عباهللا سار   

 2022/1/160ر  إ  :  

 0-479-25-9923-978:  ردمك 

دسائا الواص ات : /الصحاف  االستقصائي //البرامج التل زيوني // 

 ا عالم/

 

< 39 > 

 حمدي، محمد الفاتح 070.4

ماخا لالتصال دا عالم: دراسات فا تطور الةظم دالةظريات  

 دفةون التحرير / محلا ال اتح حلا ، كلال سعيا حلياد، عبا اللطلب

 ص(819ا)2 -  2022ر زمزم، داعلان:  -صايق الل ا  

 2021/11/6631ر  إ  :  

 6-261-72-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التحرير الصح ا//الصحاف  الرقلي //دسائا  

 االتصال/
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< 40 > 

 العمد، مجد مروان 070.40684

 /إدارل األزمات داالتصاالت ا داري  فا اللؤسسات الصح ي   

 ص201 -  2022 م االد ، دار علان: -م ا مردان العلا  

 2019/12/6510ر  إ  :  

 7-711-02-9957-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل األزمات//االتصاالت ا داري //إدارل  

 دن/اللؤسسات الصحافي //األر/ األفراد//الت ةولوجيا//إدارل اللعرف /

 

< 41 > 

 علوان، محمد حسين 070.41

 -سين علوان  أسس فن تحرير األخبار الصح ي  / محلا ح 

 ص207 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/3/1147ر  إ  :  

 7-511-25-9923-978ردمك :  

األخبار / الواص ات : /التحرير الصح ا//دكاالت األنباء/ 

  العاللي //علم الصحاف /

 

< 42 > 

 القرعان، محمد كامل 070.41

فةون التحرير الصح ا / محلا كاما القرعان، خالا محلود  

 ص101 -  2022لان: دار دائا، ع - هيالت 

 2022/2/590ر  إ  :  

 5-940-91-9957-978ردمك :  

 ا عالم// الواص ات : /التحرير الصح ا//الصحاف / 

 

< 43 > 

 الدليمي، عثمان محمد 070.509561

 -الصحاف  السوري : تأصيا تارياا / عثلان محلا الاليلا   

 ص427 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/11/6194ر  إ  :  

 9-989-96-9957-978ردمك :  

قانون / الواص ات : /الة ض  ال  ري //حري  الصحاف / 

 الصحاف //حرك  الةشر//تاريخ سوريا/

 

< 44 > 

 عكروش، ليث نبيل 070.956501

األجةال ا عالمي  ل ريال األردن فا ع ا إمارل  رق األردن  

لان: دار درد ع -/ ليث نبيا ع ردش   1946إلى عام  1927من عام 

 ص172 -  2022األردني ، 

 2022/1/205ر  إ  :  

 5-35-769-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الصحف العربي //التحليا ا خبار //اللقاالت  

 الصح ي //إمارل  رق األردن//تاريخ الصحاف /
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 الفلسفة وعلم النفس

 الفلسفة 100
< 45 > 

 قدورة، وائل جمعة سليمان 102

علان:   -قاء دالحب األبا  / دائا جلع  سليلان قادرل  العقول الزر 

 ص192 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3450ر  إ  :  

 9-390-00-9923-978ردمك :  

 العقا// الواص ات : /اللقاالت ال لس ي //األحااث التارياي / 

 

< 46 > 

 لشهب، حميد 102

 رفات فلس ي : نصوص فا التةو  داالختالف ال لس يين / حليا  

 ص250 - 2022دار خطوي دظالل، علان:  -ش ب  ل

 2022/2/1033ر  إ  :  

 1-529-40-9923-978ردمك :  

 ال الس  // الواص ات : /ال لس  //الةقا ال لس ا//ال لس   الغربي / 

 

< 47 > 

 معيرش، موسى 102

قضايا ال لس   العام  فا م  وم ال لس   دعالقت ا بالاين دالعلم /  

 ص205 -  2022يام، دار األ علان: -موسى معيرش  

 2022/2/904ر  إ  :  

 5-942-95-9957-978ردمك :  

ال لس   / الواص ات : /ال  ر الغربا//ال  ر العربا//ال الس  / 

 الايةي //الايانات اللقارن //ال لس   العللي /

 

 الميتافيزيقا )ما وراء الطبيعة( 110
< 48 > 

 سايفرت، يوسف 111

 -يوسف ساي رت؛ ترجل  حليا لش ب   /هللا برهان على دجوده  

 ص506 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/3/1246ر  إ  :  

 3-541-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم الوجود//الليتافيزيقا//ال  ر ا سالما//الحوار  

 ا سالما اللسيحا/

< 49 > 

 اليوسف، علي محمد 111

علان:  -علا محلا اليوسف   /فلس   االغتراب: قراءل نقاي  مة  ي   

 ص311 -  2022دار غيااء، 

 2021/11/6169ر  إ  :  

 7-983-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االغتراب//العزل //الوجود//الحيال ا نساني //ال لس  / 

 علم االجتلا //الاراسات الةقاي //
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< 50 > 

 اليوسف، علي محمد 115

 -  2022دار غيااء،  علان: -  الزمان دال لس   / علا محلا اليوسف 

 ص240

 2021/11/6188ر  إ  :  

 8-986-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الزمان ال لس ا//الوجود//ال لس  / 

 

 نظرية المعرفة، السببية، النوع البشري 120
< 51 > 

 العواودة، رائد عبد الجليل 121

دا بستلولوجيا   الحقيق  دالوهم: نظرات فا فلس   العلم دنظري  اللعرف  

علان: دار  -التأسيس العللا / رائا عبا ال ليا العواددل، مصط ى كلال اللعانا  

 ص572 -  2022زاد، 

 2022/3/1495ر  إ  :  

 8-37-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نظري  اللعرف //الحقائق//ال لس  / 

 

< 52 > 

 علي، زهرة 121.7

 -  2022علان: دار األيام،  -ا  الوجود دالاين عةا هي ا / زهرل عل 

 ص506

 2022/1/110ر  إ  :  

 3-933-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا يلان//الاين//الوجود//ال لس  / 

 

< 53 > 

 الحدادي، عزيز 128

علان: دار خطوي  -ال لس   مستوصف لعالا العامي  / عزيز الحااد    

 ص105 -  2022دظالل، 

 2022/7/3336ر  إ  :  

 7-572-40-9923-978دمك : ر 

 العامي //الليتافيزيقا/ /ال لس  ///ا نسان//العقا/الواص ات: 

 

< 54 > 

 الحدادي، عزيز 128

علان: دار خطوي  -ما أردعك فا اللاية  ال اهل  / عزيز الحااد    

 ص148 -  2022دظالل، 

 2022/7/3360ر  إ  :  

 9-581-40-9923-978ردمك :  

 حيال//ا نسان/الواص ات : /فلس   ال 
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< 55 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 128

ا نسان بين دهم ا دراك دحقيق  الوعا: دراس  فلس ي  ن سي   

 ص355 -  2022اللة  ي ،  علان: الاار -فسيولوجي  / مؤيا عبا علا الطائا  

 2022/5/2525ر  إ  :  

 3-121-20-9923-978ردمك :  

 لوجيا//العلليات العقلي /ا نسان//ا دراك//ال سيو/الواص ات: 

 

< 56 > 

 طالب، إحسان بهجت 128.2

اللصالح  مع العقا: مقام  فا علم ا صالح دالت ايا / إحسان  

 ص310 -  2022لان: دار زاد، ع -ب  ت يالب  

 2022/3/1497ر  إ  :  

 2-39-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العقالني //ا صالح//الت ايا//ال لس  / 

 

 لظواهر الخارقةا 130
< 57 > 

 الشرمان، جميل عبد الرحمن فالح 135.3

علان: دار  -علم ت سير األحالم / جليا عبا الرحلن فالح الشرمان   

 ص74 -  2022  رزاد، 

 2022/4/2042ر  إ  :  

 7-85-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األحالم//الةوم//الظواهر الطبيعي  الاارق / 

 

 هات فلسفية معينةمذاهب واتجا 140
< 58 > 

 الساعدي، محمد كريم 142.78

ال الي  األنطولوجي  دتش يا اللعةى، الواقع اللعاش، األف ار،  

 ص159 -  2022 اء، علان: دار ص -رقلة  الوعا / محلا كريم الساعا   

 2022/5/2375ر  إ  :  

 9-165-28-9923-978ردمك :  

اللذاهب ال  ر ا نسانا////الواص ات : /الوجودي //الوعا//العقالني  

 ال لس ي /

 

< 59 > 

 تشومسكي، نعوم 149.94

نعوم  /نااللسانيات الاي ارتي : فصا فا تاريخ ال  ر العقال 

 2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -تشومس ا؛ ترجل  حلزل قبالن اللزيةا  

 ص328 - 

 2021/9/5160ر  إ  :  

 6-999-74-9957-978ردمك :  

 فلس   اللغ // انيات//العقالني //الةقا ال لس ا/الواص ات : /اللس 
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< 60 > 

 برتيمة، وفاء 149.97

 -ا ذكاء ال لس ا دتراث الرؤى فا االختالف / دفاء برتيل    

 ص214 -  2022علان: دار األيام، 

 2021/11/6590ر  إ  :  

 0-918-95-9957-978ردمك :  

ال لس   /  /الواص ات : /الحااث //العقالني //اللذاهب ال لس ي 

 التحليلي //ال لس   الحايث /

 

< 61 > 

 يوسف، علي حسين 149.97

علان:  -ما بعا الحااث : مقوالت دتلثالت / علا حسين يوسف   

 ص257 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2022/5/2407ر  إ  :  

 4-111-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحااث //الةقا ال لس ا//األدب العربا/ 

 نيات//الثقاف //ال لس  /اللسا/

 

 علم النفس 150
< 62 > 

 الزغول، عماد عبد الرحيم 150

ماخا إلى علم الة س / علاد عبا الرحيم الزغول، علا فالح  

 ص516 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -ال ةااد   

 2022/6/3069ر  إ  :  

 2-217-97-9957-978ردمك :  

 العلوم السلوكي // وجي /الواص ات : /علم الة س//الوظائف ال سيول 

 

< 63 > 

 الليثي، أحمد حسن 150.0285

علان: دار اللسيرل،  -علم الة س السيبرانا / أحلا حسن الليثا   

 ص350 -  2022

 2021/8/4469ر  إ  :  

 6-194-97-9957-978ردمك :  

علم //طبيقات الحاسوب//الذكاء االصطةاعاالواص ات : /ت 

 /الة س//علم الة س السيبرانا

 

< 64 > 

 حمداوي، جميل 150.19

علان: مؤسس  الوراق،  -ماارس علم الة س / جليا حلااد    

 ص145 -  2022

 2021/9/5107ر  إ  :  

 2-914-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ماارس علم الة س//عللاء الة س/ 
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< 65 > 

 الحديبي، مصطفى عبد المحسن 150.1988

رياته، دتوج اته علم الة س ا ي ابا: أسسه، قضاياه، نظ 

 -اللستقبلي  / مصط ى عبا اللحسن الحايبا، محلا السعيا أبو حالدل  

 ص445 -  2022علان: دار اللسيرل، 

 2020/12/5111ر  إ  :  

 8-190-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشاصي  ال ردي //احترام الذات/ 

 العوايف//الةظريات الة سي //علم الة س ا ي ابا//

 

< 66 > 

 عبد الغني، خالد محمد 150.1988

علان:  - ا ي ابا / خالا محلا عبا الغةا قضايا علم الة س 

 ( 4 ؛سلسل  الاراسات الة سي   ) -ص  182 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4403ر  إ  :  

 7-878-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /علم الة س ا ي ابا//ال لس  //علم الة س/ 

 

< 67 > 

 الغانم، ستار جبار 150.7

علان: دار  -مةاهج البحث فا العلوم السلوكي  / ستار جبار الغانم   

 ص360 -  2022أم ا، 

 2021/11/6573ر  إ  :  

 7-470-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األبحاث//اللة ج العللا//العلوم السلوكي //علم  

 الة س/

 

< 68 > 

 اليوسف، علي محمد 150.7

علان:  -ا دموضع  اللغ  / علا محلا اليوسف  الزمان ال لس  

 ص279 -  2022دار غيااء، 

 2021/5/2757ر  إ  :  

 4-955-96-9957-978ردمك :  

 الةظريات ال لس ي // الواص ات : /الزمان ال لس ا//ال  ر ال لس ا/ 

 ال الس  //

 

< 69 > 

 الغانم، ستار جبار 150.724

 -  2022لان: دار أم ا، ع -القياس الة سا / ستار جبار الغانم   

 ( 1 ؛سلسل  اللة ج دالقياس  ) -ص  418

 2021/11/6533ر  إ  :  

 4-468-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم الة س//القياس//ال رضي //جلع البيانات/ 

 ا حصاءات//أساليب البحث//
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< 70 > 

 جندل، جاسم محمد 152.4

ان: دار اللعتز، عل -علم الة س العاي ا / جاسم محلا جةال   

 ص362 -  2022

 2022/3/1633ر  إ  :  

 3-329-65-9957-978ردمك :  

علم الة س / الواص ات : /العوايف//االضطرابات العاي ي / 

 االن عالا/

< 71 > 

 الغرير، أحمد نايل هزاع 152.4

الغرير، مةى فليح سليلان الراح  الة سي  / أحلا نايا هزا   

 ص83 -  2022علان: اللؤلف،  - الاريشا

 2022/4/1811ر  إ  :  

الضغوي / الواص ات : /السعادل//االسترخاء//الراح  الة سي / 

 الة سي //علم الة س االجتلاعا/

 

< 72 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.4

 -اكتشف مشاعرك / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

 ولوجي  لسيا  اللوسوع  ) سلسل -ص  223 -  2022علان: دار األهليـ ، 

 ( 6 ؛ العاي ي 

 2022/3/1641ر  إ  :  

 8-457-39-9957-978ردمك :  

الواص ات : /العوايف//اللشاعر//االتصال غير الل ظا//علم الة س  

 االن عالا/

 

< 73 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.4

 -الذكاء العاي ا / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

 ص287 -  2022علان: دار األهليـ ، 

 2022/3/1648ر  إ  :  

 8-460-39-9957-978ردمك :  

الشاصي //علم / الواص ات : /الذكاء العاي ا//اللشاعر//السلوك/ 

 الة س االن عالا/

 

< 74 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.4

 -سي ولوجي  اللوم / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

 ص255 -  2022علان: دار األهليـ ، 

 2022/3/1646ر  إ  :  

 3-452-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العوايف//السلوك//علم الة س االن عالا/ 
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< 75 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.41

سي ولوجي  الحب الل ري / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف  

) اللوسوع  السي ولوجي   -ص  405 -  2022لان: دار األهليـ ، ع -قطاما  

 ( 10 ؛ العاي ي 

 2022/3/1650إ  :  ر  

 5-458-39-9957-978ردمك :  

علم الة س / الواص ات : /الحب )عوايف(//السعادل//اللشاعر/ 

 االن عالا/

 

< 76 > 

 محمود، جودت شاكر 152.41

علان: دار ص اء،  -ر محلود  سي ولوجي  الحب / جودت  اك 

 ص696 - 2022

 2022/5/2342ر  إ  :  

 9-152-28-9923-978ردمك :  

 الردمانسي //العوايف// ص ات : /الحب )عوايف(//اللشاعر/الوا 

 السي ولوجيا//

 

< 77 > 

 الصفار، عفاف 152.42

علان: دار  - ور ذاتك غير حياتك / ع اف الص ارلحيال أفضا: ي 

 ص97 -  2022دم تب  الحاما، 

 2021/12/6932ر  إ  :  

 3-322-66-9957-978ردمك :  

علم الة س //ت//الذكاء االجتلاعال//تطوير الذاالواص ات : /السعاد 

 االجتلاعا/

 

< 78 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.44

سي ولوجي  الشعور بالذنب / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف  

 ص239 -  2022لان: دار األهليـ ، ع -قطاما  

 2022/3/1649ر  إ  :  

 2-459-39-9957-978ردمك :  

علم الة س / ايف/الواص ات : /الشعور بالذنب//اللشاعر//العو 

 االن عالا/

 

< 79 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.46

 -القلق الة سا / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

وسوع  السي ولوجي  ) سلسل  الل -ص  191 -  2022علان: دار األهليـ ، 

 ( 1 ؛العاي ي  

 2022/3/1643ر  إ  :  

 4-455-39-9957-978ردمك :  

 اللشاعر//العوايف//علم الة س االن عالا/الواص ات : /القلق// 



35 
 

< 80 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.47

 -ما دراء الغضب / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

 ؛لسي ولوجي  العاي ي  ا) اللوسوع   -ص  380 -  2022علان: دار األهليـ ، 

7 ) 

 2022/3/1640ر  إ  :  

 1-456-39-9957-978ردمك :  

 لغضب//اللشاعر//العوايف//علم الة س االن عالا/الواص ات : /ا 

 

< 81 > 

 قطامي، يوسف محمود 152.48

سي ولوجي  مشاعر الغيرل / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف  

 ؛سي ولوجي  العاي ي  اللوسوع  ال) -ص  293 -  2022لان:  ع -اما  قط

8) 

 2022/3/1647ر  إ  :  

 5-461-39-9957-978ردمك :  

 الغيرل//اللشاعر//العوايف//علم الة س االن عالا/الواص ات : / 

 

< 82 > 

 الشدفان، زياد محمد عبد الفتاح 153

علان:  -إدارل العقا دقيادل الذات / زياد محلا عبا ال تاح الشافان   

 ص208 -  2022اللؤلف، 

 2022/4/1881ر  إ  :  

 الواص ات : /إدارل الذات//القيادل//الت  ير//تطوير الشاصي / 

 لليات العقلي /الع/

 

< 83 > 

 جندل، جاسم محمد 153.35

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -ا باا  / جاسم محلا جةال   

 ( 2 ؛ب ) سلسل  اللواه -ص  366

 2021/8/4379ر  إ  :  

 4-866-33-9957-978ردمك :  

 يرق التعلم// الواص ات : /ا باا  التربو //اللواهب//الذكاء/ 

 

< 84 > 

 م محمدجندل، جاس 153.35

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -االبت ار / جاسم محلا جةال   

 ( 1 ؛ب ) سلسل  اللواه -ص  148

 2021/8/4377ر  إ  :  

 7-865-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االبت ار//الاافعي //اللواهب//يرق التعلم/ 
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< 85 > 

 الوائلي، عامر عبد زيد 153.6

فا فضاء التواصا / عامر عبا زيا ا نسان ال ونا: مقاربات  

 ص329 -  2022لان: دار غيااء، ع -الوائلا  

 2021/4/2512ر  إ  :  

 7-941-96-9957-978ردمك :  

 اللذهب ا نسانا// الواص ات : //االتصال ال لاعا//العقالني / 

 االت اهات ال لس ي //

 

< 86 > 

 قطامي، يوسف محمود 153.8

محلود قطاما، يارق يوسف  دفاعات الذات الة سي  / يوسف 

 ص246 -  2022لان: دار األهليـ ، ع -قطاما  

 2022/3/1644ر  إ  :  

 7-454-39-9957-978ردمك :  

 ضبط الة س// الواص ات : /تعايا السلوك//احترام الذات//ا رادل/ 

 الادافع الة سي //

 

< 87 > 

 كالسون، جورج س 153.8

ل  إيلان حسين أغةى رجا فا بابا / جورا س كالسون؛ ترج 

 ص173 -  2022لان: دار الرداي  العربي ، ع -عليوه  

 2022/2/847ر  إ  :  

 8-49-770-9923-978ردمك :  

 ا رادل// الواص ات : /تطوير الشاصي //العقا )علم الة س(/ 

 الة اح//علم الة س//

 

< 88 > 

 هيل، نابليون 153.8

 -عليوه   ف ر تصبح ثريا  / نابليون هيا؛ ترجل  إيلان حسين 

 ص214 -  2022علان: دار الرداي  العربي ، 

 2022/2/852ر  إ  :  

 1-51-770-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير الشاصي //السلوك//الت  ير ا بااعا//علم  

 الة س/

 

< 89 > 

 إنجاز لتهيئة الفرص للشباب األردني 153.85

 -ب األردنا  انا متليز: كتاب الطالب / إن از لت يئ  ال رص للشبا 

 ص10 -  2022علان: إن از لت يئ  ال رص للشباب األردنا، 

 2022/5/2460ر  إ  :  

العالقات بين / الواص ات : /التح يز//ا رادل//تعايا السلوك/ 

 األفراد//السلوك//علم الة س/
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< 90 > 

 عبيد، هنادي محمود جادهللا 153.85

 -د جادهللا عبيا  أساسيات دمبادئ فا تعايا السلوك / هةاد  محلو 

 ص190 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/7/3483ر  إ  :  

 5-560-25-9923-978ردمك :  

ا ر اد//العالا / الواص ات : /تعايا السلوك//األنلاي السلوكي / 

 الة سا//ا رادل/

 

< 91 > 

 قطامي، يوسف محمود 153.854

 -التوافق الة سا / يوسف محلود قطاما، يارق يوسف قطاما   

 ؛اي ي ) اللوسوع  السي ولوجي  الع -ص  271 -  2022علان: دار األهليـ ، 

4 ) 

 2022/3/1645ر  إ  :  

 0-453-39-9957-978ردمك :  

الضغوي / الواص ات : /التوافق الة سا//ا رادل//العوايف/ 

 الة سي //علم الة س/

 

< 92 > 

 الداهري، صالح حسن 153.9

صالح حسن  /لةظريات داألسسكاءات اللتعادل: اسي ولوجي  الذ 

 ص461 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع -الااهر   

 2021/1/229ر  إ  :  

 7-426-98-9957-978ردمك :  

ال ردق / الواص ات : /الذكاء//القارات//العلليات العقلي / 

 ال ردي //علم الة س اللعرفا/

 

< 93 > 

 السامرائي، مهدي صالح 153.9

علان: دار اليازدر   -ا  صالح السامرائا  الذكاء العاي ا / م  

 ص261 -  2022العللي ، 

 2021/8/4824ر  إ  :  

 0-033-43-9923-978ردمك :  

العلليات / الواص ات : /الذكاء العاي ا//اختبارات الذكاء/ 

 العقلي //علم الة س/

 

< 94 > 

 النعيم، خنساء حسن 153.9

علان: دار  - عيمر  دا بااعا / خةساء حسن الةالذكاء االبت ا 

 ص184 -  2022كةوز اللعرف ، 

 2021/9/5435ر  إ  :  

 9-009-49-9923-978ردمك :  

 العلليات العقلي // الواص ات : /الذكاء//الت  ير ا بااعا//الة اح/ 
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< 95 > 

 الداهري، صالح حسن 155

سس دالةظريات / صالح حسن ا ر اد الة سا باللعب: األ 

 ص259 -  2022لا، عصار العلعلان: دار ا  - الااهر 

 2021/1/220ر  إ  :  

 1-428-98-9957-978ردمك :  

علم الة س / الواص ات : /اللعب//القارات//سي ولوجي  الةلو/ 

 ال رد /

 

< 96 > 

 الداهري، صالح حسن 155

ي  دنظريات ا / صالح حسن اللبادئ األساسي  لل ردق ال رد 

 ص523 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع - الااهر 

 2021/1/223ر  إ  :  

 4-427-98-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االختبارات الة سي //الشاصي  ال ردي //ال ردق  

 ال ردي //علم الة س ال رد /

 

< 97 > 

 الحريري، رافدة 155.2

علان: دار  -إدارل الذات: السعا نحو الة اح / رافال الحرير    

 ص170 -  2022أم ا، 

 2022/7/3528ر  إ  :  

 1-571-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تطوير الذات//الشاصي //الة اح//علم الة س ال رد / 

 

< 98 > 

 السامرائي، مهدي صالح 155.2

نظريات الغرائز دالادافع دالحوافز دالحاجات ا نساني  / م ا   

 ص306 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -صالح السامرائا  

 2021/8/4825ر  إ  :  

 3-032-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحوافز//تعايا السلوك//علم الة س ال رد //علم  

 الة س/

 

< 99 > 

 الشوابكة، شفاء حلمي 155.2

علان:  - ي  الة سي  /   اء حللا الشواب  خطوات نحو العاف 

 ص193 -  2022دارأم ا، 

 2022/1/421ر  إ  :  

 2-491-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الصح  الة سي //علم الة س ال رد / 

 

 

 



39 
 

< 100 > 

 القضاة، رابحة عدنان علي 155.2

علان: دار  - لا القضالنظري  إليس دتقبا الذات / رابح  عانان ع 

 ص221 -  2022زاد، 

 2022/12/6101ر  إ  :  

 8-66-779-9923-978ردمك :  

 اصي //الةظريات/الش/ الواص ات : /احترام الذات//ال ردق ال ردي / 

 علم الة س ال رد //

 

< 101 > 

 محمود، جودت شاكر 155.2

لوجيا ا نسان / جودت  اكر دراسات فا بعض جوانب سي و 

 ص644 -  2022لان: دار ص اء، ع - محلود

 2021/10/6090ر  إ  :  

 2-135-28-9923-978ردمك :  

 ة سا/الواص ات : /الشاصي  ال ردي //ا نسان//الت  ير//ا ر اد ال 

 علم الة س ال رد //

 

< 102 > 

 الشميري، عبد الرقيب عبده 155.4

الت  ير االبت ار  دأساليب التةلي  لاى أي ال الردض  / عبا الرقيب  

 ص287 -  2022لان: دار دائا، ع -عباه الشلير   

 2021/8/4860ر  إ  :  

 8-882-91-9957-978ردمك :  

سي ولوجي  / التربي ///الواص ات : /الت  ير ا بااعا//االبت ار 

 األي ال/

 

< 103 > 

 عبد الحفيظ، والء راتب 155.4

اللش الت الة سي  دالسلوكي  ديرائق التعاما مع ا عةا األي ال /  

 ص169 -  2022لان: دار اللبادرل، ع -دالء راتب عبا الح يظ  

 2021/8/4288ر  إ  :  

 0-120-26-9923-978ردمك :  

 الصح  الة سي //علم ن س الط ول /الواص ات : /تعايا السلوك// 

 

< 104 > 

 محمود، وليد قحطان 155.4

علم ن س الةلو لألقسام غير االختصاص / دليا قحطان محلود،  

 ص204 -  2022لان: دار أم ا، ع -أحلا نصر مبارك  

 2022/3/1148ر  إ  :  

 4-512-25-9923-978ردمك :  

 قون//علم الة س/اللراه/ الواص ات : /سي ولوجي  الةلو//األي ال/ 
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< 105 > 

 مختار، وفيق صفوت 155.4

 -استراتي يات مواج   مش الت األي ال / دفيق ص وت ماتار   

 ص307 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4401ر  إ  :  

 1-883-33-9957-978ردمك :  

سي ولوجي  / الواص ات : /تربي  األي ال//اللشاكا االجتلاعي / 

 األي ال/

 

< 106 > 

 العبيدي، عفراء ابراهيم 155.412

نقص الاافعي  دعالقت ا بالحساسي  االن عالي  لاى األي ال من  

علان:  -دج   نظر الوالاين / ع راء ابراهيم العبيا ، رناء حسن غالم  

 ص107 -  2022م تب  الل تلع العربا، 

 2022/1/39ر  إ  :  

 3-714-83-9957-978ردمك :  

الادافع / االن عالي //السلوك/ الواص ات : /االضطرابات 

 ال سيولوجي //علم ن س الط ول /

 

< 107 > 

 العمد، داليا غسان 155.412

علان:  -إذا زرتك يوما  ما / داليا غسان العلا؛ رسوم ديةا فواخير    

 ص(19)2ا -  2022اللؤلف، 

 2022/1/75ر  إ  :  

 العوايف//الت اؤل//السعادل//سي ولوجي  األي ال//الواص ات: 

 

< 108 > 

 غانم، أحمد فوزي 155.412

علان: دار  -االضطرابات االن عالي  عةا األي ال / أحلا فوز  غانم   

 ص200 -  2022اللبادرل، 

 2021/8/4216ر  إ  :  

 0-092-26-9923-978ردمك :  

 سلوك الط ا// الواص ات : /االضطرابات االن عالي //العوايف/ 

 سي ولوجي  األي ال//

 

< 109 > 

 ادي، آمنة حسنالن 155.418

علان: دار  -االضطرابات السلوكي  عةا األي ال / آمة  حسن الةاد    

 ص200 -  2022اللبادرل ، 

 2021/8/4220ر  إ  :  

 6-102-26-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االضطرابات//سلوك الط ا//السلوك االجتلاعا/ 

 سي ولوجي  األي ال//
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< 110 > 

 ياسين، أسماء عزت 155.418

 - التعاما مع ا / أسلاء عزت ياسين شاكا األي ال الة سي  ديرائقم 

 ص175 -  2022علان: دار اللبادرل، 

 2021/8/4300ر  إ  :  

 7-118-26-9923-978ردمك :  

 سي ولوجي  األي ال// الواص ات : /القلق//العوايف//سلوك الط ا/ 

 ا ر اد الة سا//ال آب //

< 111 > 

 سالم، حنان نمر 155.424

علان: دار أردق  ال  ر،  -  ط ا اللليز / حةان نلر سالمال 

 ص112 - 2022

 2022/3/1085ر  إ  :  

 9-15-794-9923-978ردمك :  

الواص ات : /سي ولوجي  األي ال//علم الة س التربو //تطوير  

 الشاصي //رعاي  الط ول /

 

< 112 > 

 الحريري، مروة رمضان 155.45

لاى أي ال الشوار  /  بعض الاصائص الشاصي  داالن عالي  

 ص272 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -مردل رمضان الحرير   

 2021/9/5120ر  إ  :  

 9-902-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أي ال الشوار //األي ال اللحردمون اجتلاعيا / 

 /سي ولوجي  األي ال/ القلق//تقاير الذات//االضطرابات االن عالي //

 

< 113 > 

 و شنار، فؤاد أحمدأب 155.5

علم الة س ا ي ابا فا ضوء مرحل  اللراهق : االتزان االن عالا،  

عتز، للعلان: دار ا -ضبط الذات، البرنامج ا ر اد  / فؤاد أحلا أبو  ةار  

 ص503 -  2022

 2021/11/6453ر  إ  :  

 7-321-65-9957-978ردمك :  

االضطرابات / الواص ات : /سي ولوجي  اللراهقين//العوايف/ 

 الةلائي //احترام الذات//علم الة س ا ي ابا/

 

< 114 > 

 ابراهيم، إكرام صالح 155.9

سي ولوجي  ا رهاب دالتطرف العةيف: الةظري  دالبحث دعواما  

 علان: مؤسس  -الاطورل دالوقاي  دالل افح  / إكرام صالح ابراهيم  

 ص150 -  2022الوراق، 

 2021/8/4406ر  إ  :  

 6-875-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /س ولوجي  ا رهاب//الضغوي الة سي //التطرف/ 

 التأثير االجتلاعا//علم الة س البيئا//
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< 115 > 

 حيدر، ريما عطية 155.9

علان: دار اللةاهج،  -علم الة س البيئا / ريلا عطي  حيار   

 ص182 -  2022

 2021/8/4874ر  إ  :  

 0-803-18-9957-978ردمك :  

 اص ات : /حلاي  البيئ //السلوك البيئا//علم الة س البيئا/الو 

 

< 116 > 

 عبد الجابر، رامي عطا 155.9042

عاما مع ا / راما عطا عبا الضغوي الة سي  ديرائق الت 

 ص181 -  2022لان: دار اللبادرل، ع - ال ابر

 2021/8/4302ر  إ  :  

 4-119-26-9923-978ردمك :  

  //العالا//علم الة س البيئا/الواص ات : /الضغوي الة سي 

 

< 117 > 

 عبدهللا، محمد قاسم 155.9042

علان: دار ال  ـر،  -اهللا  الضغط الة سا / محلا قاسم عب 

 ص454 - 2022

 2022/9/5045ر  إ  :  

 7-275-92-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الضغوي الة سي //االضطرابات االن عالي //الت  ير/ 

 سي ولوجي  الشاصي //

 

< 118 > 

 العابد، فاطمة أحمد عبد المحسن 158.3

 -نظريات فا ا ر اد الة سا / فايل  أحلا عبا اللحسن العابا   

 ص276 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/7/3488ر  إ  :  

 6-563-25-9923-978ردمك :  

علم الواص ات : /ا ر اد الة سا//ا ر اد السلوكا داللعرفا// 

 الة س/

 

< 119 > 

 شنار، فؤاد أحمد أبو 158.35

نظري  التعلق: العللي  ا ر ادي ، ال ةيات، البرنامج دال لسات  

 -  2022م تب  الحاما، علان: دار د -ا ر ادي  / فؤاد أحلا أبو  ةار  

 ص746

 2022/6/2798ر  إ  :  

 7-340-66-9957-978ردمك :  

ت الواص ات : / نظري  التعلق//القلق//الشاصي  ال ردي //العالقا 

 بين األ ااص//ا ر اد الة سا ال لاعا/
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< 120 > 

 موسى، محمود علي 158.7

 -علم الة س الل ةا / محلود علا موسى، هاديا عادل عبا الرحيم   

 ص140 -  2022علان: دار ال يةيق، 

 2022/2/726ر  إ  :  

 4-057-45-9923-978ردمك :  

علم /ظيلي /الواص ات : /عالقات العلا//بيئ  العلا//ا دارل التة 

 الة س الصةاعا/

 

 علم األخالق )الفلسفة األخالقية( 170
< 121 > 

 ابراهيم، أبو الحسن عبد الموجود 174

أخالقيات الللارس  الل ةي  فا الاام  االجتلاعي  / أبو الحسن  

 ص311 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -عبا اللوجود ابراهيم  

 2020/12/5109ر  إ  :  

 2-192-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /أخالقيات الل ة //األخالقيات االجتلاعي //العالقات  

 ا نساني //الاام  االجتلاعي //علم األخالق/

 

< 122 > 

 برهم، هادي محمد 174

 -م اهيم أساسي  دقضايا أخالقي  فا ا ر اد / هاد  محلا برهم   

 ص250 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/3/1060ر  إ  :  

 0-507-25-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /أخالقيات الل ة //ا ر اد الة سا//قواعا السلوك/ 

 العالقات الل ةي //علم الة س التطبيقا//

 

< 123 > 

 جراح، جراح مفلح 174.9370

أخالقيات م ة  التعليم / جراح م لح جراح، دسام حسين  

 ص177 -  2022لان: دار اللعتز، ع -الشرمان، محلا علاد العلر   

 2022/3/1637ر  إ  :  

 7-334-65-9957-978ردمك :  

 آداب الل ة // الواص ات : /م ة  التاريس//أخالقيات الل ة / 

 التعليم//

< 124 > 

 الياسوف، ليتشا 177

القونالال: ا رث األخالقا الحضار  الشيشانا / ليتشا الياسوف؛  

 -  2022 اللؤلف،لان: ع  -ترجل  عثلان ددلت ميرزا توبو الت  يشانا  

 ص183

 2021/11/6212ر  إ  :  

 1-143-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األخالق االجتلاعي //الحيال االجتلاعي //الحضارل/ 

 الشيشانيون//
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 الفلسفة القديمة والوسيطة والشرقية 180
< 125 > 

 بلقاسم، عطية ابراهيم اشتيوي 183

لة س ا نساني  عتا الاالالت اللعرفي  داألخالقي  دالسياسي  لقوى ا 

 ن: دارلاع - فالس   اليونان: قراءل نقاي  مقارن  / عطي  ابراهيم ا تيو  بلقاسم 

 ص325 -  2022غيااء، 

 2021/5/2878ر  إ  :  

 2-959-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الة س ا نساني //ال الس  //ال لس   اليوناني / 

 

< 126 > 

 طالب، إحسان بهجت 189.1

العقا دالةقا ت  يك التعارض: رؤي  فلس ي  / إحسان ب  ت  ثةائي  

 ص195 -  2022لان: دار زاد، ع -يالب  

 2022/3/1496ر  إ  :  

 5-38-779-9923-978ردمك :  

 العقا//الاين//السياس //األخالق//ال لس   ا سالمي //الواص ات : 

 

< 127 > 

 ابراهيم، حسن كامل 189.3

لقرآن ال ريم دبعض أحاديث السة  تأديالت ابن سيةا لبعض سور ا 

اما الةبوي  الشري  : عرض دنقا فا ضوء مة ج أها السة  دال لاع  / حسن ك

 ص233 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -ابراهيم  

 2021/9/5106ر  إ  :  

 9-915-33-9957-978ردمك :  

  الواص ات : /فلس   ابن سيةا//علم ال الم//ال الس   اللسللون//ال لس  

 ا سالمي /

 

< 128 > 

 الخليفي، عبد الحكيم يوسف 189.5

مقول  الشاء: الرداقي  دأثرها فا ال  ر ا سالما / عبا الح يم  

 ص150 - 2022لان: دار الرياحين، ع -ي ا  يوسف الال

 2022/3/1332ر  إ  :  

 4-97-762-9923-978ردمك :  

 ل  ر ا سالما/ا/ الواص ات : /الرداقي //ال لس   اليوناني  القايل / 

 ال الس  //ال لس   ا سالمي //

 

< 129 > 

 الحلو، محمد عبد المهدي سلمان 189.53

مقاربات فا مةطق القضايا: دراس  تحليلي  مقارن  فا مةطق ابن  

 -  2022 اءل اللعرف ، علان: دار ك -سيةا / محلا عبا الل ا  سللان الحلو  

 ص244

 2021/6/3239ر  إ  :  

 0-061-39-9923-978ردمك :  

 ال لس   ا سالمي // الواص ات : /فلس   ابن سيةا//اللةطق ال لس ا/ 
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< 130 > 

 توفيق، نبيل محمد 189.61

علان: دار زها ،  -جاليات ابن خلادن / نبيا محلا توفيق   

 ص116 -  2022

 2022/1/218ر  إ  :  

 6-263-17-9923-978ردمك :  

 ال الس  //  سالمي /الواص ات : /فلس   ابن خلادن//ال لس   ا 

 

< 131 > 

 صديقي، أيمن علي 189.63

 -مةطق الح اا عةا ابن حزم األنالسا / أيلن علا صايقا   

 ص248 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2022/3/1277ر  إ  :  

 0-073-49-9923-978ردمك :  

 اللةطق//ال لس  // الواص ات : /فلس   ابن حزم//ال لس   ا سالمي / 

 

 الفلسفة الغربية الحديثة 190
< 132 > 

 بوزار، نور الدين 190

ال لس   دالعلوم االجتلاعي  عةا مارس  فران  ورت: ماكس  

تب  م علان: دار د -هورك ايلر د تيوددر إددرنو نلوذجا  / نور الاين بوزار  

 ص239 -  2022الحاما، 

 2022/1/392ر  إ  :  

 8-327-66-9957-978ردمك :  

ل لس   الغربي  الحايث //العلوم االجتلاعي //الحضارل الواص ات : /ا 

 الغربي //ال لس  /

 

< 133 > 

 شريم، رياض 190

علان: دزارل  -ال لس   الحايث : مذاهب دتيارات / رياض  ريم   

 ص171 -  2022الثقاف ، 

 2022/2/790ر  إ  :  

 3-790-94-9957-978ردمك :  

 ال لس   الغربي  الحايث /الواص ات : /اللذاهب ال لس ي //ال الس  // 

 

 الفلسفة العربية الحديثة 191
< 134 > 

 العتوم، أحمد ابراهيم 191

األسطورل داللعرف : ت ايا ال  ر الايةا عةا محلا آركون / أحلا  

 ص404 -  2022لان: دار الصايا، ع -ابراهيم العتوم  

 2022/2/909ر  إ  :  

 7-05-782-9923-978ردمك :  

ال لس   / اث //الةقا ال لس ا//ال  ر ا سالما/الواص ات : /الحا 

 ا سالمي //ال لس   الحايث /
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< 135 > 

 الوائلي، عامر عبد زيد 191

 -نقا العقا العربا عةا علا زيعور / عامر عبا زيا الوائلا   

 ص225 -  2022علان: الاار اللة  ي ، 

 2022/5/2411ر  إ  :  

 8-113-20-9923-978ردمك :  

العقا//التحليا / لةقا ال لس ا//الالدعا//األحالم/الواص ات : /ا 

 الة سا//ال لس   الحايث //العرب/

 

< 136 > 

 الحساني، سليم عبد الرضيع 191.563

سليم عبا  / ري ال وي  بين حضور الذات دالتعادي : مقارب  ف 

 ص161 -  2022لان: دار غيااء، ع -الرضيع الحسانا  

 2021/11/6208ر  إ  :  

 8-999-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /احترام الذات//التعادي  الثقافي //القيم األخالقي / 

 الل  ردن//العراق// ال  ر العربا//الةقا ال لس ا//ال الس  //

 

< 137 > 

 برتيمة، وفاء 191.65

مالمح الحضور ال لس ا فا ال  ر ال زائر : جال التأصيا   

 أليام،علان: دار ا -يل   لاصوصي  ا باا  دالةقا عن اآلخر / دفاء برت

 ص310 -  2022

 2022/3/1207ر  إ  :  

 4-949-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االستشراق داللستشرقون//الةقا ال لس ا //التةوير  

 ال لس  //ال زائر///

 

 فلسفات غربية أخرى 190
< 138 > 

 كوكلر، هانس 193

كلر؛ ترجل  الشك دنقا الل تلع فا ف ر مارتين هياجر / هانس كو 

كاء ) سلسل  الذ -ص  181 -  2022طوي دظالل، علان: دار خ -حليا لش ب  

 االصطةاعا (

 2022/4/1981ر  إ  :  

 4-557-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشك//الةقا االجتلاعا//ال لس   األللاني //ال الس    

 األللان//ال لس  /
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< 139 > 

 الوائلي، عامر عبد زيد 193

ل لس   األللاني : مقاربات فا الليتافيزيقا دالبيوتيقا / عامر عبا زيا ا 

 ص395 -  2022لان: دار غيااء، ع -الوائلا  

 2021/11/6203ر  إ  :  

 4-997-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الليتافيزيقا//ال الس   األللان//ال  ر ال لس ا//ال لس    

 األللاني /

 

< 140 > 

 - ]ندآخرد[  رزاد حلا     /وفيلسوف الراهن  المفكر المتعدد إدغار موران: 194

 ص240 -  2022علان: دار األيام، 

 2021/11/6621ر  إ  :  

 2-927-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الل  ردن//ال الس  //العالقات ا نساني //ال لس    

 الحايث //فرنسا/

 

< 141 > 

 الباللي، أحمد 194

تونسي  اللعاصرل من خالل الةارل داألخالق عةا تاريخ االنت اضات ال 

أليام، علان: دار ا -جون بول سارتر / أحلا الباللا، مةور الاضرداد   

 ص150 -  2022

 2022/6/3033ر  إ  :  

 8-967-95-9957-978ردمك :  

 االنت اضات// الواص ات : /ال لس   ال رنسي //ال الس   ال رنسيون/ 

  /ال لس   الغربي  الحايث/ لاعي //تاريخ تونس/األخالق//الحيال االجت/

 

 الديانات

 الديانات 200
< 142 > 

 محادين، موفق محمد 201

علان: دار  -الع ا الوثةا: األس ار دالطقوس / موفق محلا محادين   

 ص233 -  2022الصايا، 

 2021/8/4601ر  إ  :  

 5-97-710-9923-978ردمك :  

االت اهات / علم األسايير الايةي /الواص ات : /ال لس   الايةي // 

 الايةي //اللعتقاات الايةي /
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 اإلسالم وعلومه 210
< 143 > 

 الداهري، صباح عبد الوهاب 210

 -م  وم ا سالم دعقياته دنواقضه / صباح عبا الوهاب الااهر    

 ص206 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/5/2452ر  إ  :  

 2-545-25-9923-978ردمك :  

العلوم / الواص ات : /الاين ا سالما//العقيال الايةي //العبادل/ 

 ا سالمي //ا سالم/

 

< 144 > 

 الدواني، جالل الدين 210

نا؛ تحقيق ابراهيم عباهللا أنلوذا العلوم / جالل الاين الادا 

 ص101 - 2022 إربا: عالم ال تب الحايث، - بوسته

 2022/5/2526ر  إ  :  

 8-400-14-9923-978ردمك :  

العللاء / الواص ات : /العلوم ا سالمي //العلوم ا نساني / 

 اللسللون/

 

< 145 > 

 المزاودة، سالمة مطر حسين 210

 -موضوعات فا العلوم ا سالمي  / سالم  مطر حسين اللزاددل   

 ص213 -  2022الل رق: اللؤلف، 

 2022/11/5951ر  إ  :  

العقيال ا سالمي //ال قه //الواص ات : /القرآن ال ريم//السة  الةبوي  

 ا سالما//العلوم ا سالمي /

 

< 146 > 

علان: دار  -  ]دآخردن[راي  سالم    /لقرآني مخرج: مشروع سفر ا 210.1

 ص213 -  2022ال اردق، 

 2021/10/5747ر  إ  :  

 1-045-38-9923-978ردمك :  

 ربي /فلس   الت/ الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //التربي  ا سالمي / 

 

< 147 > 

 يلديريم، أسرى سليمان 210.19

االن عاالت الة سي  فا مشاها أها ال ة  دأها الةار فا القرآن  

 ص260 -  2022للأمون، علان: دار ا -ال ريم / أسرى سليلان يلايريم  

 2022/2/661ر  إ  :  

 9-591-77-9957-978ردمك :  

ة سي //علم الة س الواص ات : /أها ال ة //أها الةار//االن عاالت ال 

 ا سالما/
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< 148 > 

 الباللي، شمس الدين محمد بن علي بن جعفر 210.7

قوت األحياء من كتاب ا حياء /  لس الاين محلا بن علا بن  

 -  2022ل تح، علان: دار ا -جع ر الباللا؛ تحقيق محلا مصعب كلثوم  

 ص501

 2021/12/6985ر  إ  :  

 5-604-23-9957-978ردمك :  

العلوم  ات : /العبادل//األخالق ا سالمي //التربي  ا سالمي //الواص 

 ا سالمي /

 

< 149 > 

 الحاوري، محمد عبدهللا 210.7

 -اللحادر العام  فا التربي  ا سالمي  / محلا عباهللا الحادر    

 ص256 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/4/1915ر  إ  :  

 2-532-25-9923-978ردمك :  

 التربي  ا سالمي //ا يلان باهلل//اآلداب ا سالمي /الواص ات : / 

 العلوم ا سالمي //

 

< 150 > 

 خطاطبه، عدنان مصطفى 210.7

ظور ت املا / عانان مصط ى ال  ر التربو  ا سالما: مة 

 ص328 -  2022ربا: اللؤلف، إ - خطايبه

 2022/5/2345ر  إ  :  

 7-9-9747-9923-978ردمك :  

 ا سالم//  سالما//التربي  ا سالمي /الواص ات : /ال  ر ا 

 

< 151 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 210.7

إ  اليات اللةاهج األدبي  داللغوي  دتطبيقات ا / ابتسام مرهون  

 ص420 -  2022لان: دار زمزم، ع -الص ار  

 2021/6/3518ر  إ  :  

 5-239-72-9957-978ردمك :  

 اللسللون// باء/الواص ات : /أساليب البحث//العللاء//األد 

 

< 152 > 

 العزاوي، نضال مزاحم 210.7

يرائق تاريس العلوم ا سالمي  / نضال مزاحم العزاد ، محلود  

 ص364 -  2022لان: دار دجل ، ع -علا فرحان العزاد   

 2021/4/2446ر  إ  :  

 8-069-37-9923-978ردمك :  

 مي /الواص ات : /التعليم الايةا//يرق التعلم//التربي  ا سال 
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< 153 > 

 البدراني، محمد صالح 210.92

دراسات إسالمي : الشيخ الاكتور محلا عباهللا دراز / محلا صالح  

 ص233 -  2022لان: دار أم ا، ع -البارانا  

 2022/1/456ر  إ  :  

 1-500-25-9923-978ردمك :  

التراجم / الواص ات : /العلوم ا سالمي //العللاء اللسللون/ 

 لاراسات ا سالمي /ا سالمي //ا

 

< 154 > 

 الحلبي، علي حسن 210.92

عشر رسائا حول  اصي   يخ ا سالم ابن تيلي  رحله هللا  

 ص653 -  2022األثري ،  علان: الاار -دتراثه العللا / علا حسن الحلبا  

 2022/1/346ر  إ  :  

 الواص ات : /التراجم//العللاء اللسللون/ 

 

< 155 > 

 مالريشاوي، مهند حات 210.92

م( دكتابه مثير الغرام إلى 1363هـ/ 765ابن تليم اللقاسا )ت  

 ، زيارل القاس دالشام: دراس  فا مة  ه دموارده / م ةا حاتم الريشاد

، م اعلان: دار أ -حارث كريم جياد السويااد ، فواز باا  صالح ال راجا  

 ص224 -  2022

 2022/3/1182ر  إ  :  

 9-517-25-9923-978ردمك :  

 واص ات : /التراجم//أها ال  ر//العللاء اللسللون/ال 

 

< 156 > 

 الشطنوفي، علي يوسف 210.92

ت ذيب ب    األسرار دمعان األنوار فا مةاقب الباز األ  ب  

وسف يم / علا 1165-1077هـ/ 561-470الشيخ عبا القادر ال يالنا 

 ص432 -  2022جل ، علان: دار د -الشطةوفا، جلال الاين فالح ال يالنا  

 2021/8/4643ر  إ  :  

 3-093-37-9923-978ردمك :  

 اللصلحون الايةيون// الواص ات : /العللاء اللسللون//التراجم/ 

 الوعظ دا ر اد//الاعول ا سالمي //

 

< 157 > 

 بصابصه، أحمد عيد عودةهللا 211

الحاائق اللاتع  الرافال لثقاف  اللسلم ال امع  / أحلا عيا عودلهللا  

 ص580 -  2022علان: دار ال اردق،  -بصابصه  

 2022/3/1459ر  إ  :  

 2-051-38-9923-978ردمك :  

اآلداب اللواعظ/// الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //ا ر اد الايةا/ 

 ا سالمي //ا سالم/
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< 158 > 

 التكريتي، محمد هادي شهاب 211

 -دراسات فا ال  ر ا سالما / محلا هاد    اب الت ريتا   

 ص337 -  2022ن: الاار اللة  ي ، علا

 2022/6/2909ر  إ  :  

 1-125-20-9923-978ردمك :  

الاراسات / الواص ات : /ال  ر ا سالما//الثقاف  ا سالمي / 

 ا سالمي /

 

< 159 > 

 الحلبي، علي حسن 211

سؤاالت علا بن حسن بن علا بن عبا الحليا الحلبا األثر   

 للتوفانا اقيه الشيخ  محلا ناصر الاين األلبالشياه ا مام العالم  الحاث ال 

األثري ،  علان: الاار -با  هـ( رحله هللا / علا حسن الحل1420سة  )

 ص(1228مج)2 - 2022

 2022/1/340ر  إ  :  

 الثقاف  ا سالمي // الواص ات : /األسئل  داألجوب //العقيال الايةي / 

 العلوم ا سالمي //

 

< 160 > 

 السيد، عزمي طه 211

 -  2022علان: دار اللةاهج،  -الثقاف  ا سالمي  / عزما يه السيا   

 ص327

 2022/1/553ر  إ  :  

 7-804-18-9957-978ردمك :  

 العلوم ا سالمي // الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //ال  ر ا سالما/ 

 

< 161 > 

 الشريف، وفاء محمد عزت 211

علان:  -يف  دلسوف يعطيك ربك فترضى / دفاء محلا عزت الشر 

 ص240 -  2022دار الة ائس، 

 2022/9/4686ر  إ  :  

 8-372-80-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //اآليات القرآني  //نِعم هللا//ت سير  

 القرآن/

 

< 162 > 

 العالم، نجاح أمين محمد 211

علان: اللؤلف،  -لا العالم  إ راقات من نور / ن اح أمين مح 

 ص91 - 2022

 2022/8/4014ر  إ  :  

 0-418-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األخالق ا سالمي //أخالق الرسول//قصص القرآن/ 

 الصحاب //التعاليم الايةي //التربي  ا سالمي //
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< 163 > 

 محمود، علي محمد يوسف 211

علان:   - محب  مةا / علا محلا يوسف محلود دألقيت عليك 

 ص190 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/4849ر  إ  :  

 5-471-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //ا يلان باهلل//الوعظ دا ر اد/ 

 

< 164 > 

 مرعي، محمد أحمد عادل 211

 -خلق هللا من البااي  دحتى الة اي  / محلا أحلا عادل مرعا   

 ص264 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/8/4144ر  إ  :  

 6-028-50-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //خلق هللا//قصص األنبياء//األقوام  

 السابق /

 

< 165 > 

 البدراني، محمد صالح 212

فلس   مةظوم  األخالق فا ا سالم: بحث فا الردح دالة س دال ؤاد  

 -  2022م ا، علان: دار أ -دالقلب داألخالق / محلا صالح البارانا  

 ص240

 2022/2/896ر  إ  :  

 9-504-25-9923-978ردمك :  

ا نسان//التربي  / الواص ات : /السلوك ا نسانا//فلس   األخالق/ 

 ا سالمي /

 

< 166 > 

 حصوة، رنا سمير خميس 212

رنا  بةاء ا نسان بقيم القرآن: مة  ي  قرآني  فا التربي  القيلي  / 

 -  2022لان: اللؤلف، ع -سلير خليس حصول، محلا أمين حاما القضال  

 ص181

 2022/7/3881ر  إ  :  

 4-410-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /فضائا القرآن//األخالق//التربي  ا سالمي //القرآن  

 ال ريم/

< 167 > 

 السماللي، يبورك بن عبدهللا بن يعقوب 212

تلام الةصيح  فا إر اد الطلب  / يبورك بن عباهللا بن يعقوب  

 ص160 -  2022لان: دار ال تح، ع -تحقيق محلا آيت دخيا   السلاللا؛

 2022/1/82ر  إ  :  

 0-609-23-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التربي  ا سالمي //األخالق//اآلداب ا سالمي / 
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< 168 > 

 الشديفات، رياض خليف 212

 -ذدقيات التعاما من مةظور إسالما / رياض خليف الشاي ات   

 ص158 -  2022ةان، علان: دار ال 

 2022/2/676ر  إ  :  

 4-115-35-9923-978ردمك :  

اآلداب / الواص ات : /السلوك األخالقا//السلوك االجتلاعا/ 

 ا سالمي //علم االجتلا  ا سالما/

 

< 169 > 

 علوان، هيفاء محمد 212

علان: اللؤلف،  -حلا علوان  الحوار: قضايا دآراء / هي اء م 

 ص250 - 2022

 2022/3/1158: ر  إ   

 6-250-00-9923-978ردمك :  

األخالق / الواص ات : /آداب السلوك//العالقات بين األفراد/ 

 ا سالمي /

 

< 170 > 

 العولقي، خديجة سالم 212

علان: دار  - خايرك غالا / خاي   سالم العولقاجبر خايج ألن  

 ص191 -  2022ال ةان، 

 2021/12/7057ر  إ  :  

 0-100-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األخالق ا سالمي //الةصائح//الثقاف  ا سالمي / 

 

< 171 > 

 القضاة، عامر توفيق حسين 212

 -رفع ال لم بأنوار التزكي  دالقيم / عامر توفيق حسين القضال   

 ص434 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/4/2094ر  إ  :  

 2-302-00-9923-978ردمك :  

 ا سالم// سالمي //الثقاف  ا سالمي /الواص ات : /اآلداب ا  

 

< 172 > 

 النابلسي، محمد راتب 212

 -درر الةابلسا: األخالق فا ا سالم / محلا راتب الةابلسا   

 ص192 -  2022علان: مؤسس  ال رسان، 

 2021/8/4159ر  إ  :  

 1-49-640-9957-978ردمك :  

التربي  / الواص ات : /األخالق ا سالمي //اآلداب ا سالمي / 

 ا سالمي /
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< 173 > 

 الوزير، اإلمام محمد ابراهيم 212

األمر بالعزل  فا آخر الزمان / ا مام محلا ابراهيم الوزير؛ تحقيق  

 ص168 -  2022لان: دار الرياحين، ع -ابراهيم باجس عبا الل يا  

 2022/6/2885ر  إ  :  

 5-07-797-9923-978ردمك :  

 ل//ال ضائا//األخالق ا سالمي /الواص ات : /العزل //العباد 

 

< 174 > 

 حنون، ماهر ابراهيم 214.1

علان:  -رسال  اللساجا لللصلا دالعابا / ماهر ابراهيم حةون   

 ص98 -  2022دار اللأمون، 

 2022/6/2934ر  إ  :  

 7-607-77-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللساجا//التربي  ا سالمي //علم االجتلا  الايةا/ 

 

< 175 > 

 العيساوي، بالل محمد عباس مسهر 214.13

هي ا سليلان عليه السالم داللس ا األقصى فا الي ودي  دا سالم:  

علان: دار  -دراس  موضوعي  نقاي  / بالل محلا عباس مس ر العيساد   

 ص364 -  2022دجل ، 

 2021/6/3524ر  إ  :  

 5-086-37-9923-978ردمك :  

 األماكن اللقاس // هي ا سليلان///الواص ات : /اللس ا األقصى 

 العقيال الايةي //تاريخ فلسطين//

 

< 176 > 

 بالدي، باسكال 214.2

األماكن اللقاس : الستاتيس و فا القاس الشريف / باس ال بالا ؛  

 ص154 -  2022لان: دار أم ا، ع -ترجل  فايل  سليم الطرادن   

 2022/3/1583ر  إ  :  

 2-529-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األماكن اللقاس //القاس/ 

 

< 177 > 

 الحاوري، محمد عبدهللا 215

دار أم ا،  علان: -إحياء الاطاب الايةا / محلا عباهللا الحادر    

 ص282 -  2022

 2022/4/1912ر  إ  :  

 9-533-25-9923-978ردمك :  

 التربي  ا سالمي // الواص ات : /الاطاب الايةا//الاعول ا سالمي / 

 الوعظ دا ر اد//
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< 178 > 

 الحاوري، محمد عبدهللا 215

علان:  -اتبا  الةبا صلى هللا عليه د سلم / محلا عباهللا الحادر    

 ص283 -  2022دار إبصار، 

 2022/4/1927ر  إ  :  

 8-095-29-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الاعول ا سالمي //محلا صلى هللا عليه دسلم//ا يلان  

  يلان باألنبياء دالرسا//الوعظ دا ر اد/باهلل//ا

 

< 179 > 

 الزبن، محمد عبد الجبار محمد 215

فا ظالل رمضان: داح  العلم د ثلار العلا / محلا عبا ال بار  

 ص175 -  2022لزرقاء: اللؤلف، ا -مةقح    ؛ مزيال د2ي -محلا الزبن  

 2022/3/1548ر  إ  :  

العبادل//الاعول / رمضان//الواص ات : /الوعظ دا ر اد//الصوم/ 

 ا سالمي /

 

< 180 > 

 األزهري، أبو محمد عبد المجيد الشرنوبي 215.1

 رح الح م العطائي  / أبو محلا عبا الل يا الشرنوبا األزهر ؛  

 ص379 -  2022لان: دار ال اردق، ع -تحقيق صالح محلا أبو الحاا  

 2022/3/1212ر  إ  :  

 9-049-38-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الِح م//الوعظ دا ر اد//الاعول ا سالمي /الو 

 

< 181 > 

 الجبارات، إسراء خالد سليم 215.1

علان: دار أردق  ال  ر،  -دفء / إسراء خالا سليم ال بارات   

 ص86 -  2022

 2022/7/3604ر  إ  :  

 7-005-50-9923-978ردمك :  

  /الواص ات : /الوعظ دا ر اد//التوب //الاعول ا سالمي 

 

< 182 > 

 النابلسي، محمد راتب 215.1

 -درر الةابلسا: القلب السليم دأحواله / محلا راتب الةابلسا   

 ص144 -  2022علان: مؤسس  ال رسان، 

 2021/8/4155ر  إ  :  

 7-47-640-9957-978ردمك :  

 الوعظ دا ر اد// الواص ات : /القيم ا سالمي //التربي  ا سالمي / 
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< 183 > 

 و عواد، ابراهيم محمدأب 215.2

علان: دار األيام،  -الاعول ا سالمي  / ابراهيم محلا أبو عواد   

 ص304 -  2022

 2022/6/3035ر  إ  :  

 5-968-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الاعول ا سالمي //الوعظ دا ر اد/ 

 

< 184 > 

 الصاعدي، عبد الهادي براك 218

سالمي  / عبا ال اد  براك جودل الحيال من مةظور التربي  ا  

 ص304 - 2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الصاعا   

 2022/2/963ر  إ  :  

 4-062-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /جودل الحيال//التةلي  االجتلاعي //علم االجتلا   

 ا سالما/

 

< 185 > 

 (2016المؤتمر الدولي )األول: عمان:  218

إ راف   /مار: أدراق علا مؤتلرار دن ج الابين ن ج ا عل 

 ص246 -  2022لان: دار ال يةيق، ع -مردان عواد نويران ال اعور   

 2022/10/5431ر  إ  :  

 4-073-45-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا صالح االجتلاعا//التعادي  الثقافي //األحوال  

 السياسي //م لع ال قه ا سالما//علم االجتلا  ا سالما/

 

< 186 > 

 حنون، ماهر ابراهيم 218.1

علان: دار اللأمون،  -فاذنوا بحرب من هللا / ماهر ابراهيم حةون   

 ص99 -  2022

 2022/6/2935ر  إ  :  

 4-608-77-9957-978ردمك :  

علم الواص ات : /ال ساد األخالقا//التربي  ا سالمي //العقاب// 

 االجتلا  الايةا/

 

< 187 > 

 لرحيمشموط، حسن تيسير عبد ا 218.1

 ا سالم دقضايا ف ري  معاصرل / حسن تيسير عبا الرحيم  لوي، 

 ص138 -  2022لان: دار الرداي  العربي ، ع -محلا عواد الاوالال  

 2022/3/1422ر  إ  :  

 6-56-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم االجتلا  ا سالما//الثقاف  ا سالمي //ا سالم/ 
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< 188 > 

 ابتسام مرهون الصفار، 218.1

األحذي  دالةعال:  صور من الحضارل العربي  ا سالمي  / ابتسام  

 ص117 -  2022زمزم، دار لان: ع -مرهون الص ار، بار  محلا ف ا  

 2021/6/3635ر  إ  :  

 4-249-72-9957-978ردمك :  

الحضارل العربي  / الواص ات : /صةاع  األحذي //اللالبس الواقي / 

 لتاريخ ا سالما//علم االجتلا  ا سالما/ا سالمي //ا

 

< 189 > 

 كلش، كبرى أوزدمير 218.1

 -بةاء الل تلع اللسلم فا السور الل ي  / كبرى أدزدمير كلش   

 ص216 -  2022علان: دار اللأمون، 

 2022/2/660ر  إ  :  

 6-592-77-9957-978ردمك :  

قرآن الواص ات : /الل تلعات//العصر الل ا لحيال الةبا//ال 

 ال ريم//علم االجتلا  ا سالما/

 

< 190 > 

 النابلسي، محمد راتب 218.1

 -درر الةابلسا: قيم التعاما فا ا سالم / محلا راتب الةابلسا   

 ص192 -  2022علان: مؤسس  ال رسان، 

 2021/8/4160ر  إ  :  

 4-51-640-9957-978ردمك :  

 الجتلا  ا سالما/الواص ات : /فن التعاما//القيم ا سالمي //علم ا 

 

< 191 > 

 سالمة، زياد أحمد 218.5

الح اب فريض   رعي  أم عادل اجتلاعي  أم مظ ر للقلع دالتالف  

 ص256 - 2022لان: اللؤلف، ع -حلا سالم   زياد أ /

 2022/2/787ر  إ  :  

الواص ات : /الح اب//األح ام الشرعي //اللرأل اللسلل //األحوال  

 عن ا سالم/ االجتلاعي //دفع اللطاعن

 

< 192 > 

 أبو غزاله، يوسف حازم نايف 219

علان: دار  -يرق التزكي  / يوسف حازم نايف أبو غزاله   

 ص505 -  2022ال اردق، 

 2022/11/5608ر  إ  :  

 4-057-38-9923-978ردمك :  

الطرق / الواص ات : /الطرق الصوفي //التصوف ا سالما/ 

 ا سالمي /
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< 193 > 

 ان عياش خلفالحشماوي، عثم 219

التصوف الصافا على ن ج الةبا ال اد  / عثلان عياش خلف  

 ص276 -  2022لان: دار دجل ، ع -الحشلاد ، فراس ماهللا الادر   

 2021/6/3420ر  إ  :  

 7-082-37-9923-978ردمك :  

 الصوفيون// الواص ات : /الطرق الصوفي //ماارس التصوف/ 

 التصوف ا سالما//

 

< 194 > 

 لدحمني، عبد الواحد محمدا 219.14

الع يب فا ال رامات الصوفي : مقارب  سردي  ح اجي  / عبا  

 ص376 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الواحا محلا الاحلةا  

 2021/2/1169ر  إ  :  

 4-948-74-9957-978ردمك :  

 التحليا األدبا// الواص ات : /أدب الصوفي //الاطاب الصوفا/ 

  ةي /الاراسات ال/

 

 القرآن الكريم وعلومه 220
< 195 > 

 الدوري، قيس عبد العزيز عثمان 220

تصةيف القرآن ال ريم حسب اللوضوعات / قيس عبا العزيز  

 م ا،علان: دار أ -عثلان الادر ، محلا فوز  محلا سالم باجةيذ الحسيةا  

 ص(505)1ا -  2022

 2022/7/3508ر  إ  :  

 0-565-25-9923-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// واص ات : /العلوم القرآني //موضوعات القرآن/ال 

 

< 196 > 

 جلغوم، عبدهللا ابراهيم عبدهللا 220.3

 ابراهيم عباهللاإعااد اللع م الرقلا لسور القرآن دآياته دكللاته /  

 -  2022لعاان، الزرقاء: ال -مصط ى جبر علا جبر   عباهللا جلغوم،

 ص306

 2022/3/1546ر  إ  :  

 اآليات القرآني // لواص ات : /اللع م الرقلا//ال للات فا القرآن/ا 

 سور القرآن//القرآن ال ريم//

 

< 197 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 220.3

علان:  -تحايث مع م الاراسات القرآني  / ابتسام مرهون الص ار   

 ص571 -  2022دار زمزم، 

 2021/6/3516ر  إ  :  

 8-241-72-9957-978ردمك :  

 العلوم القرآني // واص ات : /دراس  القرآن//العللاء اللسللون/ال 

 اللعاجم//
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< 198 > 

اللؤلف،   - ]دآخردن[نسرين جودت    /آن: صفات ومهارات معلّم القر 220.71

 ص164 -  2022

 2022/4/2183ر  إ  :  

 4-308-00-9923-978ردمك :  

 اريس/أساليب الت/ الواص ات : /دراس  القرآن//م ارات التاريس/ 

 العلوم القرآني //القرآن ال ريم//

 

< 199 > 

 شعبان، هنا توفيق محمد 220.71

 /دليا اللعلم للة اا القيم دالل ارات: الةاد  الاائم دالةاد  الصي ا  

 ص90 -  2022اللؤلف،  لان:ع -هةا توفيق محلا  عبان  

 2022/4/2213ر  إ  :  

 7-310-00-9923-978ردمك :  

 التربي  ا سالمي // التاريس//القيم األخالقي / الواص ات : /أساليب 

 

< 200 > 

 الحمود، قيس منصور 221.4

قيس مةصور  /غوي  لترجل  الةص القرآنا ال ريمنحو نظري  علم ل 

 ص177 - 2022لان: دار اللش ال، ع -حلود  ال

 2021/6/3458ر  إ  :  

 1-39-734-9923-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// اللغات///الواص ات : /ت سير القرآن//الترجل  

 

< 201 > 

 القرعان، وليد سلمان 221.51

علان:  -غرر اللعانا من السبع اللثانا / دليا سللان القرعان   

 ص111 -  2022اللؤلف، 

 2022/1/475ر  إ  :  

 الواص ات : /سورل ال اتح //ت سير القرآن//االجت اد )فقه إسالما(/ 

 القرآن ال ريم//

 

< 202 > 

 ة، محمد محمودالطراير 221.53

 -الت سير الوعظا لسورل آل علران / محلا محلود الطرايرل   

 ص256 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/2/759ر  إ  :  

القرآن الواص ات : /سور القرآن//ت سير القرآن//العلوم القرآني // 

 ال ريم/
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< 203 > 

 نوفل، أحمد اسماعيل 221.711

ضوعي  / أحلا اسلاعيا لي  موت سير سورل يه: دراس  تحلي 

 ص552 -  2022اللؤلف، علان:   - نوفا

 2022/5/2259ر  إ  :  

 8-313-00-9923-978ردمك :  

القرآن الواص ات : /ت سير القرآن//سور القرآن//اآليات القرآني // 

 ال ريم/

 

< 204 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 222

محلا عبا القادر  كتاب الحق متصرفا  فا الاطاب: الع ا اللانا / 

 ص405 - 2022لان: اللؤلف، ع -اهيم أعلر  ابر

 2022/10/5190ر  إ  :  

 2-1-9968-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اآليات القرآني //ت سير القرآن//العلوم القرآني / 

 العصر اللانا لحيال الةبا//

 

< 205 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 222

لاطاب: الع ا الل ا / محلا عبا القادر كتاب الحق متصرفا  فا ا 

 ص335 - 2022لان: اللؤلف، ع -اهيم أعلر  ابر

 2022/10/5188ر  إ  :  

 5-0-9968-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اآليات القرآني //ت سير القرآن//العلوم القرآني / 

 العصر الل ا لحيال الةبا//

 

< 206 > 

 حاووط، سمر محمد 222

عةا ا مام أبا ح ص الةّس ا فا ت سيره  القراءات القرآني  

علان: دار  -)التيسير فا الت سير(: "دراس  تحليلي " / سلر محلا حاددي  

 ص282 -  2022أم ا، 

 2022/5/2638ر  إ  :  

 0-549-25-9923-978ردمك :  

 اآليات القرآني // الواص ات : /ت اسير القرآن //قراءات القرآن/ 

 العلوم القرآني //

 

< 207 > 

 صالح، رائد رشيد 222

رائا  /التصوير فا ت سير القرآن ال ريم بين القاماء داللحاثين  

 ص427 -  2022لان: دار زها ، ع -ر يا صالح  

 2022/1/219ر  إ  :  

 9-262-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ت سير القرآن//الل سردن//القرآن ال ريم/ 
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< 208 > 

 المعاضيدي، حمود محمد 222

 -األذهان بت سير آيات القرآن / حلود محلا اللعاضيا    تةوير 

 ص246 -  2022علان: دار ك اءل اللعرف ، 

 2022/2/868ر  إ  :  

 9-097-39-9923-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// الواص ات : /اآليات القرآني //ت سير القرآن/ 

 

< 209 > 

 خوجا، خير الدين 222.094965

ا أدردبا: األراضا األلباني  الت سير دالل سردن األلبان ف 

 ص453 -  2022ا ردن، نعلان: اآلن  -أنلوذجا  / خير الاين خوجا  

 2022/4/2161ر  إ  :  

 1-505-13-9923-978ردمك :  

العللاء//العلوم / الت سير//الل سردن//األلبانيون//الواص ات :  

 القرآني /

 

< 210 > 

 حسن، زينب ماجد 222.1

 -ن: دراس  نقاي  / زيةب ماجا حسن  الالموضوعي  عةا الل سري 

 ص248 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2515ر  إ  :  

 5-176-28-9923-978ردمك :  

الل سردن//القرآن /ت : /ت سير القرآن//أصول الت سير/ الواص ا 

 ال ريم/

 

< 211 > 

 عمار، فاطمة جبر 222.1

إربا: عالم  -التأديا دأثره على ماارس الت سير / فايل  جبر علار   

 ص316 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/2/595ر  إ  :  

 7-382-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التأديا//ت سير القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 212 > 

 الكحلة، عمر عبد الوهاب محمود 222.3

ترجيحات البردسو  الت سيري  فا ت سيره ردح البيان / علر عبا  

 ص528 -  2022لان: دار الرياحين، ع -الوهاب محلود ال حل   

 2022/7/3416ر  إ  :  

 2-08-797-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ت اسير القرآن//الل سردن//سور القرآن//العلوم  

 القرآني /
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< 213 > 

 الحلبي، علي حسن 222.4

 -ت ريا الت سير من صحيح ا مام الباار  / علا حسن الحلبا   

 ص618 -  2022علان: الاار األثري ، 

 2022/1/351ر  إ  :  

 الواص ات : /ت سير القرآن//صحيح الباار //سور القرآن/ 

 

< 214 > 

 عمار، فاطمة جبر 222.4

التأديا دتطبيقاته عةا عللاء الت سير باللأثور: سورل البقرل  

 ص352 -  2022ل تب الحايث، اإربا: عالم  -فايل  جبر علار   /أنلوذجا  

 2022/2/594ر  إ  :  

 4-383-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الت سير باللأثور//سورل البقرل//القرآن ال ريم/ 

 

< 215 > 

 السعيدي، محمد صباح 222.6

دالل  اللعةى اللحور  عةا ا مام القريبا فا ت سيره ال امع  

 -  2022الغانم،  علان: م تب  -ألح ام القرآن / محلا صباح السعيا   

 ص127

 2022/6/2746ر  إ  :  

 4-09-789-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ت اسير القرآن//آيات األح ام//أل اظ القرآن//العلوم  

 القرآني /

 

< 216 > 

فص حاية أحكام التالوة والتجويد: منهاج الدارسين لترتيل الكتاب المبين برو 223.1

لقراءة عاصم من طريق الشاطبية للمستويات الثالثة في دور 

علان: دار  - ]دآخردن[   براهيم أحلا ضلرهتوفيق ا /القرآن 

 ص320 -  2022ال  ـر، 

 2022/11/5940ر  إ  :  

 5-282-92-9957-978ردمك :  

الواص ات : /أح ام الت ويا//تالدل القرآن//العلوم القرآني /القرآن  

 ال ريم/

 

< 217 > 

 أبو جابر، الوالء "محمد مكي" 223.1

علان:  -أبو جابر  خط  اقرأ دارتق / الوالء "محلا م ا"  

 ص118 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/994ر  إ  :  

 الواص ات : /ح ظ القرآن//دراس  القرآن//القرآن ال ريم/ 
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< 218 > 

 أبو جابر، الوالء "محمد مكي" 223.1

علان:  -الاط  اللة  ي  / الوالء "محلا م ا" أبو جابر   

 ص87 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/995ر  إ  :  

 ت : /ح ظ القرآن//دراس  القرآن//القرآن ال ريم/الواص ا 

 

< 219 > 

 الدقور، سليمان محمد 223.1

 /مشرد  إجازل التأهيا للتابر: مشرد  إجازل التأهيا للتابر  

 ص158 -  2022اللؤلف، لان: ع  -سليلان محلا الاقور  

 2021/7/3751ر  إ  :  

 1-002-00-9923-978ردمك :  

القرآن ح ظ القرآن//العلوم القرآني ////الواص ات : /دراس  القرآن 

 ال ريم/

 

< 220 > 

 عبد الخالق، سمر عبده محمد 223.1

الشافا الوافا للوصول إلى ا تقان فا تالدل دت ويا القرآن: على  

ا محل يريق  دكتورل القراءات القرآني  دت سير القرآن دعلومه / سلر عباه

 ص332 -  2022لان: اللؤلف، ع -عبا الاالق  

 2022/1/240إ  :  ر  

 7-196-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تالدل القرآن//أل اظ القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 221 > 

 الطرابين، خالد صالح 223.107

نور البيان فا إتقان تالدل القرآن للن أجيز بالقرآن بقراءل عاصم  

 ص143 -  2022عا، العقب : الل -بن أبا الة ود / خالا صالح الطرابين  

 2022/2/1012ر  إ  :  

الواص ات : /تالدل القرآن//العلوم القرآني //دراس  القرآن//القرآن  

 ال ريم/

 

< 222 > 

 دداتالنبراس من الفاتحة إلى الناس: خطة عملية لتأسيس حلقة الحفاظ ومح 223.12

ف، علان: اللؤل -  ]دآخردن[   ت انا محلا أبو علرل /نجاحها 

 ص115 -  2022

 2022/4/2088ر  إ  :  

 8-300-00-9923-978ردمك :  

 ا سالم// الواص ات : /تح يظ القرآن//العلوم القرآني / 
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< 223 > 

 الدليمي، محمود تركي مناع 223.12

ملحق كراس الاتل  الااص باتل  البااي  لضبط ح ظ كتاب هللا  

علان:  -داتقان تالدته  اللستوى الثانا / محلود تركا مةا  الاليلا  

 ص92 -  2022ؤلف، الل

 2022/1/440ر  إ  :  

 0-4-9855-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ح ظ القرآن//دراس  القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 224 > 

 الدليمي، محمود تركي مناع 223.12

ملحق كراس الاتل  الااص باتل  الح اظ لضبط ح ظ كتاب هللا  

علان:  -الاليلا   دإتقان تالدته  اللستوى الثالث / محلود تركا مةا 

 ص92 -  2022اللؤلف، 

 2022/1/441ر  إ  :  

 7-5-9855-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ح ظ القرآن//دراس  القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 225 > 

 الدليمي، محمود تركي مناع 223.12

ملحق كراس الاتل  الااص باتل  الضبط لضبط كتاب هللا دإتقان  

ف، علان: اللؤل -محلود تركا مةا  الاليلا  تالدته  اللستوى األدل / 

 ص92 -  2022

 2022/1/442ر  إ  :  

 4-6-9855-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ح ظ القرآن//دراس  القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 226 > 

 القضاة، أحمد محمد 223.2

مقامات فا علم القراءات / أحلا محلا القضال، محلا خالا  

لار، علان: دار ع -مةقح   ل د؛ مزيا10ي -  أحلا خالا   ر  مةصور،

 ( 1 ؛علوم القرآن  ) سلسل  -ص  274 -  2022

 2022/2/952ر  إ  :  

 7-07-780-9923-978ردمك :  

العلوم / الواص ات : /قراءات القرآن السبع//قراءل القرآن/ 

 القرآني //القرآن ال ريم/

 

< 227 > 

 العراقي، منى أحمد عبد الرزاق 223.22

 ح فا جلع ال لع فا القراءات السبع من يريق الشايبي :اللوض 

لرياحين، علان: دار ا -اقا  سورل اللائال / مةى أحلا عبا الرزاق العر

 ص251 - 2022

 2022/8/3957ر  إ  :  

 6-13-797-9923-978ردمك :  

 العلوم القرآني // الواص ات : /قراءات القرآن السبع//سور القرآن/ 
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< 228 > 

 توفيق ابراهيم أحمدضمره،  223.23

تةوير القلوب فا قراءل يعقوب بردايتا رديس دردح / توفيق  

 ص266 -  2022لان: دار علار، ع -ابراهيم أحلا ضلره  

 2022/4/2022ر  إ  :  

 4-08-780-9923-978ردمك :  

العلوم / الواص ات : /قراءل القرآن//قراءات القرآن العشر/ 

 القرآني //القرآن ال ريم/

 

< 229 > 

 بن خالويه، الحسين 223.25

هـ / 370م ادل القراءات الشاذل ألبا عباهللا الحسين بن خالويه  

لاليج، علان: دار ا -الحسين بن خالويه؛ تحقيق نوفا علا م يا الراد   

 ص507 -  2022

 2022/2/687ر  إ  :  

 8-125-23-9923-978ردمك :  

لسبع//العلوم الواص ات : /القراءات الشاذل//قراءات القرآن ا 

 القرآني /

 

< 230 > 

 الغالبي، عصام كاظم 223.25

ظواهر ال تاب  العربي  فا الرسم القرآنا دأثرها فا  واذ  

 -  2022 اء، علان: دار ص -القراءات: دراس  لغوي  / عصام كاظم الغالبا  

 ص225

 2022/5/2413ر  إ  :  

 0-171-28-9923-978ردمك :  

 قراءل القرآن// ل//الرسم القرآنا/الواص ات : /القراءات الشاذ 

 العلوم القرآني //

 

< 231 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 224.1

كتاب الحق مت اعال  مع األحااث دالوقائع البشري  اللتلثل  فا  

علان:   - ( / محلا عبا القادر ابراهيم أعلر 1أسباب الةزدل: الع ا اللانا )

 ص(480)1ا -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2862 ر  إ  : 

الواص ات : /نزدل القرآن//السور اللاني  من القرآن//أسباب  

 الةزدل//القرآن ال ريم/

< 232 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 224.1

كتاب الحق مت اعال  مع األحااث دالوقائع البشري  اللتلثل  فا  

علان:   - ( / محلا عبا القادر ابراهيم أعلر 2أسباب الةزدل: الع ا اللانا )

 ص(361)2ا -  2022اللؤلف، 

 2022/6/3020ر  إ  :  

الةزدل//السور اللاني  من الواص ات : /نزدل القرآن//أسباب  

 العلوم القرآني ///القرآن
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< 233 > 

 الزبيدي، سعيد جاسم 225

 -نظرات لغوي  فا كتب معانا القرآن / سعيا جاسم الزبيا    

 ص207 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2022/3/1275ر  إ  :  

 6-071-49-9923-978ردمك :  

 أل اظ القرآن// الواص ات : /إعراب القرآن//ا ع از البالغا/ 

 العلوم القرآني //القرآن ال ريم//

 

< 234 > 

 الشمري، عماد فاضل 225

أدل  الترجيح اللغو  فا السور القصار: دراس  داللي  فا البةي   

 ص388 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -داللحتوى / علاد فاضا الشلر   

 2022/5/2517ر  إ  :  

 3-118-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نحو القرآن//أل اظ القرآن//سور القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 235 > 

 هـ(346الطستي، عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم )ت  225

 عةه: رداي  سؤاالت نافع بن األزرق إلى عباهللا بن عباس رضا هللا 

ن ببن علا ا مام الطستا عباالصلا بن علا بن محلا بن م رم / عبا الصلا 

ةوز علان: دار ك -الطستا؛ تحقيق مصط ى عليان مصط ى   محلا بن م رم

 ص(896ا)2 -  2022اللعرف ، 

 2021/11/6270ر  إ  :  

 7-032-49-9923-978ردمك :  

 العلوم القرآني // آن//التأديا/الواص ات : /ت سير القرآن//بالغ  القر 

 

< 236 > 

 عودة، وسن هاشم 225

دسن ها م  /فا القرآن ال ريم: دراس  ح اجي  أسلوب االست  ام 

 ص376 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -عودل  

 2022/2/659ر  إ  :  

 4-059-49-9923-978ردمك :  

نا//القرآن الواص ات : /أل اظ القرآن//بالغ  القرآن//الاطاب القرآ 

 ال ريم/

  

< 237 > 

 لعيبي، هادي نهر 225

 -الثةايا اللغوي  فا القرآن ال ريم: تأثيا ددالل  / هاد  ن ر لعيبا   

 ص430 -  2022إربا: عالم ال تب الحايث، 

 2022/4/2107ر  إ  :  

 1-397-14-9923-978ردمك :  

 االل /الواص ات : /أل اظ القرآن//قراءل القرآن//نحو القرآن//علم ال 

 العلوم القرآني //
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< 238 > 

 لعيبي، هادي نهر 225

الاين داألخالق: تااعا اللصطلحات دخصوصي  الل اهيم / هاد   

 ص354 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -ن ر لعيبا  

 2022/4/2104ر  إ  :  

 7-395-14-9923-978ردمك :  

ن//األخالق الواص ات : /أل اظ القرآن//علم الاالل //عبارات القرآ 

 ا سالمي //ا سالم/

 

< 239 > 

 محمود، المثنى عبد الفتاح محمود 225

الارل اللاني  فا تحقيق علم الل ردل القرآني  / اللثةى عبا ال تاح  

 ص263 -  2022لان: دار الة ائس، ع -محلود محلود  

 2022/10/5471ر  إ  :  

 0-381-80-9957-978ردمك :  

القرآن ت سير القرآن //العلوم القرآني ///الواص ات : /أل اظ القرآن/ 

 ال ريم/

 

< 240 > 

 جابر، منتهى سليمان 225.11

هاى اآليات دأخر متشاب ات "من أدل سورل مريم إلى ن اي   

 -  2022ل يةيق، علان: دار ا -سورل العة بوت" / مةت ى سليلان جابر  

 ص(269)4ا

 2022/4/2178ر  إ  :  

 6-066-45-9923-978ردمك :  

العلوم واص ات : /أل اظ القرآن//اآليات القرآني //سور القرآن//ال 

 القرآني /

 

< 241 > 

 حويج، حسنية عبدهللا 225.11

 -ا ع از البيانا فا متشابه الل ظ القرآنا / حسةي  عباهللا حويج   

 ص261 -  2022علان: دار الصايا، 

 2022/1/24ر  إ  :  

 3-03-782-9923-978ردمك :  

 إع از القرآن// ل اظ القرآن//ا ع از البيانا/الواص ات : /أ 

 العلوم القرآني //

 

< 242 > 

 الخطيب، رنا عبد المجيد 225.11

أل اظ الص ات القيادي  لألنبياء فا القرآن ال ريم: دراس  لغوي  / رنا  

 ص206 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -عبا الل يا الاطيب  

 2022/2/870ر  إ  :  

 3-099-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أل اظ القرآن//القيادل//األنبياء//القرآن ال ريم/ 
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< 243 > 

 المجيبل، هلل فوزي 225.16

 -نحو ال راء: مقارب  لةظريته دمة  ه / هلا فوز  الل يبا   

 ص452 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2022/3/1278ر  إ  :  

 7-074-49-9923-978ردمك :  

/نحو القرآن//أل اظ القرآن//العلوم القرآني //القرآن  الواص ات : 

 ال ريم/

 

< 244 > 

 وهابي، عبد الرحيم الخياط 225.2

بالغ  التصوير ال ةا فا القرآن ال ريم: مقارب  معرفي  تاادلي  /  

 ص366 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -عبا الرحيم الاياي دهابا  

 2022/4/2232ر  إ  :  

 3-085-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا ع از البالغا//التشبيه//العلوم القرآني //القرآن  

 ال ريم/

 

< 245 > 

 حمدان، جاهد محمد علي 227

 -القرآن بذدر العلم دالطب داللعرف  / جاها محلا علا حلاان   

 ص202 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2022/8/4167ر  إ  :  

 7-964-33-9957-978ردمك :  

العقيال / اص ات : /ا ع از البالغا//الحقائق العللي /الو 

 ا سالمي //السيرل الةبوي //القرآن ال ريم/

 

< 246 > 

 بكور، حسن فالح حسين 227.44

تأمالت بياني  ددق ات لغوي  فا آيات من القرآن ال ريم / حسن  

 ص148 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -فالح حسين ب ور  

 2022/4/1985ر  إ  :  

 0-394-14-9923-978ردمك :  

 العلوم القرآني // الواص ات : /اآليات القرآني //ا ع از البالغا/ 

 القرآن ال ريم//

 

< 247 > 

 البنا، محمد ابراهيم 227.44

من بالغ  القرآن / محلا ابراهيم البةا؛ تحقيق محلا عايف  

 ص279 -  2022لان: دار ال تح، ع -التراس، حسين محلا الزقزدقا  

 2021/11/6646ر  إ  :  

 6-595-23-9957-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// الواص ات : /ا ع از البالغا//العلوم القرآني / 

 

 



69 
 

< 248 > 

 العمري، شحادة احميدي البخيت 227.44

 -ن ت البيان فا إع از القرآن /  حادل احليا  البايت العلر    

 ص298 -  2022إربا: دار ركاز، 

 2022/3/1499ر  إ  :  

 8-142-44-9923-978ردمك :  

 العلوم القرآني // الواص ات : /إع از القرآن//ا ع از اللغو / 

 القرآن ال ريم//

 

< 249 > 

 الهيتي، أحمد جمعة محمود 227.44

ا ع از البيانا للقرآن ال ريم عةا الراز  / أحلا جلع  محلود  

 ص424 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -ال يتا  

 2022/5/2444إ  :  ر  

 2-111-39-9923-978ردمك :  

 أل اظ القرآن// الواص ات : /إع از القرآن//البيان//إعراب القرآن/ 

 القرآن ال ريم//

 

< 250 > 

 الحميداوي، رغد عبد أبو جاسم 227.5

 -حوار األديان فا القرآن ال ريم / رغا عبا أبو جاسم الحليااد    

 ص256 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2516  إ  : ر 

 8-175-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /جال القرآن//الايانات//القرآن ال ريم/ 

 

< 251 > 

 جبر، مصطفى جبر علي 227.51

ظاهرل الوحااني  فا أعااد أل اظ القرآن ال ريم / مصط ى جبر  

 ص(234)6ا -  2022لان: اللؤلف، ع -علا جبر  

 2022/1/221ر  إ  :  

 اآليات القرآني // /ا ع از العاد //أل اظ القرآن/ الواص ات : 

 إع از القرآن//العلوم القرآني //

 

< 252 > 

 جلغوم، عبدهللا ابراهيم عبدهللا 227.51

/ عباهللا ابراهيم عباهللا  432إح ام الترتيب القرءانّا فا العاد  

زل الترتيب ) سلسل  مع  -ص  196 -  2022لؤلف، الزرقاء: ال -جلغوم  

 ( 33 ؛ءانا القر

 2022/7/3501ر  إ  :  

 7-20-712-9923-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// الواص ات : /ا ع از العاد //إع از القرآن/ 
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< 253 > 

 جلغوم، عبدهللا ابراهيم عبدهللا 227.51

/ عباهللا ابراهيم عباهللا  6236البرهان فا عاد آيات القرآن ال ريم  

زل الترتيب ) سلسل  مع  -ص  234 -  2022ء: اللؤلف، الزرقا -جلغوم  

 ( 32 ؛القرءانا 

 2022/1/207ر  إ  :  

 1-19-712-9923-978ردمك :  

 إع از القرآن// الواص ات : /ا ع از العاد //اآليات القرآني / 

 العلوم القرآني //

 

< 254 > 

 جلغوم، عبدهللا ابراهيم عبدهللا 227.51

دبيةات / عباهللا ابراهيم الشلس دالقلر فا القرآن ال ريم: آيات  

زل ) سلسل  مع  -ص  230 -  2022لؤلف، الزرقاء: ال -عباهللا جلغوم  

 ( 34 ؛الترتيب القرءانا 

 2022/9/4930ر  إ  :  

 4-21-712-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األرقام//إع از القرآن//القرآن ال ريم/ 

 

< 255 > 

 عالل، خالد كبير 227.6

ل  بتأثر القرآن ال ريم بال تاب اللقاس نقض الارافات القائ 

 -  2022الوراق،  علان: مؤسس  -داألفستا الزراد تا / خالا كبير عالل  

 ص624

 2021/8/4358ر  إ  :  

 6-859-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /دفع اللطاعن عن القرآن//ال تاب اللقاس//القرآن  

 ال ريم/

 

< 256 > 

 بدهللاالشروف، عبد القادر حسين ع 228

ماتصر العارفين فا أسرار اليقين / عبا القادر حسين عباهللا  

 ص348 -  2022لزرقاء: الورث ، ا -الشردف  

 2022/4/2128ر  إ  :  

الواص ات : /قصص القرآن//أمثال القرآن//إع از القرآن//دراس   

 القرآن//القرآن ال ريم/

 

< 257 > 

 المولى، حسن سالم 228.2

ص  القرآني : دراس  فا نقا اللة ج / حسن القراءل اللعاصرل للق 

 ص293 -  2022لان: دار زاد، ع -سالم اللولى  

 2021/12/6909ر  إ  :  

 6-15-779-9923-978ردمك :  

 الاراسات التحليلي // الواص ات : /قصص القرآن//الةقا األدبا/ 

 العلوم القرآني //القرآن ال ريم//
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< 258 > 

 أبو شنار، أحمد محمد 228.22

علان: دار اللعتز،  - ةار   باء األنبياء / أحلا محلا أبوأن 

 ص606 - 2022

 2021/6/3293ر  إ  :  

 3-303-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /قصص القرآن//األنبياء//األقوام السابق //القرآن  

 ال ريم/

 

< 259 > 

 أبو عواد، ابراهيم محمد 229

علان: دار األيام،  -العلا فا القرآن / ابراهيم محلا أبو عواد   

 ص587 -  2022

 2022/1/111ر  إ  :  

 2-930-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العلا//القرآن ال ريم/ 

 

< 260 > 

 زيدان، مازن عيسى 229

السلوات داألرض دالاداب اللبثوث  في ا فا آيات القرآن / مازن  

 ص171 -  2022لان: م تب  الرائا العللي ، ع -عيسى زياان  

 2021/12/6953إ  : ر   

 2-081-01-9957-978ردمك :  

   القرآن ال ريم// الواص ات : /اآليات القرآني //العلوم القرآني / 

                                                                                                                                                                                                                                        

< 261 > 

 السعود، أسمهان يوسف 229.082

علان: دار  -اللرأل فا الاطاب القرآنا / أسل ان يوسف السعود   

 ص194 -  2022زاد، 

 2022/2/579ر  إ  :  

 2-26-779-9923-978ردمك :  

ساء//قصص األنبياء//األح ام الشرعي //القرآن الواص ات : /الة 

 ال ريم/

 

< 262 > 

 الكيالني، كرم محمد الحاج ذياب زيد 229.128

الة س ا نساني  فا القرآن ال ريم دالسة  الةبوي  / كرم محلا  

 ص139 -  2022لان: دار ابن ر يق، ع -الحاا ذياب زيا ال يالنا  

 2022/9/4583ر  إ  :  

 2-95-768-9923-978ردمك :  

القرآن الواص ات : /الة س ا نساني //الردح//الحيال ا نساني // 

 ال ريم//السة  الةبوي /
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< 263 > 

 الرفاعي، فؤاد محمد 229.1334

 /السحر: أنواعه دمةافعه دمضاره كلا جاء فا القرآن ال ريم  

 ص192 -  2022لان: دار األيام، ع -فؤاد محلا الرفاعا  

 2022/1/112ر  إ  :  

 9-931-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السحر//العالا//القرآن ال ريم/ 

 

< 264 > 

 منصور، عقل ناصر 229.63

علان: دار  - القرآن ال ريم / عقا ناصر مةصور الةباتات فا 

 ص193 -  2022زها ، 

 2022/1/215ر  إ  :  

 3-251-17-9923-978ردمك :  

 القرآن ال ريم// القرآني /الواص ات : /الزراع //الةباتات//العلوم  

 

< 265 > 

 العاني، قاسم صالح 229.63463

 -   رل الزيتون / قاسم صالح العانادراس  فا إع از القرآن:   

 ص195 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/1/167ر  إ  :  

 7-920-91-9957-978ردمك :  

 إع از القرآن// الواص ات : /  رل الزيتون//اآليات القرآني / 

 وم القرآني /العل/

 

< 266 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 229.811

أثر القرآن فا األدب العربا فا القرن األدل ال  ر  / ابتسام  

 ص518 -  2022لان: دار زمزم، ع -مرهون الص ار  

 2021/6/3515ر  إ  :  

 8-238-72-9957-978ردمك :  

 األدب العربا// الواص ات : /اآليات القرآني //الشعر العربا/ 

 نزدل القرآن//الشعراء العرب//القرآن ال ريم//العصر ا سالما//

 

 الحديث الشريف وعلومه 230
< 267 > 

 اإلدريسي، خليد ربيع الحسني 230

ايث / خليا ربيع الحسةا معين اللستغيث فا علوم الح 

 ص184 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ - ا دريسا

 2022/9/4871ر  إ  :  

 3-421-14-9923-978ردمك :  

 مصادر التشريع// الواص ات : /الحايث الشريف//علوم الحايث/ 
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< 268 > 

 عبد المالك، محمد 230

الحايث الشريف / محلا عبا الوجيز فا  اء من مصطلح  

 ص311 -  2022لان: دار الرياحين، ع - اللالك

 2021/12/6946ر  إ  :  

 9-89-762-9923-978ردمك :  

 السة  الةبوي // ريف//علوم الحايث/الواص ات : /الحايث الش 

 

< 269 > 

 العثماني، محمد شفيع 230

االزدياد السةا على اليانع ال ةا / محلا   يع العثلانا؛ تحقيق  

 ص295 -  2022لان: دار الرياحين، ع -عبا الل يا التركلانا  

 2021/12/6828ر  إ  :  

 2-88-762-9923-978ردمك :  

 السة  الةبوي /الواص ات : /الحايث الشريف// 

 

< 270 > 

 البكري، حمزة محمد 230.72

حلزل محلا  /ايث داالت اهات الةقاي  اللعاصرلماهي  علوم الح 

 ص248 -  2022لان: دار ال تح، ع -الب ر   

 2022/2/983ر  إ  :  

 1-615-23-9957-978ردمك :  

الحايث / الواص ات : /علوم الحايث//األبحاث //الاراسات/ 

 م/الشريف//ا سال

 

< 271 > 

 أبو صعيليك، عبد ربه 231.4

دراس  متقام  فا علم العلا / عبا ربه أبو صعيليك، محلا أبو  

 ص396 -  2022لان: دار الرياحين، ع -صعيليك  

 2021/11/6667ر  إ  :  

 7-83-762-9923-978ردمك :  

                                                                  الحايث الشريف//الواص ات : /علا الحايث//الحايث الصحيح/ 

 علوم الحايث//

 

< 272 > 

 رشيد، محمود أحمد 232.3

علان:   -التعايا / محلود أحلا ر يا  اللاخا إلى علم ال رح د 

 ص236 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/988ر  إ  :  

 4-241-00-9923-978ردمك :  

 األحاديث الةبوي // الواص ات : /الحايث اللسةا//رداي  الحايث/ 

 السة  الةبوي //
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< 273 > 

 صالح، خالد محمود عبد هللا 232.3

الحااثيون العرب دموق  م من ال رح دالتعايا: دراس  استقرائي   

 ص328 -  2022لة ائس، علان: دار ا -نقاي  / خالا محلود عبا هللا صالح  

 2022/8/4535ر  إ  :  

 8-369-80-9957-978ردمك :  

 : /ال رح دالتعايا//العللاء//دفع اللطاعن عن الحايث/ الواص ات 

 الحااث //علوم الحايث//

 

< 274 > 

 أبو طربوش، راما نبيل 234.2

مة ج ا مام مسلم فا الردايات اللاتل   فا صحيحه بين التعليا  

ث، ل تب الحاياإربا: عالم  - اس  نقاي  / راما نبيا أبو يربوشدالتصحيح: در

 ص229 -  2022

 2022/1/301:  ر  إ  

 0-381-14-9923-978ردمك :  

 ردال الحايث// الواص ات : /صحيح مسلم//اختالف الردايات/ 

 الحايث الشريف//

 

< 275 > 

 الحوري، محمد عودة أحمد 234.2

الصةاع  الحايثي  فا كتاب الل  م للا أ  ا من تلايص كتاب  

-هـ656اهيم ا مام مسلم لإلمام القريبا أبا العباس أحلا بن علر بن ابر

 ص238 -  2022للش ال، علان: دار ا -م / محلا عودل أحلا الحور   1257

 2021/6/3480ر  إ  :  

 7-40-734-9923-978ردمك :  

الواص ات : /رداي  الحايث//اللحاثون//جوامع الحايث//صحيح  

 مسلم//علوم الحايث//الحايث الشريف/

 

< 276 > 

 الشملوني، هشام محمد عبد الرحمن 234.2

لزهر اللبلول فا نقاء صحيح مسلم من اللعلول: مةاقش  ل تاب ا 

علا األحاديث فا الصحيح للسلم بن الح اا / هشام محلا عبا الرحلن 

 ص640 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -الشللونا  

 2022/12/6065ر  إ  :  

 0-435-14-9923-978ردمك :  

ع اللطاعن عن الواص ات : /صحيح مسلم//رداي  الحايث//دف 

 الحايث//علوم الحايث/

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

< 277 > 

 المنذري، الحافظ زكي الدين عبد العظيم 234.4

ماتصر سةن أبا دادد دعليه حوا يه القيل  اللسلال: العا اللوردد  

قيق فا حوا ا سةن أبا دادد / الحافظ زكا الاين عبا العظيم اللةذر ؛ تح

علان:  -د عبا ال تاح الةحال  أنور حسين يالب، محلا كاما قاه بللا، محلو

 ص(6161ا)10 -  2022دار أردق ، 

 2022/5/2563ر  إ  :  

 3-065-10-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /سةن أبا داددد//مسانا الحايث//كتب الحايث الست / 

 السة  الةبوي //

 

< 278 > 

 العزاوي، خميس محروس 237

محردس  قطف األزهار من سة  سيانا الةبا اللاتار / خليس 

 ص122 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع -العزاد   

 2021/3/1777ر  إ  :  

 4-098-24-9923-978ردمك :  

 ت سير الحايث// الواص ات : /األحاديث الةبوي //رداي  الحايث/ 

 السة  الةبوي //

 

< 279 > 

 النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف 237

كتاب رياض الصالحين  درل ال الحين اللاتصر الل رد ألحاديث 

ف ن  ربمن كالم سيا اللرسلين صلى هللا عليه دسلم / أبو زكريا محيا الاين 

جل ، علان: دار د -  2ي -الةود ؛ تحقيق محلا عبا ال بار محلا الزبن  

 ص384 -  2022

 2021/7/3832ر  إ  :  

 9-088-37-9923-978ردمك :  

 يث/الواص ات : /الحايث الصحيح//ماتارات الحا 

 كتب الحايث الست //الحايث الشريف//

 

< 280 > 

ت ري )الشافعي، الحافظ ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد األنصا 237.1

 هـ(804

تح   اللحتاا إلى أدل  اللة اا / الحافظ ابن الللقن سراا الاين  

 - وسا؛ تحقيق محلا عبا ال بار اآللالشافعابن أحلا األنصار   علر بن علا

 ص554 -  2022لان: دار إبصار، ع

 2022/5/2269ر  إ  :  

 7-104-29-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحايث الصحيح//العبادل//األح ام الشرعي //جوامع  

 الحايث/
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< 281 > 

 هـ(1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت  237.171612

الصحيح اللستارا من مؤل ات ا مام العالم  اللحاث ال قيه  

: فا هـ( رحله هللا1420لشيخ محلا ناصر الاين األلبانا اللتوفا سة  )ا

 انا؛األلبآن / محلا ناصر الاين أحاديث األدعي  داألذكار دفضائا القر

 ص392 -  2022لان: الاار األثري ، ع -تحقيق علا حسن الحلبا  

 2022/1/352ر  إ  :  

 ديث الةبوي /األحا/ الواص ات : /األدعي  ا سالمي //األذكار/ 

 العلوم ا سالمي //

 

< 282 > 

 الفارسي، لطيفة محمد 238

بةي  الةص د تااخا أساليب الاطاب فا الحايث الةبو   

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -الشريف / لطي   محلا ال ارسا  

 ص832

 2021/8/4788ر  إ  :  

 7-992-74-9957-978ردمك :  

سلوب الاطابا//بالغ  الواص ات : /الحايث الشريف//األ 

 الحايث/

 

< 283 > 

 الجبوري، أوس عبد الجبار 239

إس امات الةساء فا رداي  السيرل الةبوي  حتى القرن الثالث  

مقارن  / أدس عبا ال بار ال  ر : دراس  تارياي  تحليلي  نقاي  

 ص313 -  2022لان: دار اللعتز، ع - ال بور 

 2021/9/5265ر  إ  :  

 8-311-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السيرل الةبوي //الةساء//رداي  الحايث/ 

 

< 284 > 

 داود، ديدار كمال 239

دراس   السيرل الةبوي  عةا إددارد سيا من خالل كتابه )حيال محلا(: 

 ص282 -  2022لان: دار غيااء، ع -نقاي  / دياار كلال دادد  

 2021/4/2483ر  إ  :  

 8-931-96-9957-978ردمك :  

االستشراق / واص ات : /السيرل الةبوي //الاعول ا سالمي /ال 

 داللستشرقون/
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< 285 > 

 ـ(ه727 -هـ 666افعي، كمال محمد ابن الزملكاني ) الش 239

ابن  رسال  فا ذكر الةبا صلى هللا عليه دسلم دمولاه / كلال محلا 

حين، لان: دار الرياع -توغ  الشافعا؛ تحقيق  وكت رفقا  حال الزمل انا

 ص208 - 2022

 2021/6/3284ر  إ  :  

 7-67-762-9923-978ردمك :  

السيرل / الواص ات : /محلا صلى هللا عليه دسلم//مولا الةبا/ 

 الةبوي /

< 286 > 

 عبيد، حسام منيف 239

هللا عليه دسلم / حسام مةيف ماذا تعرف عن نبيك محلا صلى  

 ص152 -  2022لان: دار اللبادرل، ع - عبيا

 2021/10/5752: ر  إ   

 2-155-26-9923-978ردمك :  

الواص ات : /محلا صلى هللا عليه دسلم//أسلاء الةبا//أخالق  

 الرسول//اآلثار الةبوي //السيرل الةبوي /

 

< 287 > 

 قوزودشلي، بكر 239

أسباب إيراد الحايث: سياق رداي  الحايث فا القرن األدل ال  ر   

با لا عدد لا؛ تحقيق نصرهللا عباه، أح)دراس  استقرائي  تحليلي ( / ب ر قوز

 ص464 -  2022لان: دار ال تح، ع -ال بار صةوبر  

 2022/7/3721ر  إ  :  

 3-624-23-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /رداي  الحايث//ردال الحايث//الحايث الشريف/ 

 

< 288 > 

 بطاينة، محمد ضيف هللا محمود 239.12

 عليه دسلم فا الاعول معالم على يريق الرسول محلا صلى هللا 

إربا: دار  -إلى هللا فا اللرحل  الل ي  / محلا ضيف هللا محلود بطاية   

 ص218 -  2022ركاز، 

 2022/8/4112ر  إ  :  

 4-153-44-9923-978ردمك :  

يه دسلم//العصر الل ا لحيال الواص ات : /محلا صلى هللا عل 

 ا//الاعول ا سالمي //السيرل الةبوي /الةب

 

< 289 > 

 الحاوري، محمد عبدهللا 239.13

ددر األنصار رضا هللا عة م فا ال  رل دقيام الادل  ا سالمي  /  

 ص108 -  2022لان: دار إبصار، ع -محلا عباهللا الحادر   

 2022/4/2197ر  إ  :  

 6-101-29-9923-978ردمك :  

 لسيرل الةبوي //الادل الواص ات : /األنصار//ال  رل الةبوي //ا 

 ا سالما/
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< 290 > 

 الحاوري، محمد عبدهللا 239.31

أم اللؤمةين عائش  رضا هللا عة ا: فضل ا دخصائص ا دثبوت  

 تزكيت ا من هللا عز دجا درسوله صلى هللا عليه دسلم / محلا عباهللا

 ص144 -  2022لان: دار إبصار، ع -الحادر   

 2022/5/2266ر  إ  :  

 3-102-29-9923-978ردمك :  

 ات : /زدجات الةبا//حايث ا فك//آل البيت//السيرل الواص 

 الةبوي /

 

< 291 > 

 السامرائي، قاسم حسن عباس آل شامان 239.4

تةوير البيت بلحب  آل البيت / قاسم حسن عباس آل  امان  

 ص307 -  2022لان: دار دجل ، ع -السامرائا  

 2021/6/3418ر  إ  :  

 4-083-37-9923-978ردمك :  

 آل البيت//الةسب//الحيال االجتلاعي  داالقتصادي //الواص ات :  

 الحيال العللي //السيرل الةبوي //

 

< 292 > 

 أبو واكد، عطوة علي عطوة 239.5

 اصيات إسالمي : قادات من نور حضارتةا / عطول علا عطول  

 ص274 -  2022لان: دار الرداي  العربي ، ع -أبو داكا  

 2022/3/1445ر  إ  :  

 7-59-770-9923-978ردمك :  

 ا سالم/الواص ات : /الصحاب  دالتابعون//التراجم//السيرل الةبوي // 

 

< 293 > 

 النوايسة، مريم عبدهللا 239.5

علان:   - ا يلان / مريم عباهللا الةوايس صحاب  فا محراب  

 ص80 -  2022اللؤلف، 

 2021/6/3433ر  إ  :  

 8-186-00-9923-978ردمك :  

 التراجم//اللواقف//السيرل الةبوي ///الواص ات : /الصحاب  

 

< 294 > 

 الدليمي، نعمه اسماعيل مخلف 239.61

السياس  فا السيرل الةبوي  اللشرف  / نعله اسلاعيا مالف  

 ص212 -  2022لان: دار ص اء ع - اليلاال

 2022/5/2476ر  إ  :  

 1-174-28-9923-978ردمك :  

التاريخ /زدات ا سالمي /الواص ات : / السيرل الةبوي //السياس //الغ 

 ا سالما/
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< 295 > 

ان سليلجلع  /الحسن المسطور في الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم  239.7

 -  2022الردا اه،  لشوبك: سليلانا -ه  عودلهللا علا الردا ا

 ص357

 2022/9/4685ر  إ  :  

 الواص ات : /محلا صلى هللا عليه دسلم//األدعي  ا سالمي / 

 عبادل/ال/

 

< 296 > 

 هـ(650المقدسي، شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي )ت  239.74

ن محلا بن قصياتان فا ماح الةبا صلى هللا عليه دسلم /  لس الاي 

، لرياحينعلان: دار ا -اللقاسا؛ تحقيق  وكت رفقا  حالتوغ   م لح الحةبلا

 ص188 -  2022

 2021/6/3249ر  إ  :  

 0-66-762-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//اللاائح الةبوي / 

 

 العقيدة اإلسالمية وأصول الكالم 240

< 297 > 

 اآللوسي، عبد الحميد عبدهللا 240

نثر الآللئ على باء األمالا / عبا الحليا عباهللا اآللوسا؛ تحقيق  

 ص432 -  2022لان: دار ال تح، ع -علر محلا الشايلا  

 2021/11/6559ر  إ  :  

 2-593-23-9957-978دمك : ر 

 الواص ات : /علم ال الم/العقيال ا سالمي //أصول الاين ا سالما/ 

 

< 298 > 

 التكريتي، باسل مولود 240

إضاءات عقاي  دمذاهب مةاثرل / باسا مولود الت ريتا، غ ران  

 ص324 - 2022لان: دار زها ، ع -ابراهيم  فائق 

 2022/1/223ر  إ  :  

 5-260-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا ل يات//الةبول//السلعيات//اللذاهب ا سالمي / 

 العقيال ا سالمي //

 

< 299 > 

 الحاتمي، خالد صالح محمد 240

اللؤلف، علان:   -إنا الحق صايقا / خالا صالح محلا الحاتلا   

 ص85 -  2022

 2022/5/2496ر  إ  :  

 يال ا سالمي /الواص ات : /التوحيا//ال  ر//أها السة //العق 
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< 300 > 

 دوار، فتيحة 240

علان: دار األيام ،  -سا الذرائع فا العقيال ا سالمي  / فتيح  ددار   

 ص210 -  2022

 2021/10/5957ر  إ  :  

 6-916-95-9957-978ردمك :  

البا //اللعتقاات / الواص ات : /سا الذرائع//الة ا عن اللة رات/ 

 /ا سالمي //العقيال ا سالمي 

 

< 301 > 

 الرفاعي، شيماء ياسين 240

ردح التوحيا فا العقيال ا سالمي  /  يلاء ياسين الرفاعا، مةى  

 ص215 - 2022لان: دار إبصار، ع -لرفاعا  ياسين ا

 2022/5/2267ر  إ  :  

 0-103-29-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التوحيا//ا يلان باهلل//العقيال ا سالمي / 

 

< 302 > 

 محمد رئيس الشامي، 240

 -نيا السعادتين فا  رح مقتضى الش ادتين / محلا رئيس الشاما   

 ص99 -  2022علان: م تب  الغانم، 

 2022/1/46ر  إ  :  

 2-03-789-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الش ادتين//علم التوحيا//العقيال ا سالمي / 

 

< 303 > 

 العايدي، سليمان زهدي 240

ع : ت ذيب  رح العقائا الةس ي  / سليلان عقيال أها السة  دال لا 

 ص426 -  2022لان: دار ال اردق، ع -زها  العايا   

 2022/3/1211ر  إ  :  

 5-050-38-9923-978ردمك :  

 اللذاهب الايةي // الواص ات : /التوحيا//علم ال الم//السةيون/ 

 العقيال ا سالمي //

 

< 304 > 

 عزيز، محمد علي 240

 -بن علوان رحله هللا / محلا علا عزيز  رسائا الشيخ أحلا  

 ص241 -  2022علان: دار دجل ، 

 2021/4/2445ر  إ  :  

 4-070-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا يلان باهلل//العقيال ا سالمي //العلوم ا سالمي / 
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< 305 > 

 الزامل، مهند غازي 240.1

دم تب  الحاما، علان: دار  -فريض  التاين / م ةا غاز  الزاما   

 ص246 -  2022

 2022/1/395ر  إ  :  

 5-328-66-9957-978ردمك :  

العقيال / الواص ات : /الاين ا سالما//التاين//ا يلان باهلل/ 

 ا سالمي /

< 306 > 

 الشوابكه، إسالم عبد الوهاب خلف 240.4

الةظرل إلى اآلخر فا الي ودي  داللسيحي  دا سالم: دراس  تحليلي   

 -  2022األثري ،  علان: الاار -/ إسالم عبا الوهاب خلف الشواب ه   مقارن 

 ص669

 2022/8/4260ر  إ  :  

 5-38-554-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التعصب الايةا//التعاليم الايةي //علم االجتلا  الايةا/ 

 علم ال الم//

 

< 307 > 

 (1150الحنفي، محمد بن أبي بكر المرعشي )ت 240.42

لسردر دال رح فا ن ال دالا  الرسول صلى هللا عليه رسال  ا 

 -لح  الحة ا؛ تحقيق سالم قادر  حلا صا محلا بن أبا ب ر اللرعشا دسلم /

 ص168 -  2022علان: دار الرياحين، 

 2022/4/2163ر  إ  :  

 6-00-797-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االستاالل العقلا//علم ال الم//األح ام الشرعي / 

 أصول ال قه//أصول الاين ا سالما//

 

< 308 > 

 هـ(722الشافعي، محيي الدين عمر بن خضر األصفهاني )ت  240.45

آثار محيا الاين االص  انا: مباحثات عقلي  دتحقيقات نصي  فا  

با عافعا؛ تحقيق الش ن علر بن خضر األص  اناالللا دالةحا / محيا الاي

 ص487 -  2022ن، ار الرياحيعلان: د - الرزاق علا محلا

 2021/10/6065ر  إ  :  

 0-82-762-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةبول//علم ال الم//الايانات/ 

 

< 309 > 

 الحلبي، علي حسن 242

ذم الت سيم دح ج إثبات ص ات هللا الغةا ال ريم: اللواء اللرفو   

 -  2022األثري ،  علان: الاار -بالتاا اللرصو  / علا حسن الحلبا  

 ص367

 2022/1/342ر  إ  :  

 الواص ات : /ص ات هللا//دجود هللا//دفع اللطاعن عن ا سالم/ 

 العقيال الايةي //
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< 310 > 

 الشافعي، ناصر الدين محمد 242

جواب من است  م عن اسم هللا األعظم / ناصر الاين محلا  

 -  2022لرياحين، علان: دار ا -الشافعا؛ تحقيق  وكت رفقا  حالتوغ  

 ص271

 2021/6/3250ر  إ  :  

 3-65-762-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أسلاء هللا الحسةى//ا ل يات//علم ال الم//العقيال  

 ا سالمي /

 

< 311 > 

 غباري، فضيل أحمد فضيل 242.1

علان:  - ن با له / فضيا أحلا فضيا غبار عالق  ا نسا 

 ص106 -  2022اللؤلف، 

 2022/4/2195ر  إ  :  

 ت : /ا يلان باهلل//دجود هللا//علم ال الم/الواص ا 

 

< 312 > 

 عبدهللا، أحمد عبد الكريم أحمد 242.13

خطه العقا: انحطاي فا التطور دانحباس فا التعقا / أحلا عبا  

 ص316 -  2022لان: دار أمواا، ع -ال ريم أحلا عباهللا  

 2022/8/4304ر  إ  :  

 دجود هللا// قالني /الواص ات : /دفع اللطاعن عن ا سالم//الع 

 نظري  التطور//العقيال ا سالمي //ال لس   الايةي //

 

< 313 > 

 الشامي، محمد رئيس 242.2

هااي  ال ةان فا تةزيه هللا عن ال سلي  دال    دالل ان / محلا  

 ص73 -  2022لان: م تب  الغانم، ع -رئيس الشاما  

 2022/1/47ر  إ  :  

 9-04-789-9923-978ردمك :  

 ا ل يات//العقيال ا سالمي ///اص ات : /ص ات هللاالو 

 

< 314 > 

 الرفاعي، فؤاد محمد 242.23

فؤاد محلا  /فا قارل هللا رب األرض دالسلوات اآليات البيةات 

 ص200 - 2022ام، ر األيعلان: دا -الرفاعا  

 2022/1/113ر  إ  :  

 6-932-95-9957-978ردمك :  

العقيال / ل يات//علم التوحيا/الواص ات : /القارل ا ل ي //ا  

 ا سالمي /
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< 315 > 

 عالل، خالد كبير 243.1

 -دق ات مع أدعياء العقالني  حول الاين دالعقا / خالا كبير عالل   

 ص946 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5105ر  إ  :  

 6-916-33-9957-978ردمك :  

اللاارس / الني /الواص ات : /الوحا//العقا//علم ال الم//العق 

 ال لس ي /

 

< 316 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 243.3

 /(: الع ا اللانا ايبا الرسول )صلى هللا عليه دسلمكتاب الحق ما 

 ص228 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلا عبا القادر ابراهيم أعلر  

 2022/10/5062ر  إ  :  

 5-1-9965-9923-978ردمك :  

لقرآنا//العصر اللانا لحيال الةبا//القرآن الواص ات : /الاطاب ا 

 ال ريم/

 

< 317 > 

 أعمر، محمد عبد القادر ابراهيم 243.3

 /كتاب الحق ماايبا  الرسول )صلى هللا عليه دسلم(: الع ا الل ا  

 ص462 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلا عبا القادر ابراهيم أعلر  

 2022/10/5063ر  إ  :  

 8-0-9965-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الاطاب القرآنا//العصر الل ا لحيال الةبا//القرآن  

 ال ريم/

 

< 318 > 

 زيدان، مازن عيسى 244.1

إبليس دقايين: هبوي الل ان  دالل ان دحقيق  الشيايين دال ن /  

 ص273 -  2022لان: م تب  الرائا العللي ، ع -مازن عيسى زياان  

 2021/11/6663ر  إ  :  

 9-079-01-9957-978ردمك :  

 العقيال ا سالمي // الواص ات : /الشيطان//السلعيات//علم ال الم/ 

 

< 319 > 

 بوشريط، سامي محمود 244.3

فتح العلا القادس فا تحقيق ت سير االستواء بالقعود دال لوس /  

 ص358 -  2022لان: الاار األثري ، ع -ساما محلود بو ريط  

 2022/1/364ر  إ  :  

 األحاديث الةبوي ///دال رسا//ص ات هللا /العرش الواص ات : 

 العقيال الايةي //
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< 320 > 

 أبو الحاج، صالح محمد 244.9

 -ردضات ال ةان فا ت ذيب اللسان / صالح محلا أبو الحاا   

 ص400 -  2022علان: دار ال اردق، 

 2021/2/1344ر  إ  :  

 9-036-38-9923-978ردمك :  

تزكي  ا سالمي //آفات اللسان// الواص ات : /ح ظ اللسان//التربي  

 اللسان//الوعظ دا ر اد//علم االجتلا  ا سالما/

 

< 321 > 

 أحمد، نجم عبدهللا 244.9

ن م عباهللا  /لى حضرل عالم الغيوب دملك الللوكدليا السلوك إ 

 ص126 -  2022لان: دار غيااء، ع -أحلا  

 2021/11/6182ر  إ  :  

 5-987-96-9957-978ردمك :  

 ص ات : /أفعال العباد//السلوك//العقيال ا سالمي /الوا 

 

< 322 > 

 عالل، خالد كبير 245

 -دحضا  للشب ات دانتصارا  لإليلان دا سالم / خالا كبير عالل   

 ص231 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5113ر  إ  :  

 1-908-33-9957-978ردمك :  

 ال الم/الواص ات : /دفع اللطاعن عن ا سالم//علم  

 

< 323 > 

 السمامعة، وليد محمد سعيد أحمد 246.6

نيا اللرام بتوسا األعلى باير األنام عليه أفضا الصالل دالسالم /  

، الثقاف  العربي  ا سالمي لان: دار ع -دليا محلا سعيا أحلا السلامع   

 ص284 - 2022

 2022/7/3423ر  إ  :  

 3-4-8715-9957-978ردمك :  

 وسا//الاعاء//العبادل//العقيال ا سالمي /الواص ات : /الت 

 

< 324 > 

 الحلبي، علي حسن 246.9

العذر بال  ا فا مسائا الت  ير دما إلي ا / علا حسن الحلبا؛  

 ص117 -  2022األثري ،  علان: الاار -تحقيق عباهللا محلا الحرير   

 2022/1/363ر  إ  :  

 ا سالمي /الواص ات : /الت  ير//ال  ا فا الاين//العقيال  
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 الفرق اإلسالمية 250
< 325 > 

 ملص، "محمد بسام " جودت 252

 أيام القوم الحال   األحاديث داآلثار فا كتاب ليالا بيشادر: دراس  / 

 ص228 -  2022لان: اللؤلف، ع -"محلا بسام " جودت ملص  

 2022/10/5385ر  إ  :  

  /الواص ات : /الشيع //رداي  الحايث//ال رق ا سالمي 

 

 أصول الفقه اإلسالمي 260
< 326 > 

 ابراهيم، ابراهيم عبد الرحمن 260

اللاخا لاراس  ال قه ا سالما: تارياه دمصادره دنظرياته العام  /  

 ص255 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -ابراهيم عبا الرحلن ابراهيم  

 2022/1/520ر  إ  :  

 9-141-15-9923-978ردمك :  

 ال قه ا سالما// ا سالما//مصادر التشريع/ الواص ات : /التشريع 

 

< 327 > 

 جغيم، نعمان 260

ائس، علان: دار الة  -نظري  الح م الشرعا / نعلان جغيم   

 ص312 - 2022

 2022/9/4668ر  إ  :  

 4-370-80-9957-978ردمك :  

 األح ام الشرعي // الواص ات : /التشريع ا سالما//ال قه ا سالما/ 

 

< 328 > 

 محمود السيد حسنداود،  260

محلود السيا  /ما: دراس  فق ي  تأصيلي  معاصرلتقةين ال قه ا سال 

 ص460 - 2022لان: دار زاد، ع -حسن دادد  

 2022/6/2910ر  إ  :  

 7-47-779-9923-978ردمك :  

 القانون// الواص ات : /األح ام ال ق ي //ال قه ا سالما/ 

 

< 329 > 

  بن محمد الحسينيالعبري، برهان الدين عبيدهللا 260

 رح مة اا الوصول إلى علم األصول / برهان الاين عبياهللا بن  

ل تح، علان: دار ا -زهران   محلا الحسيةا العبر ؛ تحقيق دائا محلا

 ص848 - 2022

 2021/12/6956ر  إ  :  

 7-598-23-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أصول ال قه//ال قه ا سالما/ 
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< 330 > 

 د، ظالل أم الخيركعي 260.1

ظالل أم  الةقا األصولا عةا ا مام الغزالا: دراس  تحليلي  نقاي  / 

 ح اد () سلسل  األ -ص  743 - 2022لان: دار الرياحين، ع -عيا  الاير ك

 2022/4/1891ر  إ  :  

 8-99-762-9923-978ردمك :  

 ما/ال قه ا سال/ الواص ات : /أصول ال قه//الةقا//األدل  الشرعي / 

 

< 331 > 

 بني حمد، ابراهيم فياض يوسف 260.12

قاعال الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على صاحبه فا  

 بةا رن  / ابراهيم فياض يوسفباب العبادات: دراس  تأصيلي  تطبيقي  مقا

سات فق ي  تطبيقي  ) سلسل  درا -ص  145 -  2022ف، إربا: اللؤل - حلا

 ( 3 ؛عام  مقارن  فا قواعا الة ع ال

 2022/10/5342ر  إ  :  

 9-0-9971-9923-978ردمك :  

ال قه العبادل/// الواص ات : /القواعا ال ق ي //اللقاصا الشرعي / 

 ا سالما/

 

< 332 > 

 بني حمد، ابراهيم فياض يوسف 260.12

قاعال الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على صاحبه:  

إربا:  -ا  ابراهيم فياض يوسف بةا حلدراس  تأصيلي  تطبيقي  مقارن  / 

سات فق ي  تطبيقي  مقارن  فا ) سلسل  درا - ص200 -  2022اللؤلف، 

 قواعا الة ع العام (

 2022/10/5341ر  إ  :  

 7-4-9971-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القواعا ال ق ي //فقه اللوازنات دالترجيح//ال قه  

 ا سالما/

 

< 333 > 

 براهيم فياض يوسفبني حمد، ا 260.12

قاعال الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من اللقصور على صاحبه  

ف، إربا: اللؤل -ف بةا حلا  فا العلا التطوعا / ابراهيم فياض يوس

سات فق ي  تطبيقي  مقارن  فا قواعا الة ع ) سلسل  درا -ص  170 - 2022

 العام (

 2022/10/5345ر  إ  :  

اللقاصا / ي //العلا التطوعا/الواص ات : /القواعا ال ق  

 الشرعي //ال قه ا سالما/
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< 334 > 

 بني حمد، ابراهيم فياض يوسف 260.12

قاعال فق ي : الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على  

ض فيا صاحبه فا باب اللعامالت: دراس  تأصيلي  تطبيقي  مقارن  / ابراهيم

سات ) سلسل  درا -ص  170 -  2022ربا: اللؤلف، إ -يوسف بةا حلا  

 ( 4 ؛فق ي  تطبيقي  مقارن  فا قواعا الة ع العام 

 2022/10/5343ر  إ  :  

 0-3-9971-9923-978ردمك :  

 اللعامالت// الواص ات : /القواعا ال ق ي //اللقاصا الشرعي / 

 ال قه ا سالما//

< 335 > 

 بني حمد، ابراهيم فياض يوسف 260.42

ابراهيم  / ا دنشأت ا دأنواع ا دأهليت اري القواعا ال ق ي : تع 

) سلسل   -ص  62 -  2022ف، إربا: اللؤل -فياض يوسف بةا حلا  

 دراسات فق ي  تطبيقي  مقارن  فا قواعا الة ع العام (

 2022/10/5339ر  إ  :  

 6-1-9971-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األح ام الشرعي //ال قه ا سالما/ 

 

< 336 > 

 جلوني، ياسر أحمدالع 260.421

ات اق التح يم بين القوانين الوضعي  دال قه ا سالما: دراس   

ائا، علان: دار د -لع لونا  مقارن  مع القانون األردنا / ياسر أحلا ا

 ص480 - 2022

 2022/6/3116ر  إ  :  

 3-986-91-9957-978ردمك :  

ال قه /الواص ات : /التح يم//القوانين الوضعي //ال قه ا سالما/ 

 اللقارن//األردن/

 

< 337 > 

 األنصاري، أحمد محمد السوركتي 262

اللسائا الثالث / أحلا محلا السوركتا األنصار ؛ تحقيق علا  

 ص155 -  2022لان: الاار األثري ، ع -حسن الحلبا  

 2022/1/358ر  إ  :  

الواص ات : /االجت اد )فقه إسالما(//السة  الةبوي //البا //زيارل  

 الش اع //الشريع  ا سالمي ///القبور

 

< 338 > 

 فرامرز، محمد 262.24

 -رسال  فا االجت اد / محلا فرامرز؛ تحقيق عبا الواحا ج اانا   

 ص113 -  2022علان: دار ال تح، 

 2021/9/4965ر  إ  :  

 4-586-23-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االجت اد )فقه إسالما(//أصول ال قه//الشريع   

  /ا سالمي
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< 339 > 

 صوافطة، ناجح جميل 263

أثر الاالل  الةحوي  فا استةباي األح ام ال ق ي  / ناجح جليا  

 ص272 -  2022ار الوراق، د  -صوافط   

 2021/9/5101ر  إ  :  

 3-920-33-9957-978ردمك :  

قواعا اللغ //الةحو / الواص ات : /األح ام ال ق ي //الاالل  الةحوي / 

 قه/التطبيقا//أصول ال 

 

< 340 > 

 الكردي، أوميد عثمان 264.1

الت سير اللصلحا للةصوص: دراس  أصولي  مقاصاي  / أدميا  

 ص655 -  2022لان: دار الرياحين، ع -عثلان ال رد   

 2022/2/1005ر  إ  :  

 0-95-762-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللقاصا الشرعي //الةصوص الشرعي //االجت اد  

 ل ال قه/)فقه إسالما(//أصو

 

< 341 > 

 مبارك، علي مروان 264.2

علا  /اللقاصا الت ويةي  داللقاصا الت لي ي  فا الاطاب القرآنا  

 ص414 -  2022لان: دار الرياحين، ع -مردان مبارك  

 2022/2/1006ر  إ  :  

 3-94-762-9923-978ردمك :  

 أصول ال قه// الواص ات : /اللقاصا الت لي ي //اللقاصا الشرعي / 

 

< 342 > 

 هـ(756السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي )ت  267.3

السب ا؛ تحقيق  لاين علا بن عبا ال افابر الوالاين / تقا ا 

 ص232 -  2022لان: دار ال تح ، ع -محلود عبا العزيز ابراهيم  

 2022/1/90ر  إ  :  

 6-610-23-9957-978ردمك :  

 ال قه ا سالما//الواص ات : /بر الوالاين//ال قه الشافعا/ 

 

< 343 > 

 المطري، الحافظ عفيف الدين عبدهللا 267.34

الذيا لطبقات ال ق اء الشافعي  / الحافظ ع يف الاين عباهللا  

 -  2022ل تح، علان: دار ا -اللطر ؛ تحقيق كريم محلا عبا زكا  

 ص455

 2021/12/7003ر  إ  :  

 2-605-23-9957-978ردمك :  

ال ق اء اللسللون//ال قه الشافعا//ال قه الواص ات : /التراجم// 

 ا سالما/
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< 344 > 

 البشري، سليم 269

ال تادى البشري  فتادى ا مام األكبر  يخ األزهر  يخ اللال ي   

حسن  بلصر العالم  سليم البشر  / سليم البشر ؛ تحقيق محلا سليم العوا،

 ص580 -  2022لان: دار الرياحين، ع -الشافعا  

 2022/1/445ر  إ  :  

 6-93-762-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال تادى//العللاء اللسللون//ال قه ا سالما/ 

 

< 345 > 

 عابدين، محمد أمين 269

ثالث رسائا فا آداب ا فتاء / محلا أمين عاباين، أحلا رضا  

 ص374 -  2022ل تح، علان: دار ا -خان؛ تحقيق محلا أسلم رضا الليلةا  

 2021/12/6957ر  إ  :  

 4-599-23-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ال تادى//األح ام الشرعي //ال قه ا سالما/ 

 

< 346 > 

 زبن، محمد عبد الجبار محمد 269.1

أهلي  األح ام الشرعي  فا الحا من انتشار األدبئ : دراس  تأصيلي   

 ص88 -  2022لزرقاء: اللؤلف، ا -محلا عبا ال بار محلا زبن   /

 2022/3/1551ر  إ  :  

الشريع  العبادل/// الواص ات : /ال تادى//األح ام الشرعي //األدبئ / 

 ا سالمي /

 

 فروع الفقه اإلسالمي 270
< 347 > 

 أوغلو، طونجاي باش 270.12

ال قه فا الع ا األيوبا داللللوكا: خصائص التأليف دسرد  

 ص235 -  2022لان: دار الرياحين، ع -اللؤل ات / يون ا  باش أدغلو  

 2021/12/6974ر  إ  :  

 5-90-762-9923-978ردمك :  

 العصر األيوبا// الواص ات : /ال قه ا سالما//ال ق اء اللسللون/ 

 العصر اللللوكا//التاريخ ا سالما//

 

< 348 > 

 حماد، حمزة عبد الكريم 271.00711

دمج م ارات الت  ير فا تاريس فقه الط ارل دالصالل: تطبيقات  

 ص507 -  2022ل ةان، علان: دار ا -با ال ريم حلاد  عللي  / حلزل ع

 2022/6/2749ر  إ  :  

 5-134-35-9923-978ردمك :  

أساليب / الواص ات : /الط ارل//الصالل//ال قه ا سالما/ 

 التاريس//اللةاهج//التعليم العالا/
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< 349 > 

 اإلحسائي، عبدهللا بن أبي بكر المال الحنفي 271.071

دسيل  الطلب / عباهللا بن أبا ب ر اللال قالئا الذهب بشرح  

علان:  -الحة ا ا حسائا؛ تحقيق يحيى بن الشيخ محلا بن أبا ب ر اللال  

 ص503 -  2022دار ال تح، 

 2022/2/894ر  إ  :  

 4-614-23-9957-978ردمك :  

 ال قه ا سالما// الواص ات : /العبادل//ال قه الحة ا//فقه السة / 

 

< 350 > 

 سالمه، محمد ياسين محمد بني 271.071

تس يا ح ظ اللسائا فا ت ذيب خالص  الاالئا دتةقيح اللسائا  

اللؤلف، لان: ع  -فا  رح القادر  / محلا ياسين محلا بةا سالمه  

 ص136 -  2022

 2022/11/5824ر  إ  :  

 9-543-00-9923-978ردمك :  

ال قه الواص ات : /العبادل//األح ام الشرعي //ال قه الحة ا// 

 ا سالما/

 

< 351 > 

 العمري، شحادة احميدي البخيت 271.5

إر اد الحاا الةاسك إلى أداء اللةاسك ) من ميقات بلاه حتى  

ادل عودته إلى بيته( ديليه مةاسك الحج دالعلرل: ) سؤال دجواب ( /  ح

 ص141 -  2022ربا: دار ركاز، إ -احليا  البايت العلر   

 2022/4/1967ر  إ  :  

 5-143-44-9923-978: ردمك  

 ا سالم// الواص ات : /الحج//العلرل//الشعائر الايةي / 

 

< 352 > 

 البريطاني، محمد طاهر أشرف 271.612

إيضاح األذكار اللةقول  فا اللةاجال اللقبول  / محلا ياهر أ رف  

 ص90 -  2022لان: دار الرياحين، ع -البريطانا  

 2022/5/2428ر  إ  :  

 7-03-797-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األذكار//األدعي  ا سالمي //العبادل/ 

 

< 353 > 

 البريطاني، محمد طاهر أشرف 271.612

 رح الحزب األعظم لللال علا القار  / محلا ياهر أ رف  

 ص200 -  2022لان: دار الرياحين، ع -البريطانا  

 2022/5/2418ر  إ  :  

 3-01-797-9923-978ردمك :  

 األذكار//األدعي  ا سالمي //العبادل/الواص ات : / 
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< 354 > 

 محمود، عريف عارف حسن 271.612

علان: اللعا،  -إكسير الاعاء / عريف عارف حسن محلود   

 ص288 -  2022

 2022/6/2972ر  إ  :  

 الواص ات : /األدعي  ا سالمي //األذكار//العبادل/ 

 

< 355 > 

 األزايدة، حمزة قطيش 271.613

علان: دار  -يلان / حلزل قطيش األزايال  الل صا فا فقه ا  

 ص290 -  2022ال اردق، 

 2021/12/7041ر  إ  :  

 8-046-38-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا يلان//فقه العبادات//ال قه ا سالما/ 

 

< 356 > 

 حسونه، عارف عز الدين حامد 272.31

ع زداا اللسلل  بغير اللسلم: أدل  تحريله دالرد على مبيحيه م 

/  ا  ارل إلى ح له فا قانونا األحوال الشاصي  األردنا دا ماراتا

 -  2022ل تب الحايث، اإربا: عالم  -عارف عز الاين حاما حسونه  

 ص172

 2022/6/2994ر  إ  :  

 3-405-14-9923-978ردمك :  

قانون األحوال / الواص ات : /أنلاي الزداا//األح ام الشرعي / 

 سالما //األردن/الشاصي //ال قه ا 

 

< 357 > 

 أبو سنينة، محمد جمال 272.3155

الطاع  الزدجي  فا ال قه ا سالما دقانون األحوال الشاصي :  

علان: دار  -محلا جلال أبو سةية    /  فق ي  دقانوني  نظري  دتطبيقي دراس

 ص276 -  2022الة ائس، 

 2022/7/3778ر  إ  :  

 5-360-80-9957-978ردمك :  

: /الطاع  الزدجي //قانون األحوال الشاصي //ال قه  الواص ات 

 ا سالما/

 

< 358 > 

 الحلو، غادة فايز 272.3155

وء مقاصا الشريع : دراس  ياع  الزدج  لزدج ا فا ض 

 ص156 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -غادل فايز الحلو   /تحليلي 

 2021/8/4402ر  إ  :  

 0-877-33-9957-978ردمك :  

اللقاصا / /حقوق الزدا//الحقوق األسري / الواص ات : 

 الشرعي //الشريع  ا سالمي /
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< 359 > 

 الخلفي، علي أبو الشون 272.32

الطالق دأسبابه فا ضوء التغيرات االجتلاعي  دالثقافي  / علا  

 -  2022جل ، علان: دار د -أبو الشون الال ا، خول  خريبط خلف  

 ص122

 2021/9/5184ر  إ  :  

 8-098-37-9923-978ردمك :  

 األح ام ال ق ي // الواص ات : /الطالق//قانون األسرل اللسلل / 

 

< 360 > 

 ابراهيم، محمود نعيم ابراهيم 272.3273

 -التطبيق العللا لقضايا الت ريق / محلود نعيم ابراهيم ابراهيم   

لتطبيقي  للقضايا ) السلسل  ا -ص  608 -  2022علان: دار الرياحين، 

 ( 2 ؛الشرعي  

 2021/12/7056ر  إ  :  

 2-91-762-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الت ريق//الشقاق//األزداا//العالقات داخا األسرل/ 

 القضايا//اللحاكم الشرعي //األردن//

 

< 361 > 

 العواطلي، أمين عبد القادر محي الدين 272.38

ا اللاخا إلى فقه اللواريث اللقارن: فق ا  دحسابا  / أمين عب 

 ص323 -  2022با: دار ركاز، رإ -در محا الاين العوايلا  القا

 2022/9/4741ر  إ  :  

 0-180-44-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الليراث//ال قه ا سالما/ 

 

< 362 > 

 جبر، أسعد عبد الرحمن أحمد 273.004

أح ام عقا ا  راف ال ةاسا للشاريع البةاء: دراس  فق ي   

 -  2022األثري ،  علان: الاار -ن أحلا جبر  تحليلي  / أسعا عبا الرحل

 ص302

 2022/3/1167ر  إ  :  

هةاس  / الواص ات : /العقود//اللعامالت )فقه إسالما(/ 

 البةاء//ال قه ا سالما/

 

< 363 > 

 القضاة، منذر عبد الكريم 273.00424

أح ام عقا اللقادل : دراس  متقام  لطلب  الاراسات العليا فا  

 -  2022ائا، علان: دار د -ون / مةذر عبا ال ريم القضال  الشريع  دالقان

 ص253

 2022/3/1178ر  إ  :  

 0-958-91-9957-978ردمك :  

 القانون اللانا// الواص ات : /اللقادل //العقود//ال قه ا سالما/ 

 القانون اللقارن//
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< 364 > 

 سلهب، أمجد عمران 273.131

: دراس  فق ي  / أم ا نوازل فا العقار تحت االحتالل فا فلسطين 

 ص422 -  2022لان: الاار األثري ، ع -علران سل ب  

 2022/2/617ر  إ  :  

 7-34-554-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الللتل ات العقاري //حق التللك//نز  اللل ي / 

 األح ام ال ق ي //ال قه ا سالما//االحتالل ا سرائيلا ل لسطين//

 

< 365 > 

 ر عبد الكريمالقضاة، منذ 273.2

أح ام العقا دفق الشريع  ا سالمي : دراس  متعلق  لطلب   

 ن: دارلاع -الاراسات العليا فا الشريع  دالقانون / مةذر عبا ال ريم القضال  

 ص309 -  2022دائا، 

 2022/2/865ر  إ  :  

 7-946-91-9957-978ردمك :  

 ما/الواص ات : /العقود//األح ام الشرعي //ال قه ا سال 

 

< 366 > 

 موكيبي، عثمان 273.2

علان:  -نظري  الذم  دأثرها فا العقود اللالي  / عثلان موكيبا   

 ص235 -  2022دار   رزاد، 

 2022/3/1602ر  إ  :  

 6-82-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الذم  )العقود(//اللعامالت )فقه إسالما(//ال قه  

 ا سالما/

 

< 367 > 

 محمد طلبالجيوسي، أحمد  273.7

اللصارف ا سالمي : قواعا دمرت زات / أحلا محلا يلب  

 ص380 -  2022لان: دار دائا، ع -ال يوسا  

 2022/6/3115ر  إ  :  

 6-985-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البةوك ا سالمي //االستثلار//اللوارد اللالي / 

 االقتصاد ا سالما//

 

< 368 > 

 الشمري، صادق راشد 273.7

لي  تحويا دتوزيع أرباح اللصارف ا سالمي  / صادق را ا آ 

 ص(273)6ا -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -الشلر   

 2022/1/192ر  إ  :  

 7-050-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األرباح//البةوك ا سالمي //االقتصاد ا سالما/ 
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< 369 > 

 الشمري، صادق راشد 273.7

علان:  -صرفي  ا سالمي  / صادق را ا الشلر   التلويالت الل 

 ص(117)4ا -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/282ر  إ  :  

 4-080-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /برامج التلويا//البةوك ا سالمي / 

 

< 370 > 

 الشمري، صادق راشد 273.7

ار علان: د - ف  ا سالمي  / صادق را ا الشلر خامات الصير 

 ص(188)5ا -  2022اليازدر  العللي ، 

 2022/1/286ر  إ  :  

 5-083-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البةوك ا سالمي //الص وك )فقه إسالما(/ 

 االعتلادات اللستةاي //االقتصاد ا سالما//

 

< 371 > 

 الشمري، صادق راشد 273.7

علان:  - عقود البيع داللعامالت اللحرم  / صادق را ا الشلر   

 ص154 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/281ر  إ  :  

 8-079-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /عقود البيع//اللعامالت//البةوك ا سالمي / 

 

< 372 > 

 (2021المؤتمر األكاديمي )السادس: القدس:  273.7

 اللصارف ا سالمي  بين الواقع داللأمول / اللؤتلر 

 ص662 -  2022لان: دار ال ةان، ع - األكاديلا

 2022/8/4337ر  إ  :  

 2-148-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البةوك ا سالمي //التةلي  االقتصادي //التلويا/ 

 اللؤسسات اللالي //االقتصاد ا سالما//

 

< 373 > 

 رمضان، ياسين سليمان نايف 273.7071

المي  فا مصادر األموال داستااامات ا قا اللصارف ا س 

علان: دار  -ضوء اللذهب الحة ا / ياسين سليلان نايف رمضان  

 ص239 -  2022الة ائس، 

 2022/9/4687ر  إ  :  

 1-371-80-9957-978ردمك :  

ال قه الواص ات : /األموال//السةاات اللالي //البةوك ا سالمي // 

 الحة ا//االقتصاد ا سالما/
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< 374 > 

 الهادي محمودأعمر، أحمد عبد  275.009565

التطور التارياا لعلا القضاء الشرعا فا الللل   األردني   

ا فسين ال ا لي  دإن ازاته فا ع ا الللك اللعزز عباهللا الثانا بن الح

 - 2022ف، علان: اللؤل -حلود أعلر  مئوي  الللل   / أحلا عبا ال اد  م

 ص156

 2021/7/3998ر  إ  :  

اللحاكم الشرعي //ال قه /الواص ات : /القضاء الشرعا/ 

 ا سالما//األردن/

 

< 375 > 

 أبو سنينة، محمد جمال 275.111

ّ / محلا جلال أبو سةية      -التة يذ الشرعا بااي  داستئةافا

 ص370 -  2022علان: دار الة ائس، 

 2022/7/3776ر  إ  :  

 9-362-80-9957-978ردمك :  

 /الشرعا/الواص ات : /اللحاكم الشرعي //قانون التة يذ  

 القضاء ا سالما//

 

< 376 > 

 العمري، عمران صالح 275.111

علان: دار  -غاي  التةبيه دالتوضيح / علران صالح العلر    

 ص354 -  2022ال اردق، 

 2021/8/4455ر  إ  :  

 0-042-38-9923-978ردمك :  

القضاء//الشريع  / الواص ات : /اللحاكم الشرعي //اللحاكلات/ 

 دن/ا سالمي //األر

 

< 377 > 

 الدهلكي، عدي مهدي رحمن 275.22

األسباب التا تلةع القاضا من القضاء فا الشريع  ا سالمي  /  

 ص346 -  2022لرداي  العربي ، علان: دار ا -عا  م ا  رحلن الاهل ا  

 2022/2/848ر  إ  :  

 4-50-770-9923-978ردمك :  

لشريع  ا/ الواص ات : /القضال//الةظام القضائا//العاال / 

 ا سالمي /

 

< 378 > 

 أحمد، فاروق عمر 276

علان:  -القواعا الاستوري  فا القرآن ال ريم / فاردق علر أحلا   

 ص363 -  2022دار الرياحين، 

 2022/11/5605ر  إ  :  

 4-20-797-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القانون الاستور //األح ام السلطاني //نظام الح م  

 ه ا سالما/فا ا سالم//ال ق
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< 379 > 

 زبن، محمد عبد الجبار محمد 276.5

ال ا  الةبو  فا الاصوصي  الشاصي  دأثرها فا نلاء ال رد  

 -  2022لؤلف، الزرقاء: ال -دالل تلع / محلا عبا ال بار محلا زبن  

 ص192

 2021/6/3210ر  إ  :  

الشريع  / الواص ات : /الحريات العام //حقوق ا نسان/ 

 لسة  الةبوي /ا سالمي //ا

 

< 380 > 

 معيرش، موسى 277

نظام الح م فا ا سالم: نشأته دتطوره، التأسيس )مقارب  فلس ي   

 ص266 -  2022لان: دار األيام، ع -جايال( / موسى معيرش  

 2022/2/905ر  إ  :  

 2-943-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /نظام الح م فا ا سالم//األنظل  السياسي //السياس  

 ا سالمي //الادل  ا سالمي /

 

< 381 > 

 هـ(909المقدسي، يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي )ت  277

ن عبا ال اد  ال ياس  فا أح ام السياس  / يوسف بن حسن ب 

علان: دار  -اللقاسا؛ تحقيق يوسف محلا مردان األدزب ا   اللقاسا

 ص200 -  2022الرياحين، 

 2021/8/4909ر  إ  :  

 0-79-762-9923-978: ردمك  

الواص ات : /نظام الح م فا ا سالم//السياس  الشرعي //ال قه  

 ا سالما//الشريع  ا سالمي /

  

< 382 > 

 الحيالي، زياد طارق 277.5

التةظيلات االقتصادي  فا صار ا سالم دالادل  األموي  من خالل  

 -حيالا  م( / زياد يارق ال844هـ/230كتاب الطبقات ال برى البن سعا )ت

 ص492 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/2/942ر  إ  :  

 4-913-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /السياس  االقتصادي //التةظيلات االقتصادي //عصر  

 االقتصاد ا سالما///750-661صار ا سالم//الادل  األموي  
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< 383 > 

 الخطيب، عبد الحكيم اسماعيل 277.5

ود دأح ام لا الشرعي  دتطبيقات لا فا اللعامالت الذهب دالةق 

 -  2022ائا، علان: دار د -اللعاصرل / عبا الح يم اسلاعيا الاطيب  

 ص294

 2022/6/2981ر  إ  :  

 8-978-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الذهب//الةقود//األح ام الشرعي / 

 االقتصاد ا سالما//

 

 المقارنالديانات األخرى والدين  290
< 384 > 

 حنون، ماهر ابراهيم 296.382

إبادل الي ود من دجه األرض: )دعا ربانا دحقيق  إيلاني ( "لن  

ن، للأموعلان: دار ا -يبقى ي ود  داحا فا ال ون" / ماهر ابراهيم حةون  

 ص180 -  2022

 2022/4/2064ر  إ  :  

 8-598-77-9957-978ردمك :  

 إسرائيا// الي ودي /الواص ات : /الي ودي //الشريع   

 

< 385 > 

 هلسا، حيدر خليل خلف 298.0956531

دأ رقت  لس: للح  تارياي  عن نشأل اللسيحي  فا األردن  

 ص179 -  2022ل رك : اللعا، ا - هلسا دامتاادها / حيار خليا خلف

 2022/10/5166ر  إ  :  

التطور / الواص ات : /اللسيحي //األحااث التارياي / 

 رك )األردن(/االجتلاعا//ال 

 

< 386 > 

 المدّرس، علي سّري محمود 298.21

أس ار راعوث دأستير دي وديت: دراس  دتحليا / علا سّر   

 ص157 -  2022لان:  رك  األكاديليون، ع -محلود اللاّرس  

 2022/7/3585ر  إ  :  

 3-119-27-9923-978ردمك :  

 سيحي /العراق//الل/ الواص ات : /الع ا القايم//ال تاب اللقاس/ 

 

< 387 > 

 عبد الرحيم، نافع غالب 298.25

علان: دار  -بةو إسرائيا دتزدير ا ن يا / نافع غالب عبا الرحيم   

 ص496 -  2022ال ةان، 

 2022/2/861ر  إ  :  

 2-119-35-9923-978ردمك :  

 الع ا ال ايا// الواص ات : /إسرائيا//تزدير ا ن يا//األناجيا/ 

 ةي /اللسيحي //العقيال الاي/
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< 388 > 

 الحيحي، سميرة خليل 298.3

 -  2022اللؤلف، علان:   -يسو  إل ا / سليرل خليا الحيحا   

 ص(379ا)2

 2022/1/478ر  إ  :  

 2-203-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /يسو //العقيال اللسيحي //اللسيحي / 

 

< 389 > 

 الحيحي، سميرة خليل 298.3

 -  2022اللؤلف،  علان: -يسو  فرحا / سليرل خليا الحيحا   

 ص222

 2022/1/477ر  إ  :  

 5-202-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /يسو //العقيال اللسيحي //اللسيحي / 

 

< 390 > 

 الشافعي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 298.3

ثالث رسائا فا ال ةائس: األدلى كشف الاسائس فا ترميم  

ال    رسسائس فا مةع ترميم ال ةائس، الثالثال ةائس، الثاني  إيضاح كشف الا

 حقيقتفا ترميم ال ةائس / تقا الاين علا بن عبا ال افا السب ا الشافعا؛ 

 ص622 -  2022لان: الاار األثري ، ع -مش ور حسن آل سللان  

 2022/4/2105ر  إ  :  

 4-35-554-9957-978ردمك :  

 يحي /الواص ات : /ال ةيس //العقيال الايةي //اللس 

 

< 391 > 

 البحر، محمد علي عبد الكريم 298.612

آالم اللسيح دأمه )علي لا السالم( فا األناجيا األربع  فا ضوء  

علان: دار  -  ا سالم: دراس  تحليلي  نقاي  / محلا علا عبا ال ريم البحر

 ص236 - 2022جليس الزمان، 

 2022/3/1519ر  إ  :  

 3-536-81-9957-978ردمك :  

 ت : /اللسيح//األناجيا//الايانات اللقارن /الواص ا 

 

< 392 > 

 يخلف، سهام 298.761

ال ةيس  فا  لال إفريقيا: )الصرا  الايةا دالسياسا( / س ام  

 ص130 -  2022لان: دار األيام، ع -يالف  

 2022/5/2273ر  إ  :  

 4-952-95-9957-978ردمك :  

 ياسا/الواص ات : /ال ةيس //الصرا  الايةا//الصرا  الس 

 الطوائف اللسيحي // لال إفريقيا//
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 العلوم االجتماعية

 العلوم االجتماعية 300
< 393 > 

 حديدان، صبرينة عمر 301

لم االجتلا  / صبرية  علر سلسل  اللااخا: اللاخا إلى ع 

 ص293 -  2022لان: دار زمزم، ع - حاياان

 2021/9/5424ر  إ  :  

 3-259-72-9957-978ردمك :  

 : /علم االجتلا /الواص ات  

 

< 394 > 

 زنقوفي، فوزية 301

ا نثردبولوجيا: مضامين تارياي  دنظري  فا علم ا نسان / فوزي   

 ص176 -  2022لان: دار األيام، ع -زنقوفا  

 2022/2/906ر  إ  :  

 9-944-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا نثردبولوجيا//علم االجتلا / 

 

< 395 > 

 سوالمية، نورية 301

يوسيولوجيا الرابط االجتلاعا: يبيع  الرابط االجتلاعا دال وني  س 

 ص152 -  2022لان: دار األيام، ع -األدردبي  / نوري  سواللي   

 2021/11/6619ر  إ  :  

 5-926-95-9957-978ردمك :  

ا نثردبولوجيا//علم / الواص ات : /الردابط االجتلاعي //الحااث / 

 االجتلا /

 

< 396 > 

 معن خليل العمر، 301

علان: دار الشردق،  -نظريات الت اعا الرمز  / معن خليا العلر   

 ص244 -  2022

 2021/12/6858ر  إ  :  

 9-865-00-9957-978ردمك :  

الواص ات : /السلوك االجتلاعا//الت اعا االجتلاعا//علم  

 االجتلا //الةظريات/

 

< 397 > 

 العمر، معن خليل 301

 -بةاء الوظي ا / معن خليا العلر  نظريات علم االجتلا  فا ال 

 ص400 -  2022علان: دار الشردق، 

 2021/12/6859ر  إ  :  

 6-866-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البةاء االجتلاعا//الصرا  االجتلاعا//علم االجتلا / 

 الةظريات//
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< 398 > 

 العمر، معن خليل 301

علان:  -ر  نظريات مستحاث  فا علم االجتلا  / معن خليا العل 

 ص380 -  2022دار الشردق، 

 2021/12/6861ر  إ  :  

 3-867-00-9957-978ردمك :  

علم /الواص ات : /التغير االجتلاعا//التةشئ  االجتلاعي //الحااث / 

 الة س االجتلاعا//علم االجتلا //الةظريات/

 

< 399 > 

 نفوسي، لمياء مرتاض 301

 -ياء مرتاض ن وسا  من أجا إنتردبولوجيا االتصال الرقلا / لل 

 ص331 -  2022علان: دار دم تب  الحاما، 

 2022/1/391ر  إ  :  

 1-326-66-9957-978ردمك :  

 االتصال الرقلا// الواص ات : /ا نثردبولوجيا//العلوم السلوكي / 

 

< 400 > 

 بلوم، أسمهان 301.072

مة  ي  البحث فا علم االجتلا : التةظيم دالعلا الةواظم اللة  ي   

 ص202 -  2022لان: دار األيام، ع -لللوسي  / أسل ان بلوم  ال

 2022/2/903ر  إ  :  

 8-941-95-9957-978ردمك :  

 جلع البيانات// الواص ات : /األبحاث االجتلاعي //أساليب البحث/ 

 البحث العللا//علم االجتلا //

 

< 401 > 

 األشعب، عاهد حسني عبداإلله 302

 -س / عاها حسةا عباا له األ عب  حياتةا: ال ةس، الزداا، الة  

 ص253 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4134ر  إ  :  

 الواص ات : / اللشاكا االجتلاعي //العالقات ال ةسي //الزداا/ 

 األسرل//الت اعا االجتلاعا//علم الة س االجتلاعا//

 

< 402 > 

 الخطيب، خالد راغب أحمد 302

دا نساني  الادلا العا ر /  كتاب دقائع مؤتلر العلوم االجتلاعي  

 ص114 -  2022لان: اللؤلف، ع -خالا راغب أحلا الاطيب  

 2022/6/2856ر  إ  :  

 الواص ات : /الت اعا االجتلاعا//علم الة س االجتلاعا/ 

 ا نثردبولوجيا//
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< 403 > 

 عبد النبي، دعاء محفوظ عبد الرزاق 302

علان: دار  -ةبا  االستيقاظ / دعاء مح وظ عبا الرزاق عبا ال 

 ص416 -  2022أم ا، 

 2022/11/5853ر  إ  :  

 2-602-25-9923-978ردمك :  

العالقات / الواص ات : /الت اعا االجتلاعا//تطوير الذات/ 

 ا نساني //علم الة س االجتلاعا/

 

< 404 > 

 العمر، معن خليل 302

علان: دار البايا،  -علم الة س االجتلاعا / معن خليا العلر   

 ص308 -  2022

 2022/10/5176ر  إ  :  

علم الة س / الواص ات : /الت اعا االجتلاعا//السلوك ا نسانا/ 

 االجتلاعا/

 

< 405 > 

 العزام، عبد الباسط عبدهللا 302.1

إربا: اللؤلف،  -علم اجتلا  التةظيم / عبا الباسط عباهللا العزام   

 ص407 -  2022

 2020/11/4810ر  إ  :  

لةظلات االجتلاعي //علم الة س االجتلاعا//الت اعا الواص ات : /ال 

 االجتلاعا/

 

< 406 > 

 أبو الحمام، عزام محمد 302.2

البيئ  الرقلي  ددسائا التواصا االجتلاعا دالل ال العام: دراسات  

ن: لاع -تطبيقي  مح ل  فا علوم ا عالم داالتصال / عزام محلا أبو الحلام  

 ص231 -  2022دار م االد ، 

 2021/2/906  : ر  إ 

 3-722-02-9957-978ردمك :  

 البيئ  الرقلي // الواص ات : /دسائا االتصال ال لاهير //ا عالم/ 

 علم اجتلا  الت ةولوجيا//

 

< 407 > 

 اشتيوي، ابراهيم سالم 302.2

علان: دار  - دا عالم / ابراهيم سالم ا تيو  بحوث فا االتصال 

 ص211 -  2022غيااء، 

 2021/5/2863ر  إ  :  

 6-964-96-9957-978ردمك :  

دسائا / الواص ات : /ا عالم العربا//الصحاف  ا ل تردني / 

 االتصال ال لاهير //ليبيا/
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< 408 > 

 بوجفجوف، الزهرة 302.2

علان:  -اللااخا األساسي  فا بحوث ا عالم / الزهرل بوج  وف   

 ص212 -  2022دار األيام، 

 2022/6/3029ر  إ  :  

 7-964-95-9957-978ردمك :  

الت اعا / الواص ات : /ا عالم//دسائا االتصال ال لاهير / 

 االجتلاعا//البحث التطبيقا/

 

< 409 > 

 بوهلة، شهيرة 302.2

صةاع  صورل ا سالم داللسللين فا ا عالم الغربا: ا عالم  

 -  2022أليام، علان: دار ا - داألمري ا نلوذجا  /   يرل بوهل ال رنسا 

 ص344

 2022/2/929  إ  : ر 

 0-947-95-9957-978ردمك :  

األحوال / الواص ات : /السياس  الاارجي //الصرا  الايةا/ 

 السياسي //اللسللون//األحااث الراهة //ا عالم الغربا/

 

< 410 > 

 حجاب، حمزة محمود 302.2

ا عالم العربا دقضاياه اللعاصرل: العولل  دالتبعي  ا عالمي  /  

 ص200 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -ب  حلزل محلود ح ا

 2021/9/5436ر  إ  :  

 2-008-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العولل //الرقاب //ا عالم العربا/ 

 

< 411 > 

 الخضري، ماجد نعمان 302.2

علان: دار الثقاف ،  -التربي  ا عالمي  / ماجا نعلان الاضر    

 ص303 -  2022

 2021/8/4700ر  إ  :  

 2-111-15-9923-978ردمك :  

 البلاان العربي // الواص ات : /التربي  ا عالمي //ا عالم العربا/ 

 

< 412 > 

 علوان، محمد حسين 302.2

ا عالم دإدارل األزمات: الادر، األهلي ، االستراتي يات / محلا  

 ص233 -  2022لان: م تب  الغانم، ع -حسين علوان  

 2022/9/4648ر  إ  :  

 8-14-789-9923-978مك : رد 

 الواص ات : /إدارل األزمات//دسائا االتصال ال لاهير / 

 العالقات العام //ا عالم//
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< 413 > 

 القاسم، حسان رفعت 302.2

علان: دار كةوز  -ا عالم اللتاصص / حسان رفعت القاسم   

 ص304 -  2022اللعرف ، 

 2021/9/5432ر  إ  :  

 2-011-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عالم اللتاصص//دسائا االتصال ال لاهير / 

 ا عالم//

 

< 414 > 

 القرعان، محمد كامل 302.2

 -تالزم أركان ا عالم دالشباب دالسياس  / محلا كاما القرعان   

 ص362 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/2/863ر  إ  :  

 0-945-91-9957-978ردمك :  

ا عالم / ب//اللشارك  السياسي /الواص ات : /ا عالم//الشبا 

 األردنا/

 

< 415 > 

 كافي، مصطفى يوسف 302.2

علان: مؤسس   -ا عالم االقتصاد  / مصط ى يوسف كافا   

 ص244 -  2022الوراق، 

 2022/7/3297ر  إ  :  

 3-946-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عالم االقتصاد //دسائا االتصال ال لاهير / 

 ت ةولوجيا االتصاالت// قتصاد //التةلي  االقتصادي /التاطيط اال/

 

< 416 > 

 كافي، مصطفى يوسف 302.2

استراتي ي  ا عالم األمةا اللردر  دالعالقات العام  فا م ال  

 -  2022الوراق،  علان: مؤسس  - ري  الل تلعي  / مصط ى يوسف كافاالش

 ص200

 2022/7/3293ر  إ  :  

 4-949-33-9957-978ردمك :  

لواص ات : ا عالم األمةا//العالقات العام //األمن القوما//دسائا ا 

 االتصال ال لاهير /

< 417 > 

 مجيد، سوسن شاكر 302.2

دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج ا عالم داالتصال  

علان: دار  -/ سوسن  اكر م يا   ACEJMCال لاهير  دفق اللعايير 

 ص180 -  2022  رزاد، 

 2021/10/5897:  ر  إ  

 2-77-702-9923-978ردمك :  

االتصال / الواص ات : /االعتلاد األكاديلا//ضلان ال ودل/ 

 ال لاهير //اللواص ات الادلي //ا عالم/
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< 418 > 

 ورني، زيد عيسى 302.2

علان: دار كةوز  -الحرب ا عالمي  / زيا عيسى درنا   

 ص224 -  2022اللعرف ، 

 2021/9/5438ر  إ  :  

 8-006-49-9923-978دمك : ر 

 التطبيع// الواص ات : /الحرب ا عالمي //ا عالم العربا/ 

 البلاان العربي //

 

< 419 > 

 الزعبي، عدنان سعد 302.207

 /البحث العللا ا عالما لطلب  ال امعات دالاراسات العليا  

 ص309 -  2022لان: دار دائا، ع -عانان سعا الزعبا  

 2022/2/860ر  إ  :  

 3-944-91-9957-978دمك : ر 

 الواص ات : /ا عالم//البحث العللا//األبحاث االجتلاعي / 

 

< 420 > 

 عبديش، صونية 302.2072

مةاهج دتقةيات البحث فا علوم ا عالم داالتصال: اللااخا  

م ا، علان: دار أ -  عبايش  اللة  ي  دا جراءات الليااني  / صوني

 ص200 - 2022

 2022/7/3870ر  إ  :  

 2-590-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /دسائا االتصال//ا عالم ا ل تردنا//مةاهج  

 البحث//األسلوب العللا//البحث التطبيقا/

 

< 421 > 

 العزاوي، ضرغام سعدي 302.22

ا عالم التل زيونا دالحقوق اللاني  دالسياسي  / ضرغام سعا   

 ص314 -  2022لان: دار أم ا، ع -العزاد   

 2022/1/158:  ر  إ  

 6-477-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االتصال الرقلا//الحقوق اللاني  دالسياسي / 

 البرامج التل زيوني //ا عالم العربا//

 

< 422 > 

 الدبيسي، عبد الكريم علي 302.23

ا عالم الرقلا دتحايات الذكاء االصطةاعا / عبا ال ريم علا  

 ص261 -  2022ن: دار اللسيرل، علا -الابيسا  

 2021/8/4863ر  إ  :  

 8-202-97-9957-978ردمك :  

 االقتصاد// الواص ات : /ا عالم الرقلا//الذكاء االصطةاعا/ 

 دسائا االتصال ال لاهير //
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< 423 > 

 عميرة، محمود محمد 302.23

علان: دار كةوز اللعرف ،  -ا عالم الة سا / محلود محلا عليرل   

 ص208 -  2022

 2021/9/5431 ر  إ  : 

 9-012-49-9923-978ردمك :  

 السلوك االجتلاعا// الواص ات : /ا عالم الة سا//الحرب الة سي / 

 ا عالم العربا//علم الة س السياسا//

 

< 424 > 

 العنانبه، أحمد علي المحمد 302.23

أحلا علا  /الصحاف  دالعلا ا عالما دالرقلاماخا إلى علم  

 ص175 -  2022اللؤلف،  :علان  -اللحلا العةانبه  

 2022/9/5036ر  إ  :  

 4-478-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الصحاف //ا عالم//دسائا االتصال ال لاهير / 

 

< 425 > 

 نصر، حسني 302.23

ا عالم الادلا: الةظريات، االت اهات، داللل ي  / حسةا نصر،  

 ص492 - 2022اللسيرل، ار علان: د -عباهللا ال ةا   

 2022/6/3068  إ  : ر 

 9-218-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عالم الادلا//دسائا االتصال ال لاهير / 

 ت ةولوجيا االتصاالت//الةظام ا عالما ال ايا//

 

< 426 > 

 يوسف، ليث بدر 302.23

علان: دار  - دا عالم الرقلا / ليث بار يوسف الليايولوجيا 

 ص263 -  2022أم ا، 

 2022/3/1146ر  إ  :  

 0-510-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /دسائا االتصال//نظام اللعلومات داالتصال  

 العاللا ال ايا//ا عالم/

 

< 427 > 

 القيسي، محمود محمد 302.24

علان:  -العةف كابر: فلس ته دصياغته / محلود محلا القيسا   

 ص238 -  2022دار أم ا، 

 2022/2/897ر  إ  :  

 6-505-25-9923-978ردمك :  

دسائا / الواص ات : /العةف السياسا//التغطي  ا خباري / 

 ا عالم//القةوات ال ضائي /
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< 428 > 

 عبد القادر، زكنية عبد القادر 302.3

زكةي  عبا  /  داالتصال فا الاام  االجتلاعي العالقات العام 

 ص300 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -القادر عبا القادر  

 2020/11/4749ر  إ  :  

 6-181-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الت اعا االجتلاعا//العالقات العام //االتصال  

 ال لاهير //الرأ  العام//الاام  االجتلاعي /

 

< 429 > 

 حامد، فاطمة حامد اسماعيل 302.30285

مواقع الشب ات االجتلاعي  األكاديلي  / فايل  حاما اسلاعيا  

 ص309 -  2022، رعلان: دار عصو -حاما  

 2021/5/2808ر  إ  :  

 3-18-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األبحاث األكاديلي //ا نترنت/ 

 تطبيقات الحاسوب//

< 430 > 

 عبدهللا، رؤى شريف 302.30285

ددر مواقع التواصا االجتلاعا لل ضائيات فا ترتيب أدلويات  

 ص224 -  2022 لان: دار أم ا،ع -ال ل ور / رؤى  ريف عباهللا  

 2022/7/3850ر  إ  :  

 0-578-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /مواقع التواصا االجتلاعا//دسائا االتصال  

 ال لاهير //ال ل ور//ا عالم ا ل تردنا/

 

< 431 > 

 موسى، محمود علي 302.30285

تااعيات ال وي  االفتراضي  على األمن القوما / محلود علا  

 ص105 -  2022ال يةيق،  علان: دار -موسى  

 2022/2/730ر  إ  :  

 1-058-45-9923-978ردمك :  

الواص ات : /دسائا االتصال ال لاهير //مواقع التواصا  

  /رقلياالجتلاعا//علم الة س االجتلاعا//الت اعا االجتلاعا//األلعاب ال

 األمن القوما//

 

< 432 > 

 الجبوري، محمد عبد الهادي 302.4

ين السلوك دبةاء الشاصي   لعا: ت وم ةونات العقا ال 

 -  2022م ا، علان: دار أ -محلا عبا ال اد  ال بور    /ال لعي 

 ص270

 2022/7/3867ر  إ  :  

 7-582-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السلوك ال لعا//العالقات بين ال لاعات//الت اعا 

 االجتلاعا//علم الة س االجتلاعا/
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< 433 > 

 هيم محمد سعيدبدران، ابرا 302.5

السعادل  راك  اللواين د الادل  د الل تلع / ابراهيم محلا  

 ص336 - 2022لان: دار الشردق، ع -باران  سعيا 

 2022/8/4546ر  إ  :  

 1-887-00-9957-978ردمك :  

السعادل/ /الواص ات : /عالق  ال رد بالل تلع//حقوق ا نسان/ 

 نوعي  الحيال//الادل //

 

< 434 > 

 بن، محمد عبد الجبار محمدالز 302.5

الاصوصي  الشاصي  دأثرها فا بةاء الل تلع / محلا عبا  

 ص328 - 2022لزرقاء: اللؤلف، ا -الزبن   ال بار محلا

 2021/6/3213ر  إ  :  

 الواص ات : /عالق  ال رد بالل تلع//الت اعا االجتلاعا/ 

 الاصوصي //علم االجتلا //

 

< 435 > 

 مدحسن، مؤمن محمود مح 302.54

علان: دار  -تغير قبا أن تُغير / مؤمن محلود محلا حسن   

 ص240 -  2022الرداي  العربي ، 

 2022/6/3047ر  إ  :  

 4-63-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الة اح//الت اعا االجتلاعا//التغير االجتلاعا/ 

 

< 436 > 

 مخاترة، جيانا محمد 302.544

إسالمي  / جيانا محلا وي  االغتراب االجتلاعا: رؤي  ترب 

 ص208 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ - مااترل

 2022/1/3ر  إ  :  

 7-379-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االغتراب االجتلاعا//السلوك العادانا//عالق   

 ال رد بالل تلع//علم الة س االجتلاعا/

 

< 437 > 

 صالح، صهيب مهيدي 303.3

ضبط االجتلاعا / ص يب م يا  لدسائا ا عالم ال ايا دا 

 ص221 -  2022لان: دار أم ا، ع - صالح

 2022/11/5868ر  إ  :  

 1-609-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الضبط االجتلاعا//اللعايير االجتلاعي //ا عالم/ 
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< 438 > 

 الزامل، مهند غازي 303.32

دم تب  علان: دار  -اللشاغبون األبرياء / م ةا غاز  الزاما   

 ص122 -  2022الحاما، 

 2021/10/5827ر  إ  :  

 9-304-66-9957-978ردمك :  

عالق  الوالاين / الواص ات : /تةشئ  األي ال//رعاي  الط ول / 

 داألي ال//السياس  األسري /التةشئ  االجتلاعي /

 

< 439 > 

 النادي، آمنة حسن 303.32

عيا  / آمة  األسرل داللارس  دددرهلا فا تةشئ  األي ال اجتلا 

 ص166 - 2022لان: دار اللبادرل، ع -اد   حسن الة

 2021/8/4221ر  إ  :  

 5-097-26-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العالق  بين اللارس  دالل تلع//تةشئ  األي ال/ 

 السياس  األسري //التةشئ  االجتلاعي //

 

< 440 > 

 ياسين، أسماء عزت 303.32

ما علا مواج ت ا / أسلاء عزت مشاكا الط ول  دكي ي  التعا 

 ص194 -  2022لان: دار اللبادرل، ع -ياسين  

 2021/8/4304ر  إ  :  

 0-117-26-9923-978ردمك :  

الواص ات : /عالق  الوالاين داألي ال//سلوك األي ال//اللشاكا  

 االجتلاعي //التةشئ  االجتلاعي /

 

< 441 > 

 حياصات، جمال الدبعي 303.38

علان:  -لرأ  العام / جلال الابعا حياصات  جلاعات الضغط دا 

 ص192 -  2022دار اللبادرل، 

 2021/8/4780ر  إ  :  

 4-148-26-9923-978ردمك :  

 الرأ  العام// الواص ات : /التغير االجتلاعا//العةف الل تلعا/ 

 

< 442 > 

 العدوان، علي فواز طالل 303.38

 العام:  ب ات التواصا االجتلاعا دددرها فا توجيه الرأ  

 لثقاف ،علان: دار ا -ادان  دراس  على الةاب  / علا فواز يالل الع

 ص231 - 2022

 2022/8/4266ر  إ  :  

 5-165-15-9923-978ردمك :  

الواص ات : / ب ات التواصا االجتلاعا//االت اهات  

 االجتلاعي //الرأ  العام//حري  الرأ //األردن/
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< 443 > 

 عبد المجيد، هشام سيد 303.4

لسلوك ا نسانا دالبيئ  االجتلاعي  فا م تلع إنسانا ا 

 -  2022للسيرل، علان: دار ا -متغير / هشام سيا عبا الل يا  

 ص480

 2021/8/4575ر  إ  :  

 4-198-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /السلوك ا نسانا//التغير االجتلاعا//تعايا  

 السلوك//البيئ  االجتلاعي /

 

< 444 > 

 ح، نوالصال 303.482

 /ضرات فا تاريخ االستشراق دقضاياهأخاديا اللعرف : محا 

 ص142 -  2022لان: دار األيام، ع -نوال صالح  

 2022/5/2301ر  إ  :  

 6-958-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االستشراق داللستشرقون//الحضارل العربي / 

 الشرق األدسط//الغرب//االتصال الثقافا//

< 445 > 

 عليان، عليان محمود 303.48256405694

فلسطين فا عيون  عب ددل  ال ويت العربي  األصيل  /  

 ص144 -  2022لان: دار أم ا، ع -عليان محلود عليان  

 2022/3/1187ر  إ  :  

 8-514-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التعادن الثقافا//العالقات الودي  بين الادل/ 

 فلسطين//ال ويت//

 

< 446 > 

 العلمي، مهدي فكري بدوي 303.48264056411

جذدر العشق اللغربا للقاس الشريف / م ا  ف ر  باد   

 ص104 -  2022لان: اللؤلف، ع -العللا  

 2022/8/4495ر  إ  :  

 4-2-9901-9923-978ردمك :  

 /قافا//العالقات الودي  بين الادلالواص ات : /التعادن الث 

 اللغرب//القاس//

 

< 447 > 

 محمود، جودت شاكر 303.483019

 -علم ن س ال ضاء السيبرانا / جودت  اكر محلود   

 ص(2552ا)3 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2376ر  إ  :  

 6-166-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا نترنت//التطور االجتلاعا//سي ولوجي   

 االتصاالت//علم الة س التطبيقا/
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< 448 > 

 مانالربيحات، محمد سلي 303.625

ال  ود الادلي  فا توظيف السلم االجتلاعا لل افح  ال  ر  

 اء، علان: دار ص -اللتطرف دا رهاب / محلا سليلان الربيحات  

 ص196 -  2022

 2022/1/228ر  إ  :  

 7-143-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التطرف//ا رهاب الادلا//السلم الل تلعا/ 

 ال/حقوق ا نسان//األمم اللتح/

 

< 449 > 

 غذفة، شريفة 304.2

السلوك الصحا دعالقته بةوعي  الحيال: دراس  مقارن  بين  

  عصار العللا،علان: دار ا -س ان الريف داللاية  /  ري   غذف   

 ص177 -  2022

 2021/4/2088ر  إ  :  

 8-432-98-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ا نثردبولوجيا البيئي //الصح //السلوك  

 جتلاعا//ال غرافيا البشري //علم الة س االجتلاعا/اال

 

< 450 > 

304.27  ً سعيا  /األوبئة وأثرها على اإلنسان والقيم: وباء كورونا أنموذجا

 ص96 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع - ]دآخردن[   س لا

 2021/11/6237ر  إ  :  

 0-310-66-9957-978ردمك :  

العالقات / لعواما البيئي /الواص ات : /كوردنا//األدبئ //ا 

 القيم االجتلاعي //الحيال االجتلاعي // ا نساني /

 

< 451 > 

 الفهداوي، أكرم محمد نجيمان 304.27

جائح  كوردنا دتااعيات ا االجتلاعي  / أكرم محلا ن يلان  

 ص234 -  2022لان: دار أم ا، ع -ال  ااد   

 2022/7/3862ر  إ  :  

 9-588-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدبئ //التاثير االجتلاعا//األحوال االقتصادي / 

 األحوال الصحي //الل تلعات//العراق//

 

< 452 > 

 محادين، موفق محمد 304.42

اللرأل بين الحقب  األمومي  دالذكوري : الصباح لم يارك   رزاد /  

 ص122 -  2022لان: دار الصايا، ع -موفق محلا محادين  

 2021/8/4557ر  إ  :  

 1-79-710-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللرأل//اللاركسي //اللةظلات الةسائي //ددر اللرأل/ 

 اللركز االجتلاعا//
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< 453 > 

 الصعب، أحمد علي 304.6

 -الاايلوغرافيا دجغرافي  الس ان لل ليع / أحلا علا الصعب   

 ص246 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/4/2509ر  إ  :  

 1-943-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الايلوغرافيا//التوزيع الس انا//الةلو الس انا/ 

 ال غرافيا البشري //

 

< 454 > 

 الصعب، أحمد علي 304.809563

 /فا التوزيع الل انا لس ان العراقالحتلي  ال غرافي  دتأثيرها  

 ص180 -  2022لان: دار غيااء، ع -أحلا علا الصعب  

 2021/4/2508ر  إ  :  

 8-944-96-9957-978ردمك :  

 االت اهات الس اني // الواص ات : /التوزيع الس انا//ال  رل/ 

 الايةامي ي  الس اني //العراق//

 

< 455 > 

 حرزهللا، أيهم فريد 305.231

نلو الط ا االجتلاعا داألخالقا داالن عالا / أي م فريا  

 ص198 -  2022لان: دار أم ا، ع -حرزهللا  

 2022/3/1191ر  إ  :  

 2-516-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نلو الط ا//الةلو العاي ا//التطور األخالقا/ 

 التةشئ  االجتلاعي //

 

< 456 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

الشباب بين الثقاف  دالعلا السياسا دددر الادل  فا الرعاي   

 ص455 -  2022لان: دار ص اء، ع -دالتأهيا / مؤيا عبا علا الطائا  

 2022/5/2330ر  إ  :  

 9-149-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشباب//اللشارك  السياسي //تةلي  الل تلع/ 

 ال  ر السياسا//

 

< 457 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

الشباب داألزم : دراس  تحليلي  )ن سي ، اجتلاعي ( / مؤيا عبا  

 ص356 -  2022لان: دار ص اء، ع -علا الطائا  

 2022/5/2332ر  إ  :  

 5-150-28-9923-978ردمك :  

األحوال / الواص ات : /الشباب//اللشاكا االجتلاعي / 

 االجتلاعي  داالقتصادي /
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< 458 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

 -الشباب داالت اهات ال  ري  اللعاصرل / مؤيا عبا علا الطائا   

 ص382 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2351:  ر  إ  

 1-158-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشباب//ال ئات العلري //تةلي  الل تلع/ 

 

< 459 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

علان: دار  -   البشري  / مؤيا عبا علا الطائاالشباب دالتةلي 

 ص424 -  2022ص اء، 

 2022/5/2346ر  إ  :  

 4-160-28-9923-978ردمك :  

 ص ات : /الشباب//ال ئات العلري //التةلي  االجتلاعي /الوا 

 

< 460 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

علان: دار  - ت العولل  / مؤيا عبا علا الطائاالشباب دتحايا 

 ص295 -  2022ص اء، 

 2022/5/2344ر  إ  :  

 8-162-28-9923-978ردمك :  

 //التةلي  الواص ات : /العولل //الشباب//اللشاكا االجتلاعي 

 االجتلاعي /

 

< 461 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 305.242

علان:  -الشباب: اللش الت دالحلول / مؤيا عبا علا الطائا   

 ص352 -  2022دار ص اء، 

 2022/5/2349ر  إ  :  

 1-161-28-9923-978ردمك :  

تةلي  /الواص ات : /الشباب//ال ئات العلري //اللشاكا االجتلاعي / 

 الل تلع/

 

< 462 > 

 حياصات، جمال الدبعي 305.4

 -اللرأل فا الل تلع: رؤي  اجتلاعي  / جلال الابعا حياصات   

 ص231 -  2022علان: دار اللبادرل، 

 2021/8/4779ر  إ  :  

 1-149-26-9923-978ردمك :  

 اللشارك  السياسي // الواص ات : /اللرأل//الحيال االجتلاعي / 

  /الحيال الثقافي //علم االجتلا/
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< 463 > 

 جرار، أماني غازي 305.409565

التةلي  اللستاام  دقضايا الةو  االجتلاعا: اللةظور التربو   

 ص736 -  2022لان: دار الصايا، ع -ال ةار  / أمانا غاز  جرار  

 2022/2/908ر  إ  :  

 0-04-782-9923-978ردمك :  

 رأل/الواص ات : /الحركات الةسائي //العاال  االجتلاعي //الل 

 التةلي  اللستاام //األردن//

 

< 464 > 

 الحسيني، رنا أحمد 305.409565

رنا أحلا  /لةضال: الحرك  الةسوي  فا األردنسةوات من ا 

فرياريش إيبرت،  علان: مؤسس  -الحسيةا؛ ترجل  كاردل فاردق رزق  

 ص349 -  2022

 2022/3/1121ر  إ  :  

 4-39-759-9923-978ردمك :  

 دضع اللرأل// ركات الةسائي //حقوق اللرأل/الواص ات : /الح 

 األردن//

 

< 465 > 

 الفاعوري، عليا راجي 305.409565

أدائا اللوظ ات فا العشريةيات دالثالثيةيات من القرن  

ف، علان: اللؤل -ال اعور    اللاضا فا ع ا ا مارل / عليا راجا

 ص100 - 2022

 2022/1/369ر  إ  :  

التعليم//إمارل  رق األردن//تاريخ //الواص ات : /اللرأل العامل  

 األردن/

< 466 > 

 أبو بكر، مها ابراهيم 305.42

العةف اللبةا على الةو  االجتلاعا فا  ركات  

 ها  ،علان: دار ز -التأمين األردني  / م ا ابراهيم أبو ب ر  

 ص128 -  2022

 2022/1/226ر  إ  :  

 5-257-17-9923-978ردمك :  

 اللرأل//التلييز االجتلاعا/ الواص ات : /العةف ضا 

  ركات التأمين//األردن//

 

< 467 > 

 حمداوي، جميل 305.524

علان:  -سوسيولوجيا الةاب / جليا حلااد    

 ص85 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5109ر  إ  :  

 8-912-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الةاب //ال ي ا االجتلاعا//علم االجتلا   

 السياسا/
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< 468 > 

 الشبلي، هالل كاظم حميري 305.68563

مسيحيو العراق دددرهم االجتلاعا داالقتصاد   

دالثقافا دالسياسا فا العراق: دراس  تارياي  فا العالقات 

/ هالل كاظم حلير   2015 - 1915ا سالمي  اللسيحي  

 ص884 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع - الشبلا

 2021/6/3365ر  إ  :  

 0-108-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسيحيون//الةشايات االجتلاعي   

 الثقافي //األحزاب السياسي //ال لاعات الايةي //العراق/

 

< 469 > 

 يوسف، يوسف 305.8915970563

 -ال رد دالقول ال امة : اللغ  دال وي  / يوسف يوسف   

 ص159 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/7/3885ر  إ  :  

 7-600-40-9923-978:  ردمك 

الواص ات : /األكراد//ال لاعات العرقي //اللغ   

 ال ردي //القضي  ال ردي //علم اجتلا  اللغ //العراق/

 

< 470 > 

 المجمعي، صدام عطية 305.8924065

: دراس  فا ال وانب 1920 - 1827ددر الي ود فا ال زائر  

علان: دار  -عا  السياسي  داالجتلاعي  داالقتصادي  / صاام عطي  الل ل

 ص418 -  2022زها ، 

 2022/1/227ر  إ  :  

 8-256-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الي ود//األقليات//االحتالل ال رنسا//ال زائر/ 

 

< 471 > 

 أبو رحمه، غرام عدنان صالح 306

بين مايلتا دالواقع: كالم داقعا من داخلا إلي م كلرآل تع س  

 -  2022ف، علان: اللؤل -أبو رحله   مشاعركم / غرام عانان صالح

 ص110

 2022/6/3235ر  إ  :  

الواص ات : /الل ارات الحياتي //اللشاكا االجتلاعي //علم  

 اجتلا  اللعرف /

< 472 > 

 أبو عراق، سعادة عودة 306

 -مةزلقات الت  ير: مقاالت تةويري  / سعادل عودل أبو عراق   

 ص174 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/8/4516ر  إ  :  

 3-987-74-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  ال لاهيري //علم اجتلا  اللعرف //الثقاف   

 العام /
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< 473 > 

 الجبوري، نايف عبوش 306

إيقا  الحيال دض يج العصر: نحو بايا معرفا دجود  إنسانا  

 ص204 -  2022لان: دار غيااء، ع -مت اما / نايف عبوش ال بور   

 2022/2/693ر  إ  :  

 7-12-788-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التغير االجتلاعا//العصرن //الت يف مع التغيير/ 

 علم االجتلا //

 

< 474 > 

 الخريشة، خلف خازر ملحم 306

ربا: دار إ -اد  / خلف خازر ملحم الاريش   أ  بةا أنا لست إال ب 

 ص157 -  2022ركاز، 

 2022/9/4737ر  إ  :  

 1-183-44-9923-978دمك : ر 

 األردن// الواص ات : /اللقاالت العربي //الثقاف  اللعاصرل/ 

 

< 475 > 

 الخريشة، خلف خازر ملحم 306

إربا: دار ركاز،  -هلسات انتاابي  / خلف خازر ملحم الاريش    

 ص142 -  2022

 2022/9/4736ر  إ  :  

 8-184-44-9923-978ردمك :  

 عربي //االنتاابات//الثقاف  اللعاصرل/الواص ات : /اللقاالت ال 

 األردن//

 

< 476 > 

 السيد، أماني فتحي أمين 306

 ص86 -  2022علان: اللؤلف،  -لبةه / أمانا فتحا أمين السيا   

 2022/5/2379ر  إ  :  

 4-324-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت//اللةوعات الثقافي / 

 

< 477 > 

 عايش، فؤاد أحمد 306

علان:  -؛ مزيال دمةقح   2ي -ي تب / فؤاد أحلا عايش   ال واد 

 ص127 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3875ر  إ  :  

 8-409-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت العربي //الثقاف  اللعاصرل/ 
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< 478 > 

 عبيدات، محمد طالب 306

 -  2022علان: دار دائا،  -ن حات حياتي  / محلا يالب عبياات   

 ص645

 2022/1/551ر  إ  :  

 1-935-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التربي  ا سالمي //علم االجتلا  السياسا//علم  

 االجتلا  االقتصاد //الثقاف  العام /

 

< 479 > 

 عبيدات، مرح أحمد 306

إربا: دار ال تاب  -عش حياتك بت اصيل ا / مرح أحلا عبياات   

 ص65 -  2022الثقافا، 

 2022/2/644إ  : ر   

 6-99-711-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الل ارات الحياتي //التربي //علم االجتلا  الثقافا/ 

 

< 480 > 

 العجلوني، ابراهيم خليل ابراهيم 306

ص و االعتبار من حصائا األنظار: أحاديث حرل / ابراهيم خليا  

 ص98 -  2022لان: اللؤلف، ع -ابراهيم الع لونا  

 2022/2/763 ر  إ  : 

 2-4-9723-9923-978ردمك :  

الثقاف  / الواص ات : /اللقاالت ال لس ي //ال  ر االجتلاعا/ 

 اللعاصرل/

 

< 481 > 

 عليان، عزيز شفيق 306

 -  2022علان: اللؤلف،  -مشاها من الحيال / عزيز   يق عليان   

 ص62

 2022/5/2676ر  إ  :  

علم االجتلا  / الثقافي /الواص ات : /الثقاف  اللعاصرل//الاراسات  

 الثقافا/

 

< 482 > 

 غصيب، هشام بشارة 306

علان: دار ال ةان،  -/ هشام بشارل غصيب   2021مطرقات ف ري   

 ص254 -  2022

 2022/2/757ر  إ  :  

 1-116-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت ال لس ي //ال  ر العربا//الثقاف  العام / 
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< 483 > 

 منذر عبد الكريمالقضاة،  306

أدراق درسائا متةاثرل مستوحال من أحاث حقيق   باات فا العام  

ائا، علان: دار د -م دمازالت دالرسائا / مةذر عبا ال ريم القضال  2010

 ص524 -  2022

 2022/1/330ر  إ  :  

 3-928-91-9957-978ردمك :  

 نصائح/ الواص ات : /الرسائا الثقافي //اللذكرات الشاصي / 

 تربوي //الثقاف  اللعاصرل/

 

< 484 > 

 القوقا، أحمد تيسير 306

علان: اللؤلف،  -قراءل فا ال  ر اللعاصر / أحلا تيسير القوقا   

 ص312 -  2022

 2022/4/1923ر  إ  :  

 7-295-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال  ر العربا//الثقاف  اللعاصرل//الثقاف  العام / 

 

< 485 > 

 كامو، ألبير 306

أخبار جيال من حقةا التطلع الي ا: مقاالت فا س االت ال  ر  

طوي دظالل، علان: دار خ - عيا بوخليطاللعاصر / ألبير كامو؛ ترجل  س

 ص216 -  2022

 2021/4/2552ر  إ  :  

 4-359-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللعلومات الثقافي //اللقاالت//الثقاف  اللعاصرل/ 

 

< 486 > 

 ، موفق محمدمحادين 306

علان: دار ابن الة يس،  -ضلير الغائب / موفق محلا محادين   

 ص359 -  2022

 2021/9/5254ر  إ  :  

 4-142-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  اللعاصرل//األحوال السياسي //الثقاف   

 العربي //علم اجتلا  اللعرف / الثقاف  العربي /

 

< 487 > 

 (2022علمي الدولي المحكم )السادس: عمان: وقائع المؤتمر ال 306

دقائع اللؤتلر العللا الادلا اللح م السادس حول العلوم  

اغب ا رخال داري  / إ رافا نساني  داالجتلاعي  دالعلوم االقتصادي  دا 

 ص315 -  2022لان: اللعا، ع -أحلا الاطيب  

 2022/11/5921ر  إ  :  

 7-0-9980-9923-978ردمك :  

 االقتصاد// اص ات : /العلوم ا نساني //العلوم االجتلاعي /الو 

 العلوم ا داري //البلاان العربي //
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< 488 > 

 كلشي، حسن 306.09496

ا سالم دالثقاف  دالسياس  فا البلقان: دراسات ماتارل / حسن  

ا ردن، نعلان: اآلن  -اؤدي  كلشا؛ ترجل  محلا موفق أحلا األرن

 ص272 - 2022

 2022/3/1502ر  إ  :  

 7-488-13-9923-978ردمك :  

 اللغ  األلباني // الواص ات : /الاراسات الثقافي //األدب األلبانا/ 

 األحوال السياسي //البلقان//

 

< 489 > 

 األسعد، محمد 306.2

ال لسطيةا يتلو فاتح  القرن اللقبا: قراءات فا اللاضا  

 ص94 -  2022خطوي دظالل، دار لان: ع -الحاضر / محلا األسعا  

 2021/6/3146ر  إ  :  

 6-397-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاريخ الحايث//علم االجتلا  السياسا//فلسطين/ 

 

< 490 > 

 الخليل، مبارك محمد 306.2

 -التأثيرات السياسي  على اللوارد البشري  / مبارك محلا الاليا   

 ص219 -  2022علان: دار ال ةان، 

 2022/1/251ر  إ  :  

 9-107-35-9923-978ردمك :  

األحزاب / الواص ات : /اللوارد البشري //ال وانب السياسي / 

 السودان// السياسي //ا دارل العام //علم االجتلا  السياسا/

 

< 491 > 

 الرضيع، حسن عطا عبدهللا 306.2

 -السيةلا دالاراما فا نقا الواقع / حسن عطا عباهللا الرضيع   

 ص325 -  2022علان: دار اللبادرل، 

 2021/8/4207ر  إ  :  

 3-091-26-9923-978ردمك :  

مقادم  / الواص ات : /األحوال السياسي //القضي  ال لسطيةي / 

 االحتالل//علم االجتلا  السياسا/

 

< 492 > 

 الشمري، عبد الكريم قيس 306.2

الظردف دالعواما التا تساعا الزعيم السياسا فا الوصول إلى  

 -  2022م ا، علان: دار أ -عبا ال ريم قيس الشلر    /السلط  السياسي  

 ص144

 2022/3/1185ر  إ  :  

 6-518-25-9923-978ردمك :  

 البيئ  االجتلاعي // الواص ات : /السلط  السياسي //القيادل السياسي / 

 علم االجتلا  السياسا//
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< 493 > 

 علي، الرا حسين 306.2

ي ا دأثرها على أهم اللؤسسات ال اعل  فا الرأ  العام األمر 

علان: دار  -/ الرا حسين علا   2001القضايا الااخلي  دالاارجي  بعا عام 

 ص333 -  2022أم ا، 

 2022/5/2445ر  إ  :  

 4-541-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللؤسسات السياسي //األنظل  االجتلاعي //علم  

 العراق/االجتلا  السياسا//الواليات اللتحال األمري ي //

 

< 494 > 

 محادين، موفق محمد 306.2

علان: دار ابن  -بيت الثقاف  دالسياس  / موفق محلا محادين   

 ص460 -  2022الة يس، 

 2021/9/5259ر  إ  :  

 4-139-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  السياسي //أنظل  الح م//علم االجتلا   

 السياسا/

 

< 495 > 

 بالنصر، عصر محمد ذي 306.2

بحوث فا البةى االجتلاعي  دالسياسي  / عصر محلا ذيب  

 ص266 -  2022ربا: دار ركاز، إ -الةصر  

 2022/7/3538ر  إ  :  

 3-147-44-9923-978ردمك :  

 ال وي  الايةي // الواص ات : /األنظل  السياسي //ال وي  القومي / 

 علم االجتلا  السياسا//

 

< 496 > 

 لرحمنهصيص، علي سعيد  عبد ا 306.2

أقالم مشبوه  فا ال  ر العربا الحايث / علا سعيا  عبا  

 ص290 -  2022لان: اللؤلف، ع -الرحلن هصيص  

 2022/2/855ر  إ  :  

 9-527-00-9923-978ردمك :  

اللقاالت / الواص ات : /ال  ر العربا//اللقاالت ال لس ي / 

 السياسي //الةقا ال لس ا//الثقاف  العربي /

 

< 497 > 

 الزعبي، جضعان أحمد فالح 306.209565

اللؤلف، علان:   -نسائم الاير / جضعان أحلا فالح الزعبا   

 ص206 -  2022

 2022/4/2085ر  إ  :  

 5-301-00-9923-978ردمك :  

 الوالء//اللواية // الواص ات : /االنتاابات//الةظام العشائر / 

 علم االجتلا  السياسا//األردن//
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< 498 > 

 ري، صالح سليمالحمو 306.2095691

البصائر السلوكي  دأثرها فا صةاع  السياسات مع دراس   

 ، حلورحاالت عللي  فا ددل  ا مارات العربي  اللتحاه / صالح سليم ال

 -  2022زمة ، علان: دار أ -أحلا عبيا الاايم، محلا موسى اللل اد   

 ص175

 2022/3/1586ر  إ  :  

 4-854-09-9957-978ردمك :  

ات : /السياس  الح ومي //اللؤسسات الواص  

ربي  الع ا مارات/ السياسي //التشريعات الادلي //علم االجتلا  السياسا/

 اللتحال/

 

< 499 > 

 مقطش، مثقال عيسى 306.3

االقتصاد الل تلعا: التاطيط االستراتي ا داألمن الغذائا  

علان:  -مثقال عيسى مقطش   /نات تحليلي  بين الواقع دالطلوح()مقار

 ص341 -  2022دار م االد ، 

 2021/8/4896ر  إ  :  

 2-732-02-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللشاكا االقتصادي //األحوال االقتصادي / 

 /األمن الغذائا//االستثلارات//علم االجتلا  االقتصاد //األردن/

 

< 500 > 

 أبو زيد، إسالم علي 306.4

كزي : ملحل  الةص دالالنص فا ضوء معايير الثقاف  اللر 

وز ةعلان: دار ك -اللغاز  اللوريس ي  أنلوذجا  / إسالم علا أبو زيا  

 ص263 -  2022اللعرف ، 

 2022/7/3514ر  إ  :  

 4-103-49-9923-978ردمك :  

الاراسات / الواص ات : /الةقا الثقافا//الثقاف  العربي / 

 الثقافي /

 

< 501 > 

 أشهب، حميد   306.4

ث  فا ال  ر العربا اللعاصر / حليا قضايا دإ  االت الحاا 

 ص130 -  2022خطوي دظالل، دار علان:  -أ  ب  

 2021/8/4293ر  إ  :  

 4-416-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحااث //الةقا الثقافا//ال  ر العربا/ 
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< 502 > 

 بوخليط، سعيد 306.4

ي  غاستون با الر دقضايا حوارات مع سعيا بوخليط:  عر 

 ص150 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -سعيا بوخليط   /ترجل ال

 2022/4/2160ر  إ  :  

 8-506-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحوار الثقافا//الترجل //الةقا الثقافا//الاراسات  

 الثقافي /

 

< 503 > 

 جرادات، عبد المجيد ابراهيم 306.4

 -ابراهيم جرادات   الثقاف  التةويري  دإنتاا اللعرف  / عبا الل يا 

 ص136 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4110ر  إ  :  

 5-0-9944-9923-978ردمك :  

 الحيال الثقافي // الواص ات : /الثقاف  اللعاصرل//اللعرف //العولل / 

 

< 504 > 

 الحوتري، أسيد حاتم  محمد 306.4

ن: علا -سعادتك: فن التعاما مع الةعم / أسيا حاتم  محلا الحوتر    

 ( 1 ؛سلسل  فةون السعادل  ) -ص  123 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3653ر  إ  :  

 الواص ات : /السعادل//العبادل//التةلي  البشري //علم االجتلا / 

 

< 505 > 

 الراوي، مسارع حسن اسماعيل 306.4

التربي  لألخالق داألخالق فا التربي  / مسار  حسن اسلاعيا  

 ص242 -  2022اللؤلف،   -الراد   

 2022/6/2951ر  إ  :  

 0-364-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التربي  االجتلاعي //األخالق//الحيال الثقافي //الغزد  

 ال  ر //الحضارل العربي //علم االجتلا  الثقافا/

 

< 506 > 

 ضمره، هيام فؤاد نور الدين 306.4

 اللوردث التارياا / هيام فؤاد نور الاين ضلره، ماهر حسةا 

 ص174 -  2022لان: اللؤلف، ع -زكا عباهللا  

 2022/8/4047ر  إ  :  

 الواص ات : /الثقاف  العربي //الحيال الثقافي //ال  ر العربا/ 

 الحضارل ا سالمي //
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< 507 > 

 العمصي، ابراهيم محمود 306.4

 -كيف تبةا ن سك، مؤسس ، ددل ، أم  / ابراهيم محلود العلصا   

 ص99 -  2022، علان: دار فضاءات

 2022/9/4887ر  إ  :  

 1-304-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التةلي  البشري //اللعرف //الحيال االجتلاعي / 

 

< 508 > 

 فالسي، أليساندرو 306.4

فا الثقاف  دالعرفان دالتاادل: مقاربات بيةي  / أليسانارد فالسا؛  

لان: دار كةوز ع -ترجل  ثردت محلا مرسا، عبا الرحلن محلا يعل   

 ص160 -  2022اللعرف ، 

 2021/11/6214ر  إ  :  

 3-030-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الثقاف  ا نساني //الةقا الثقافا//الةقا األدبا/ 

 اللسانيات//التراث الثقافا//

 

< 509 > 

 الفطافطة، غسان اسماعيل عبد الخالق 306.4

لثقافا / غسان اسلاعيا بالغ  الشار : بحوث تطبيقي  فا الةقا ا 

 ص198 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -عبا الاالق ال طافط   

 2022/5/2538ر  إ  :  

 3-514-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا الثقافا//الحااث //الثقاف  العربي / 

 

< 510 > 

 أبو شعر، روان ياسر ابراهيم 306.42

علان: دار  - عر  كن للحيال حيال / ردان ياسر ابراهيم أبو  

 ص95 -  2022  رزاد، 

 2022/6/2777ر  إ  :  

 0-01-800-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم االجتلا  الثقافا//القيم االجتلاعي //التةلي   

 الثقافي //علم االجتلا /

 

< 511 > 

 الحسن، عدنان داود عبد 306.42

 العلالق األحاب:  قراءل فا داقع العراق اللعاصر دبحث فا 

 -  2022جل ، علان: دار د -تحول السلط  ال  ري  / عانان دادد عبا الحسن  

 ص122

 2021/4/2235ر  إ  :  

 3-064-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم االجتلا  الثقافا//السلط  ال  ري //االستعلار  

 الثقافا//العراق/
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< 512 > 

 الطوالبة، محمد عبدهللا 306.42

علان: دزارل الثقاف ،  -لا عباهللا الطوالب   ال لس   دالحيال / مح 

 ص126 -  2022

 2022/2/961ر  إ  :  

 0-791-94-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /علم االجتلا  الثقافا//ال لس   االجتلاعي //الثقاف / 

 علم االجتلا //

 

< 513 > 

 العبهري، ليان خالد عمر 306.42

علان:   -ب ر   ا دراك قارب الحيال / ليان خالا علر الع 

 ص74 -  2022اللؤلف، 

 2022/4/2119ر  إ  :  

 6-333-00-9923-978ردمك :  

 الثقاف // الواص ات : /تةلي  الل تلع//التةلي  الثقافي / 

 

< 514 > 

 العنزي، صغير غريب عبدهللا عرافه 306.42

خطاب العةف دعةف الاطاب: قراءل ثقافي  فا األمثال العربي   

ف ، ةوز اللعرعلان: دار ك -ب عباهللا عرافه العةز   القايل  / صغير غري

 ص230 -  2022

 2022/9/4577ر  إ  :  

 8-118-49-9923-978ردمك :  

 األمثال//العةف// الواص ات : /الةقا الثقافا//تحليا الاطاب/ 

 الحيال الثقافي //علم االجتلا  الثقافا//

 

< 515 > 

 الي، تشين 306.420951

ل الصيةي  / تشين ال ؛ ترجل  فاد  القيم ال وهري  للحضار 

 ص239 -  2022لان: دار فضاءات، ع -أبو ديب  

 2022/2/815ر  إ  :  

 3-227-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  الصيةي //الاراسات الصيةي //الحيال  

 الثقافي //الحضارل اآلسيوي /

 

< 516 > 

 أبو الهيجاء، منار محمود 306.43

لوح  كتابات دفلس ات فا تةلي  22لوحاهم:  يتأثردن فيتغيردن 

 -  2022ل تب الحايث، اإربا: عالم  -الذات / مةار محلود أبو ال ي اء  

 ص172

 2022/2/596ر  إ  :  

 1-384-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التربي //الل ارات الحياتي //علم اجتلا  التربي / 
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< 517 > 

 أبو جالله، صبحي حمدان 306.43

ل التربي  بين األصال  داللعاصرل / صبحا حلاان أبو أصو 

 ص375 -  2022لان: دار حةين، ع -جالله، محلا حلياان العباد   

 2021/12/6726ر  إ  :  

 1-915-17-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التةشئ  االجتلاعي //التربي  األساسي //فلس    

 ربو /الت تلع//علم االجتلا التربي //التعليم//العالق  بين اللارس  دالل 

 

< 518 > 

 الحديدي، فايز محمد 306.43

القيم فا التربي  العربي  بين األصال  داالغتراب / فايز محلا  

 ص188 -  2022لان: دار دائا، ع -الحايا   

 2022/4/1740ر  إ  :  

 9-971-91-9957-978ردمك :  

 تلا  التربو /الواص ات : /القيم التربوي //فلس   التربي //علم االج 

 

< 519 > 

 الزهيري، عبد الكريم محسن 306.43

م  ردن تربويون: نظرل تربوي  فا ظا ال  ر التربو  / عبا  

 ص296 -  2022الل تلع العربا،  علان: م تب  -ال ريم محسن الزهير   

 2021/2/1212ر  إ  :  

 5-695-83-9957-978ردمك :  

س   التربي //علم الواص ات : /ال  ر التربو //الل  ردن//فل 

 االجتلا  التربو /

 

< 520 > 

 يونس، همسه أحمد 306.43

 -  2022علان: دار فضاءات،  -/ هلسه أحلا يونس   18الةافذل  

 ص213

 2022/10/5202ر  إ  :  

 9-308-36-9923-978ردمك :  

سي ولوجي  األي ال / الواص ات : /علم االجتلا  الة سا التربو / 

 نثردبولوجيا التربوي /التوجيه التربو //ا //

 

< 521 > 

 الدولي، نادي القيم 306.44

ا عالن العاللا للحقوق اللغوي  / ناد  القيم الادلا؛ ترجل  هيثم  

 -  2022ألهليـ ، علان: دار ا -محلا سرحان، عذب  خالا اللسللانا  

 ص173

 2021/11/6241ر  إ  :  

 0-408-39-9957-978ردمك :  

 التةو  اللغو // غوي //التلييز بسبب اللغ /الواص ات : /السياس  الل 

 ا عالن العاللا لحقوق ا نسان//علم اللغ  االجتلاعا//
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< 522 > 

 السرطاوي، عبد الحكيم اسماعيل 306.44

اللغ  العربي  : ماخا معاصر إلى بانوراما الثقاف  اللغوي  / عبا  

 ص442 -  2022لان: دار دائا، ع -الح يم اسلاعيا السرياد   

 2022/3/1596  إ  : ر 

 1-964-91-9957-978ردمك :  

الثقاف //علم / الواص ات : /اللغ  العربي //األبحاث اللغوي / 

 االجتلا  اللغو /

< 523 > 

 الشمري، سهاد حسن 306.44

 -نظرات سوسيولساني : قضايا دمعال ات / س اد حسن الشلر    

 ص156 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/2/981ر  إ  :  

 0-33-779-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /علم اللغ  االجتلاعا//السياس  اللغوي //اللسانيات/ 

 علم االجتلا //

 

< 524 > 

 الرملي، هناء صالح الدين محمود 306.46

جيا ا نترنت دقول الوعا: نظري  خلس  قول خلس  قول خلس   

ود سرد قصصا لتحقيق الوعا الذاتا دقول الوعا / هةاء صالح الاين محل

 ص123 -  2022لان: اللؤلف، ع -الرملا  

 2022/9/4712ر  إ  :  

 1-5-9943-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللشاكا االجتلاعي //علم اجتلا  الت ةولوجيا/ 

 

< 525 > 

 الرملي، هناء صالح الدين محمود 306.46

نيت يت دبس:  إتي يت ا نترنت / هةاء صالح الاين محلود  

 ص164 -  2022للؤلف، علان: ا -الرملا  

 2022/8/4107ر  إ  :  

 6-0-9943-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /آداب السلوك//مواقع التواصا االجتلاعا//ا نترنت/ 

 علم اجتلا  الت ةولوجيا//

 

< 526 > 

 مختار، وفيق صفوت 306.46

أبةاؤنا فا عصر ا نترنت دمواقع التواصا االجتلاعا / دفيق  

 ص261 -  2022لوراق، : مؤسس  اعلان -ص وت ماتار  

 2022/1/533ر  إ  :  

 6-932-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األي ال//مواقع التواصا االجتلاعا//األسرل//علم  

 اجتلا  الت ةولوجيا/
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< 527 > 

 الجومرد، محمود سعد 306.461

 -كوردنا أدب ال تن فا مةح  اللحن / محلود سعا ال ومرد   

 ص207 -  2022، علان: دار غيااء

 2021/1/463ر  إ  :  

 2-904-96-9957-978ردمك :  

علم /الواص ات : /كوردنا//ا جراءات الوقائي //التربي  ا سالمي / 

 االجتلا  الطبا/

 

< 528 > 

 المقداد، عماد عبدهللا 306.47

تأمالت فا أسس العلا ا بااعا دمة ج التقييم ال ةا / علاد  

 ص142 -  2022للؤلف، اعلان:  -عباهللا اللقااد  

 2022/5/2466ر  إ  :  

 الواص ات : /ا باا  ال ةا//فلس   ال ن//علم اجتلا  ال ن/ 

 

< 529 > 

 تيشة، سمية جعفر 306.48

: دراس  فا 2015التحيزات الثقافي  فا برنامج افتح يا سلسم  

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -ضوء الةقا الثقافا / سلي  جع ر تيش   

 ( 1 ؛سلسل  الاراسات األكاديلي   ) -ص  176

 2021/10/5977ر  إ  :  

 0-028-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /البرامج التل زيوني //الةقا ال ةا//الةقا الثقافا//التةشئ   

 االجتلاعي //علم االجتلا  الثقافا/

 

< 530 > 

 العجلوني، ابراهيم خليل ابراهيم 306.6

ات أدلي  / ابراهيم خليا ابراهيم هذه ال تب القيل : مالحظ 

 ص142 -  2022لان: اللؤلف، ع -الع لونا  

 2022/11/5643ر  إ  :  

 6-6-9723-9923-978ردمك :  

 علم االجتلا // الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //الثقاف  السياسي / 

 

< 531 > 

 فخر الدين، هشام محمد 306.6

االجتلا  الايةا / هشام الةظري  االجتلاعي  دالاين: دراس  فا علم  

 ص244 -  2022لان: دار   رزاد، ع -محلا فار الاين  

 2022/3/1600ر  إ  :  

 0-84-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم االجتلا  الايةا//التحليا السوسيولوجا/ 

 األبحاث االجتلاعي //
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< 532 > 

 محمود، مؤيد جبير 306.6

 : دراس  نقاي  / مؤيا جبير اللرت زات ال  ري  ألسلل  اللعرف 

 ص438 -  2022لان: دار أم ا، ع -محلود  

 2022/5/2447ر  إ  :  

 8-543-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األسلل //ال  ر ا سالما//الثقاف  ا سالمي / 

 ا يايولوجيات//علم االجتلا  الايةا//

 

< 533 > 

علان:  - ]دآخردن[محلا حبش    /من المأزق إلى المخرج المسلمون والعالم  306.61

 ص261 -  2022دار ال يةيق، 

 2022/10/5250ر  إ  :  

 7-072-45-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسللون//العالم ا سالما//الوسطي  داالعتاال/ 

 التطرف//علم االجتلا  ا سالما//

 

< 534 > 

 الخالدي، ياسمين فاضل 306.8

ما مع ا / ياسلين فاضا عابرم   الحيال الزدجي  دفن الت 

 ص131 -  2022لان: دار ص اء، ع - الاالا 

 2022/6/2894ر  إ  :  

 2-180-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األزداا//الحيال األسري //الحقوق األسري //العالقات  

 داخا األسرل/

 

< 535 > 

 الشمايلة، سوزان نعيم زاهي 306.8

 فا الل تلع األردنا /العواما اللؤدي  إلى تأخر سن الزداا  

 ص95 -  2022ل رك: اللؤلف، ا -سوزان نعيم زاها الشلايل   

 2022/6/2965ر  إ  :  

الواص ات : /الزداا اللتأخر//األسرل//العواما االجتلاعي   

 داالقتصادي //التغير الت ةولوجا//الحيال االجتلاعي /

 

< 536 > 

 العقاد، آالء عزت 306.87

اد اللعة ات / آالء عزت العقاد، العةف األسر  دفةيات إر  

 ص136 -  2022لان: اللؤل ان، ع -ميسلون يوسف خلايسه  

 2022/2/710ر  إ  :  

الواص ات : /العالقات داخا األسرل//العةف األسر //الضغوي  

 الة سي //ا ر اد الة سا//علم الة س االجتلاعا/
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< 537 > 

 الهواري، ازدهار خلف 306.872

 /إلى فتور العالقات العاي ي  بين الزدجين العواما اللؤدي   

 ص182 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع -ازدهار خلف ال وار   

 2021/9/5473ر  إ  :  

 3-152-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العالقات بين الزدجين//العالقات داخا األسرل/ 

 الحيال العائلي //اللشاكا االجتلاعي //

 

< 538 > 

 ري، ازدهار خلفالهوا 306.88

الت  ك األسر  دانحراف األحااث فا الل تلع األردنا /  

 ص172 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع -ازدهار خلف ال وار   

 2021/9/5472ر  إ  :  

 0-153-24-9923-978ردمك :  

التةشئ  / الواص ات : /الت  ك األسر //االنحراف/ 

 االجتلاعي //اللشاكا االجتلاعي /

 

< 539 > 

 عاشور، كامله نعيم حافظ 307.1

كامله نعيم  /تاطيط مان العرب اللسللين األدلىمبادئ فا  

 ص147 -  2022لان: اللؤلف، ع -حافظ عا ور  

 2022/11/5927ر  إ  :  

 7-547-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تاطيط اللان//العلارل ا سالمي //التاريخ  

 ا سالما//البلاان العربي /

 

< 540 > 

 النوفلي، حميد سيف 307.14

 -أفالا ُعلان: حضارل مستاام  / حليا سيف الةوفلا   

 ص159 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2021/12/6786ر  إ  :  

 9-442-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األفالا//مياه اليةابيع//التةلي  االجتلاعي / 

 التةلي  االقتصادي //الل تلعات//سلطة  ُعلان//

 

< 541 > 

 رسن، سالم عبد الحسن 307.1409563

التةلي  البشري  فا العراق فا ضوء رصا األهااف ا نلائي   

علان: دار  -لألل ي  الثالث  / سالم عبا الحسن رسن، م ا كريم علا  

 ص329 -  2022إبصار، 

 2022/4/1930ر  إ  :  

 5-096-29-9923-978ردمك :  

األدضا  /االقتصادي    الواص ات : /تةلي  الل تلع//التةلي 

 االجتلاعي //العراق/
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< 542 > 

 أبو لبدة، سبع محمد 307.72

علان:  -حيال ال الح ال لسطيةا قبا الة ب  / سبع محلا أبو لبال   

 ص218 -  2022دار دائا، 

 2022/1/547ر  إ  :  

 6-930-91-9957-978ردمك :  

علم تصادي //الواص ات : /ال الحون//الحيال االجتلاعي //الحيال االق 

 االجتلا  الري ا//فلسطين/

 

 العلوم السياسية 320
< 543 > 

 صالح، أحمد كريم 320.01

األزمات العاللي  دال  ر السياسا الغربا: دراس  فا أثر األزمات  

 -ح  الصحي  دالبيئي  فا إنتاا دتطور األف ار السياسي  / أحلا كريم صال

 ص238 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/1/380ر  إ  :  

 8-486-25-9923-978ردمك :  

األزمات / الواص ات : /ال  ر السياسا//الةظريات السياسي / 

 الصحي //األزمات البيئي //العلوم السياسي /

 

< 544 > 

 الوائلي، عامر عبد زيد 320.01

السياسي  / عامر عبا زيا العلم اللانا: مقاربات فا ال لس    

 ص345 -  2022: الاار اللة  ي ، علان - الوائلا

 2022/5/2320ر  إ  :  

 2-102-20-9923-978ردمك :  

ال لس   / الواص ات : /ال لس   السياسي //ال لس   اليوناني / 

 ا سالمي //ال  ر السياسا/

 

< 545 > 

 جرادات، منذر عاطف 320.014

االستقرار السياسا فا ظا ا  اع  دا عالم: األردن دراس   

 -  2022رد األردني ، علان: دار د -  تحليلي  / مةذر عايف جرادات

 ص145

 2022/2/772ر  إ  :  

 6-38-769-9923-978ردمك :  

 االستقرار السياسا// الواص ات : /الشائعات//الاعاي  السياسي / 

 االتصال السياسا//ا عالم//األردن//
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< 546 > 

 عرعار، زكية عبد الحميد 320.014

عةا مصط ى األ رف / زكي   الاطاب الةقا  مابعا ال ولونيالا 

 ص293 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -عبا الحليا عرعار  

 2021/7/3651ر  إ  :  

 7-976-74-9957-978ردمك :  

 البلاان العربي // الواص ات : /الاطاب السياسا//ا يايولوجيات/ 

 العلوم السياسي //

 

< 547 > 

 مبارك، حسن مسكين 320.014

لاطاب دأهاافه / حسن مس ين أسس االتواصا السياسا:  

 ص172 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع - مبارك

 2021/3/1482ر  إ  :  

 8-953-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الاطاب السياسا//ا قةا //االتصال السياسا/ 

 

< 548 > 

 الوائلي، عامر عبد زيد 320.014

ألمري ا / عامر األصولي  الايةي  دأثرها فا الاطاب السياسا ا 

 ص187 -  2022لان: دار غيااء، ع -عبا زيا الوائلا  

 2021/4/2469ر  إ  :  

 9-918-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الاطاب السياسا//األصولي  ا سالمي //الاين  

 اللسيحا//السياس  ا عالمي //العلوم السياسي /

 

< 549 > 

 حياصات، جمال الدبعي 320.019

 -  علم الة س السياسا / جلال الابعا حياصات  اللاخا لاراس 

 ص217 -  2022علان: دار اللبادرل، 

 2021/8/4781ر  إ  :  

 7-147-26-9923-978ردمك :  

علم الواص ات : /علم الة س//اللشارك  السياسي //الرأ  العام// 

 الة س السياسا/

 

< 550 > 

 الهيتي، صبري فارس 320.1

آسيا الوسطى دالقوقاز دالتةافس األهلي  ال يوستراتي ي  لادل  

 ص175 -  2022م ا، علان: دار أ -الادلا حول ا / صبر  فارس ال يتا  

 2022/1/433ر  إ  :  

 3-494-25-9923-978ردمك :  

 العلوم السياسي // الواص ات : /اللوقع االستراتي ا//آسيا الوسطى/ 
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< 551 > 

 محادين، موفق محمد 320.5

 -ومي  دالص يوني  / موفق محلا محادين  اللاركسي  دمسألتا الق 

 ص155 -  2022علان: دار ابن الة يس، 

 2021/9/5261ر  إ  :  

 7-138-24-9923-978ردمك :  

 السياسي / العلوم/ ي //ا يايولوجيات//السلط /اللاركس/الواص ات: 

 

< 552 > 

 محادين، موفق محمد 320.5

موفق محلا  /دي  بين هيغا دددستوي س ا دماركساللسأل  الي و 

 ص86 -  2022لان: دار الصايا، ع -محادين  

 2021/8/4577ر  إ  :  

 3-91-710-9923-978ردمك :  

 ا يايولوجيات// الواص ات : /ال لس   الي ودي //الايانات اللقارن / 

 اللذاهب الايةي //

 

< 553 > 

 محادين، موفق محمد 320.55

دار  علان: - ى البةيولوكس / موفق محلا محادينالطريق إل 

 ص141 -  2022الصايا، 

 2021/8/4582ر  إ  :  

 0-92-710-9923-978ردمك :  

االتحادات  الواص ات : /اللذاهب الايةي //ا يايولوجيات/ 

 سياسات العربي //البلاان العربي /االقتصادي //ال

 

< 554 > 

 العيسى، ميثاق مناحي 320.557

لشيعا اللعاصر: ثةائي  التقليا داالنتظار فا ال  ر السياسا ا 

علان: دار  -دراس  فا إ  الي  بةاء الادل  الحايث  / ميثاق مةاحا العيسى  

 ص230 -  2022أم ا، 

 2022/1/159ر  إ  :  

 3-478-25-9923-978ردمك :  

ا يايولوجيات//التاريخ / الواص ات : /الشيع //ال  ر السياسا/ 

 السياسا//العراق/

 

< 555 > 

 راهيمحنون، ماهر اب 320.569924

اللةظلات داللؤسسات الص يوني  العاللي  / ماهر ابراهيم  

 ص304 -  2022لان: دار اللأمون، ع -حةون  

 2022/2/921ر  إ  :  

 7-595-77-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا يايولوجيات//اللةظلات الص يوني //الي ود/ 
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< 556 > 

 خميس، حنان مصطفى يوسف 320.569924

 ود  الص يونا على العراق / حةان مصط ى تاريخ الحقا الي 

 ص276 - 2022: دار أم ا، علان - يوسف خليس 

 2022/11/5739ر  إ  :  

 4-596-25-9923-978ردمك :  

األخالق السياسي  / الواص ات : /الص يوني //ا يايولوجيات/ 

 الايةي //العراق/

 

< 557 > 

 مر، علي محمد 320.955

الغرب )مسيرل احتواء بغطاء ني  درداي  الثورل ا سالمي  ا يرا 

حلا : دراس  تحليلي  للا دراء ات اق ظريف )كير  الةود ( / علا منود (

 ص177 -  2022لسلط: اللؤلف، ا -  3ي -مر  

 2016/1/222ر  إ  :  

 الغرب// الواص ات : /األحوال السياسي //إيران//العراق/ 

 

< 558 > 

 جندل، جاسم محمد 320.956

علان: دار  -العالم العربا / جاسم محلا جةال  ثورات ال يا  فا  

 ص334 -  2022اللعتز، 

 2021/9/5270ر  إ  :  

 9-314-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األحوال السياسي //الثورات//البلاان العربي / 

 

< 559 > 

 حاج، ميلود عامر 320.956

 التةلي  السياسي : ف م األصول دالتأديالت السياسي  بين الادل 

 -  2022لاليج، علان: دار ا -اللتقام  دالادل الةامي  / ميلود عامر حاا  

 ص189

 2022/2/684ر  إ  :  

 1-124-23-9923-978ردمك :  

العالقات / الواص ات : /التةلي  السياسي //األحوال السياسي / 

 الادلي //البلاان الةامي /

 

< 560 > 

 السيد، فادي وائل 320.956

انا ال برى حتى نت ادض مع السلط  / فاد  األمر برمته فا قضاي 

 ص389 - 2022لان: دار فضاءات، ع -السيا  دائا 

 2021/9/5252ر  إ  :  

 4-192-36-9923-978ردمك :  

األدضا  / الواص ات : /األحوال السياسي //البلاان العربي / 

 االجتلاعي  داالقتصادي //العلوم السياسي /
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< 561 > 

 شيت، داليا عادل 320.956

التغيير السياسا دأثره فا الواقع االجتلاعا العربا بعا عام  

 - 2022لاليج، علان: دار ا -ل  يت  : دراس  حال  مصر / داليا عاد2011

 ص274

 2021/9/5240ر  إ  :  

 1-108-23-9923-978ردمك :  

األحوال / الواص ات : /الحركات السياسي //البلاان العربي / 

 السياسي /

< 562 > 

 حادين، موفق محمدم 320.956

 - 2022، علان: الصايا -محادين  ربيع ال وضى / موفق محلا  

 ص304

 2021/8/4581ر  إ  :  

 7-93-710-9923-978ردمك :  

السياس  / الواص ات : /الربيع العربا//األحوال السياسي / 

 الاارجي //الص يوني //البلاان العربي /

 

< 563 > 

 الغزي، حميد نعيم 320.9561

تي ي  األزم  السوري : ال رص دالتحايات لل واعا جيوسترا 

 ص212 -  2022لان: دار الاليج، ع -الادلي  / حليا نعيم الغز   

 2022/1/480ر  إ  :  

 0-121-23-9923-978ردمك :  

السياس  / الواص ات : /اللوقع ال غرافا//العالقات الادلي / 

 الاارجي //األحوال السياسي //سوريا/

 

< 564 > 

 أمين، كاوه محمد 320.9563

مسرحي  تقسيم اللةاصب بين األحزاب دادعاء ح وم   

 ص424 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -اللؤسسات / كاده محلا أمين  

 2021/11/6447ر  إ  :  

 1-156-24-9923-978ردمك :  

إدارل الواص ات : /األحزاب السياسي //القيادل//االنحياز السياسا// 

 الادل //العراق/

 

< 565 > 

 العباسي، أحمد رحمة 320.956342

خواير دبلوماسي  مع نظرل على أهم أحااث إقليم األحواز  

 ، جلعلان: دار د -عقب انتصار الثورل ا يراني  / أحلا رحل  العباسا  

 ص128 -  2022

 2021/5/2797ر  إ  :  

 7-079-37-9923-978ردمك :  

ياسي //الثورل الواص ات : /األحوال السياسي //األحااث الس 

 ا يراني //التاخا األجةبا//التاريخ السياسا//العراق/
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< 566 > 

 الحوراني، فايز غانم طحيمر 320.9565

علان:   -مشوار بين احتاللين / فايز غانم يحيلر الحورانا   

 ص378 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2944ر  إ  :  

 2-373-00-9923-978ردمك :  

 ي //األحزاب السياسي /الواص ات : /األحوال السياس 

 السياسيون//األردن//

 

< 567 > 

 محمود، نجالء ثامر 320.95845

تزاحم الة وذ فا آسيا الوسطى: جل وري  كازاخستان دراس   

 ص283 -  2022لان: دار أم ا، ع -تطبيقي  / ن الء ثامر محلود  

 2022/2/867ر  إ  :  

 5-502-25-9923-978ردمك :  

 زاخستان//السياس  ال غرافي /الواص ات : /جل وري  كا 

 الوسطى/ الادلي //األحوال السياسي //آسياالعالقات /

 

< 568 > 

 خويدر، نورة 320.965

الحراك الشعبا ال زائر  دأزم  اللؤسس  السياسي  / نورل  

 ص170 -  2022لان: دار األيام، ع -خويار  

 2022/5/2297ر  إ  :  

 9-960-95-9957-978ردمك :  

 األدضا  السياسي // الحركات السياسي //الشعب/الواص ات : / 

 ال زائر//

 

< 569 > 

 خليل، ثاير هوبي 321

التوازن بين اللؤسسات الاستوري  فا الةظم الرئاسي  د به  

 -  2022م ا، علان: دار أ - : دراس  مقارن  / ثاير هوبا خلياالرئاسي 

 ص512

 2022/1/381ر  إ  :  

 1-485-25-9923-978ردمك :  

  ات : /الةظام الرئاسا//الةظام  به الرئاسا//نظم الح م/الواص 

 العلوم السياسي //

 

< 570 > 

 العبادي، محمد حميد 321.8

علان: دار دائا،  -بةاء دهام الايلقرايي  / محلا حليا العباد    

 ص244 -  2022

 2022/1/162ر  إ  :  

 2-925-91-9957-978ردمك :  

اللشارك  السياسي //التةلي  الواص ات : /الايلقرايي //الادل // 

 السياسي //األنظل  السياسي /



135 
 

< 571 > 

 بن عثمان، فوزية 323

علان:  -الحوكل  السياسي  دحقوق ا نسان / فوزي  بن عثلان   

 ص168 -  2022دار دم تب  الحاما، 

 2022/3/1334ر  إ  :  

 3-335-66-9957-978ردمك :  

دالسياسي //السلط   الواص ات : /حقوق ا نسان//الحقوق اللاني  

 الويةي //مشردعي  الح ومات/

 

< 572 > 

 الفرطوسي، علي كاظم 323.1563

سياسات الح ومات اللحلي  ت اه األقليات ا ثةي  / علا كاظم  

 ص324 -  2022لان: دار إبصار، ع -ال ريوسا  

 2022/4/1957ر  إ  :  

 9-100-29-9923-978ردمك :  

السياس  / الح م اللحلا/الواص ات : /األقليات العرقي // 

 الح ومي //العراق/

 

< 573 > 

 السخيري، عبد المجيد 323.34

اللشارك  السياسي  لللرأل دددرها فا مراكز القرار / عبا  

 ص236 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -الل يا الساير   

 2021/9/5123ر  إ  :  

 2-899-33-9957-978ردمك :  

الحقوق اللاني  / لسياسي /الواص ات : /اللرأل//اللشارك  ا 

 دالسياسي /

 

< 574 > 

 الحافظ، منير عبدهللا 323.44

عصاب الحري : تأريخ ا تغاالت الحري  فا الاين، الادل ،  

 ن: دارلاع -الطبقات، العرقي  القومي ، العولل  / مةير عباهللا الحافظ  

 ص563 -  2022الاليج، 

 2022/2/686ر  إ  :  

 7-122-23-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحري  ال  ري //الحقوق اللاني  دالسياسي / 

 سا/ا صالح الايةا دالسيا/ ال  ر ال لس ا//األحااث التارياي //

 

< 575 > 

 علي، الرا حسين 323.44309563

/  2003ددر الرأ  العام العراقا فا الحيال السياسي  بعا  

 ص286 -  2022لان: دار أم ا، ع -الرا حسين علا  

 2022/5/2449  : ر  إ 

 5-544-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الرأ  العام//حري  الرأ //الحقوق اللاني   

 دالسياسي //الايلقرايي //العراق/
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< 576 > 

 اصر:اإليديولوجيا وسؤال المواطنة العالمية في الفكر العربي المع 323.6

 /المركزية الغربية  جدل جينيالوجيا الموروث في مجابهة

 -  2022أليام، علان: دار ا - ]دآخردن[رتيل    دفاء ب

 ص282

 2021/11/6616ر  إ  :  

 1-924-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللواية //ال  ر العربا//ا يايولوجيات/ 

 االنتلاء السياسا//ال لس   السياسي //

 

< 577 > 

 تربان، ماجد 323.6

ن: علا -إعالم اللواية  / ماجا تربان، بتول مصط ى   

 ص237 -  2022دار ال ةان، 

 2021/12/6937ر  إ  :  

 3-097-35-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللواية //ال ةسي //الحقوق اللاني   

 دالسياسي //العلوم السياسي /

< 578 > 

 نيوف، صالح 323.6

اللواية : من دعا الذات إلى دعا السياس  / صالح  

 ص634 -  2022لان: دار األيام، ع -نيوف  

 2022/2/901ر  إ  :  

 5-939-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللواية //ال لس   السياسي //الادل / 

 الايلقرايي //األنظل  السياسي //

 

< 579 > 

 نزال، المتوكل سعيد 324.2564

ثورل فا ال  رل: فتح داألزم  فا الةقاش الاائر / اللتوكا  

 ص206 -  2022لان: دار جسور ثقافي ، ع -سعيا نزال  

 2022/2/819ر  إ  :  

 2-94-601-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الحركات السياسي //األحزاب السياسي / 

 األحوال السياسي //القضي  ال لسطيةي //

 

< 580 > 

 أبو لطيفه، ديمه فائق طه 324.25640182

وجي  الايةي ، براغلاتي  التعادي  السياسي  )ا يايول 

 -  2022اللة  ي ،  علان: الاار -أبو لطي ه   ديله فائق يه /سياسي (

 ص301

 2022/5/2404ر  إ  :  

 1-109-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األحزاب الايةي //األحزاب السياسي / 

 ا يايولوجيات//حلاس//فلسطين//
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< 581 > 

 خصاونة، أسماء جادهللا 324.25650174

حزب البعث العربا اال تراكا فا األردن  

: دار أزمة ، لانع -م / أسلاء جادهللا خصادن  1947-1957

 ص245 -  2022

 2022/1/513ر  إ  :  

 3-851-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /حزب البعث العربا اال تراكا/ 

 األحزاب السياسي //األردن//البلاان العربي //

 

< 582 > 

 األرناؤوط، "محمد موفق" أحمد 325.210949650561

ى دمشق فا القرن العشرين ه رل األلبان إل 

محلا موفق" أحلا دإس ام م فا الحيال الثقافي  / "

 ص223 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع - األرناؤدي

 2022/5/2484ر  إ  :  

 2-508-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال  رل  

 /في ال لاعي //األلبانيون//األحوال السياسي //الحيال الثقا

 اللسللون//دمشق//

 

< 583 > 

 رمضان، يحيى 325.3

الايار الةقض: كولونيالا من فك االرتباي إلى  

 -  2022كاز، إربا: دار ر -إعادل الوجود / يحيى رمضان  

 ص116

 2021/8/4349ر  إ  :  

 4-096-44-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحااث //االستعلار//ال  ر  

 االجتلاعا//القومي //ال يلة //السياس  العاللي /

 

< 584 > 

 اخميس، حنان مصطفى 327.1

األمن القوما دالة ط العربا / حةان مصط ى  

 ص165 -  2022لان: دار أم ا، ع -اخليس  

 2022/6/3076ر  إ  :  

 7-553-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمن القوما//التاخا األجةبا/ 

الشرق الادلا//العالقات الادلي //السياس  الاارجي //الصرا  /

 األدسط/
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< 585 > 

 البكري، مازن حميد 327.1

اللعضل  األمةي  فا الةظام الادلا دمستقبا التوازن االستراتي ا  

 ص460 -  2022لان: دار أم ا، ع -العاللا / مازن حليا الب ر   

 2022/1/387ر  إ  :  

 5-487-25-9923-978ردمك :  

من األ/ الواص ات : /العالقات الادلي //السياس  الاارجي / 

 القوما//األحالف//اللةظلات الادلي //الةظام الادلا/

 

< 586 > 

 الجميلي، عبد الرحمن أحمد 327.1

القول الةاعل  فا العالقات الادلي  اللعاصرل بين الةظري   

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -دالتطبيق / عبا الرحلن أحلا ال ليلا  

 ص194

 2021/7/3714ر  إ  :  

 2-504-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال السياسي //األدضا  االقتصادي //السياس   

 الاارجي //العالقات الادلي /

 

< 587 > 

 القريشي، محمد محسن زيدان 327.1

استراتي ي  استباق الت ايا دأثرها على األمن القوما األمري ا  

 - 2022م ا، علان: دار أ -القريشا  / محلا محسن زياان  2001بعا العام 

 ص428

 2022/7/3865ر  إ  :  

 4-583-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمن القوما//ا رهاب//السياس  الاارجي / 

 العالقات الادلي //

< 588 > 

 أبو رحمة، منير موسى 327.101

 - ات الادلي  / مةير موسى أبو رحل الليبرالي  دالواقعي  فا العالق 

 ص452 -  2022علان: دار ال ةان، 

 2022/4/1850ر  إ  :  

 7-130-35-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الليبرالي  //الواقعي //العالقات الادلي //السياس   

 الاارجي //ال لس   السياسي /

 

< 589 > 

 كوكلر، هانس 327.101

تشةج العالق  بين الغرب داللسللين: األسباب دالحلول / هانس  

 ص115 -  2022وي دظالل، لان: دار خطع -كوكلر؛ ترجل  حليا لش ب  

 2022/2/1030ر  إ  :  

 4-528-40-9923-978ردمك :  

 القانون الادلا// الواص ات : /العالقات الادلي //الصرا  الادلا/ 

 اللسللون// ال لس   السياسي //األمم اللتحال//الغرب//



139 
 

< 590 > 

 الساعدي، ماهر سعدون خوشي صبار 327.114

دل ال ذب االستراتي ا بعا التةافس األمري ا الردسا على د 

: أدكرانيا دسوريا أنلوذجا  / ماهر سعادن خو ا صبار 2000العام 

 ص520 -  2022لان: دار أم ا، ع -الساعا   

 2022/7/3863ر  إ  :  

 5-586-25-9923-978ردمك :  

 ال يوبولتي ا// الواص ات : /السياس  الاارجي //الة وذ السياسا/ 

 ردسيا االتحادي // يات اللتحال األمري ي /التةافس الادلا//الوال/

 

< 591 > 

 الرفاعي، فؤاد محمد 327.16

فؤاد محلا  /2018 -1968 لس األمن حول العراق قرارات م 

 ص436 -  2022لان: دار األيام، ع -الرفاعا  

 2022/1/121ر  إ  :  

 7-935-95-9957-978ردمك :  

 لعراق/ا/ الواص ات : /القرارات الادلي //م لس األمن/ 

 

< 592 > 

 المحمداوي، قيس خلف 327.16

 الحردب ال ايال دالتحول فا م اهيم القول بعا الحرب الباردل / 

 ص362 -  2022لان: دار أم ا، ع -قيس خلف اللحلااد   

 2022/3/1439ر  إ  :  

 3-522-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحرب الباردل//فترل ما بعا الحرب الباردل//الصرا   

 الادلا//العالقات الادلي //الةظام الادلا ال ايا/

 

< 593 > 

 اخميس، حنان مصطفى 327.2

علان: دار أم ا،  -تاريخ الابلوماسي  / حةان مصط ى اخليس   

 ص112 -  2022

 2022/7/3837ر  إ  :  

 2-574-25-9923-978ردمك :  

التاريخ الواص ات : /الابلوماسي //اللبعوثون//العالقات الادلي // 

 الابلوماسا/

 

< 594 > 

 دياب، وليد خلف هللا 327.2

العالقات العام  دالعلا  ا عالما الابلوماسا بين الةظري   

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -دالتطبيق / دليا خلف هللا دياب  

 ص412

 2021/2/1382ر  إ  :  

 8-008-43-9923-978ردمك :  

 العالقات العام // لاارجي /الواص ات : /الابلوماسي //العالقات ا 
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< 595 > 

 شرقي، نهرين جواد 327.2

 -الابلوماسي  العام : الةظري  دالتطبيق / ن رين جواد  رقا   

 ص220 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/10/5235ر  إ  :  

 6-60-779-9923-978ردمك :  

 العالقات الادلي // الواص ات : /الابلوماسي //السياس  الاارجي / 

 

< 596 > 

 محمد، بكر عبد المجيد 327.41051

 - 1912موقف بريطانيا من التطورات السياسي  فا الصين  

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -/ ب ر عبا الل يا محلا   1939

 ص235

 2021/7/3715ر  إ  :  

 5-503-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العالقات الادلي //األحااث السياسي //بريطانيا/ 

 الصين//

 

< 597 > 

 العناسوة، تامر محمد 327.440561

السياس  الاارجي  ال رنسي  ت اه سوريا من الثوابت إلى  

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -اللتغيرات / تامر محلا العةاسول  

 ص378

 2022/1/329ر  إ  :  

 8-531-81-9957-978ردمك :  

العالقات //الواص ات : /السياس  الاارجي //التاخا األجةبا 

 الادلي //فرنسا//سوريا/

 

< 598 > 

 التميمي، حيدر عبد الرضا حسن 327.47

 - 1927تاريخ السياس  السوفييتي  ت اه قضايا عاللي  معاصرل  

علان:  -/ حيار عبا الرضا حسن التليلا، عائال ساما ال ا م   1956

 ص216 -  2022دار الاليج، 

 2022/6/2932ر  إ  :  

 6-132-23-9923-978ردمك :  

الواص ات : /السياس  الاارجي //االتحاد السوفيتا//التاريخ  

 السياسا/

< 599 > 

 مخازنية، حنان 327.47

القوى التعايلي  دإعادل تش يا الةظام الادلا: ردسيا نلوذجا  /  

 ص228 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -حةان ماازني   

 2022/3/1337ر  إ  :  

 2-332-66-9957-978ردمك :  

الواص ات : /السياس  الاارجي //الصرا  الادلا//الةظام  

 الادلا ال ايا//ردسيا االتحادي //االتحاد السوفيتا/
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< 600 > 

 رؤوف، هبه حسن 327.47051

ردسيا دالصين دمقاربات إدارل التةافس فا  رق آسيا / هبه  

 ص434 -  2022لان: دار أم ا، ع -حسن رؤدف  

 2022/11/5658ر  إ  :  

 0-594-25-9923-978مك : رد 

 ردسيا االتحادي // الواص ات : /السياس  الاارجي //االقتصاد/ 

 الصين//العالقات الادلي //

 

< 601 > 

 الشمايلة، حال عبدهللا 327.47051

/ حال عباهللا  2020- 2010العالقات الردسي  الصيةي   

 ص146 -  2022لان: دار الاليج، ع -الشلايل   

 2022/4/1846ر  إ  :  

 5-126-23-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالقات الادلي //السياس  الاارجي //ردسيا  

 االتحادي //الصين/

< 602 > 

 حرزلي، أميرة أحمد 327.47056

استراتي ي  ردسيا فا إدارل الةزاعات بلةطق  اللتوسط: الةزا   

لان: ع -تحايات / أميرل أحلا حرزلا  م اسب د 2021-2011السور  

 ص302 -  2022أليام، دار ا

 2022/2/930ر  إ  :  

 7-948-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العالقات الابلوماسي //السياس  الاارجي / 

 االتحاد السوفيتا// الةزاعات//الصرا  الادلا//الشرق األدسط//

 

< 603 > 

 كساب، إسراء "محمد علي" 327.470562

-1975اللبةاني  موقف االتحاد السوفيتا من الحرب األهلي   

 -  2022جل ، علان: دار د -/ إسراء "محلا علا" كساب   1982

 ص374

 2021/9/5183ر  إ  :  

 1-097-37-9923-978ردمك :  

 االتحاد السوفيتا// الواص ات : /السياس  الاارجي //الحردب/ 

 لبةان//العالقات الاارجي //

 

< 604 > 

 التميمي، حيدر عبد الرضا حسن 327.47073

/  1953 - 1950االتحاد السوفييتا من الحرب ال وري  موقف  

 ص304 -  2022لاليج، علان: دار ا -حيار عبا الرضا حسن التليلا  

 2022/5/2604ر  إ  :  

 9-128-23-9923-978ردمك :  

الواص ات : /السياس  الاارجي  //االتحاد السوفيتا//الحرب  

 ت اللتحال األمري ي /األمم اللتحال//الواليا//1953 - 1950ال وري  
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< 605 > 

 الطراونة، أنس محمد 327.47073

عودل فالديلير بوتين دالتحايات الردسي  الغربي  / أنس  

 ص190 -  2022للؤلف، اعلان:   -محلا الطرادن   

 2022/3/1170ر  إ  :  

 8-256-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالقات الادلي //السياس  العاللي //الحرب  

 اردل//ردسيا االتحادي //الواليات اللتحال األمري ي /الب

 

< 606 > 

 كمونة، أوراد محمد مالك 327.53

السياس  الاارجي  التركي  ت اه إيران / أدراد محلا مالك  

 ص456 -  2022لان: دار أم ا، ع -كلون   

 2021/8/4813ر  إ  :  

 8-444-25-9923-978ردمك :  

 تركيا//إيران/الواص ات : /السياس  الاارجي // 

 

< 607 > 

 باال، أوزغو 327.5305692

العالقات القطري  التركي  بين اللاضا دالحاضر فا داقع  

 -سياسا مضطرب / أدزغو باال؛ ترجل  عباهللا جودل، خالا ال ابر  

 ص291 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/5/2615ر  إ  :  

 0-568-40-9923-978ردمك :  

السياس  / قات الادلي //العثلانيون/الواص ات : /العال 

 الاارجي //تركيا//قطر/

 

< 608 > 

 نادر، حنان محمود عبد الرحيم 327.5491055

/ حةان  1988-1973العالقات السياسي  الباكستاني  ا يراني   

 ص199 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -محلود عبا الرحيم نادر  

 2022/4/1829ر  إ  :  

 4-542-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السياس  الاارجي //العالقات الادلي //الباكستان/ 

 إيران//

 

< 609 > 

 النعيرات، مرام صبحي 327.5650562

العالقات األردني  اللبةاني  فا ظا الحرب األهلي  اللبةاني   

 -  2022لان: اللؤلف، ع - / مرام صبحا الةعيرات 1990 -1975

 ص286

 2021/1/679ر  إ  :  

السياس  / لواص ات : /العالقات الادلي //األردن//لبةان/ا 

 الاارجي //التاريخ السياسا/
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< 610 > 

 اخميس، حنان مصطفى 327.5650564

الادر األردنا فا السياس  الاارجي  للةظل  التحرير  

ف، علان: اللؤل -مصط ى اخليس   / حةان 1988 - 1964ال لسطيةي  

 ص154 -  2022

 2022/5/2472ر  إ  :  

 9-329-00-9923-978ردمك :  

ةظل  الواص ات : /السياس  الاارجي //العالقات الادلي // م 

 األردن///التحرير ال لسطيةي //فلسطين

 

< 611 > 

 محادين، موفق محمد 327.5650564

العالقات األردني  ال لسطيةي : نقا التأصيا التارياا  

علان:  -دين  داللعرفا دالسياسا لل ياني  اللزعوم  / موفق محلا محا

 ص73 -  2022دار الصايا، 

 2021/8/4567ر  إ  :  

 6-87-710-9923-978ردمك :  

 /لادلي //السياس  الاارجي /األردنالواص ات : /العالقات ا 

 فلسطين//

 

< 612 > 

 الدليمي، طارق حسن سعيد 327.5660569

الللل   العربي  السعودي  دمةطق  الاليج العربا / يارق  

 ص244 -  2022لان: دار أم ا، ع -لا  حسن سعيا الالي

 2022/6/3092ر  إ  :  

 8-556-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السياس  الاارجي //العالقات الادلي //السعودي / 

 ددل الاليج العربا//

 

< 613 > 

 الحمامي، ياسين هادي 327.73

: 2001خصاص  األمن فا االستراتي ي  األمري ي  بعا  

م ا، علان: دار أ - ماأنلوذجا  / ياسين هاد  الحلا الشركات األمةي 

 ص425 -  2022

 2022/7/3852ر  إ  :  

 7-579-25-9923-978ردمك :  

 األمن الادلا// الواص ات : /االستراتي ي //السياس  الاارجي / 

 الواليات اللتحال األمري ي //
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< 614 > 

 المنصوري، منتهى 327.73047

 فا العالقات األمري ي  السوفيتي : دأثرها 1974قل  موس و  

 ص150 -  2022م ا، علان: دار أ - اس  تارياي  / مةت ى اللةصور در

 2021/11/6421ر  إ  :  

 7-467-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالقات الادلي //السياس  الاارجي //الواليات  

 اللتحال األمري ي //االتحاد السوفيتا/

 

< 615 > 

 ريفي، عطارد عوضالش 327.73051

عطارد عوض  /الصيةي : التحايات دال رصالعالقات األمري ي   

 ص270 -  2022ألكاديليون، اعلان:  رك   -الشري ا، م ا عباس بيات  

 2021/11/6463ر  إ  :  

 8-114-27-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السياس  الاارجي //الواليات اللتحال األمري ي / 

 ات الادلي /الصين//العالق/

 

< 616 > 

 محمد، سالم علي 327.73056

القول فا السياس  الاارجي  األمري ي  ت اه مةطق  الشرق  

علان:  -األدسط:  إدارل الرئيس ددنالا ترامب نلوذجا  / سالم علا محلا  

 ص363 -  2022دار أم ا، 

 2022/5/2455ر  إ  :  

 6-547-25-9923-978ردمك :  

 لعالقات الادلي //السياس  الاارجي /الواص ات : /القول فا ا 

 الواليات اللتحال األمري ي //الشرق األدسط//

 

< 617 > 

 التومي، زينب 327.730563

م / زيةب 2003 - 1979مري ي  ت اه العراق السياسي  األ 

 ص428 -  2022لان: دار األيام، ع -التوما  

 2022/5/2357ر  إ  :  

 6-961-95-9957-978ردمك :  

: /السياس  الاارجي //العالقات الادلي //التاخا الواص ات  

 األجةبا//الواليات اللتحال األمري ي //العراق/
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< 618 > 

 الساعدي، محمد عباس محسن 327.730563

أمري ي  -انقالب على نلط الثورات: موقف الابلوماسي  األن لو 

 -فا العراق / محلا عباس محسن الساعا    1958تلوز  14من حرك  

 ص260 -  2022لان: دار غيااء، ع

 2021/11/6207ر  إ  :  

 8-02-788-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العالقات الابلوماسي //السياس  الاارجي / 

 للتحالايات بريطانيا//الوال/ العالقات الادلي //األحوال السياسي //العراق//

 األمري ي /

 

< 619 > 

 الساعدي، محمد عباس محسن 327.730563

اريخ : هواجس الت2021 - 1921عالقات األمري ي  العراقي  ال 

مزم، علان: دار ز -من / محلا عباس محسن الساعا   دالسياس  داأل

 ص216 -  2022

 2021/8/4754ر  إ  :  

 8-254-72-9957-978ردمك :  

الواص ات : /العالقات الادلي //السياس  الاارجي //الصرا   

 العراق// مري ي /الادلا//الواليات اللتحال األ

 

< 620 > 

 الطائي، يوسف إدريس زكو 327.73072

ددر الواليات اللتحال األمري ي  دموق  ا من االنقالبات  

  دثائقي  / يوسف (: دراس1968 - 1964العس ري  فا أمري ا الالتيةي  )

 ص418 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -إدريس زكو الطائا  

 2021/7/3713ر  إ  :  

 6-506-81-9957-978:  ردمك 

 الواص ات : /العالقات الاارجي //االنقالبات العس ري / 

 رجي /السياس  الاا/ الواليات اللتحال األمري ي //أمري ا الالتيةي //

 

 االقتصاد 330
< 621 > 

 الدركزلي، خولة خالد 330

علان:  رك   -مقام  فا بحوث العلليات / خول  خالا الاركزلا   

 ص276 -  2022األكاديليون، 

 2021/3/1517ر  إ  :  

 4-084-27-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االقتصاد//إدارل العلليات//بحوث العلليات/ 

 

 

 

 

 

 



146 
 

< 622 > 

 سمرد، نوال بوعالم يحيى 330

علان: دار اليازدر   -دليلك فا اللالي  / نوال بوعالم يحيى سلرد   

 ص208 -  2022العللي ، 

 2021/4/2383ر  إ  :  

 9-014-43-9923-978ردمك :  

التس يالت / الواص ات : /البةوك//التلويا//التلويا ا سالما/ 

 اللالي //االستثلار//السياس  اللالي /

 

< 623 > 

 كافي، مصطفى يوسف 330

/ مصط ى يوسف  purple economyاالقتصاد البة س ا =  

 ص245 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع - كافا

 2022/7/3295ر  إ  :  

 7-948-33-9957-978ردمك :  

االقتصاد / الواص ات : /االقتصاد الثقافا//التةلي  االقتصادي / 

 االجتلاعا//اللؤسسات االقتصادي /

 

< 624 > 

 أبو غزالة، طالل توفيق  سالم 330.01

علان:  رك   - ق  / يالل توفيق  سالم أبو غزال ألنةا أحب الحقي 

 ص151 -  2022يالل أبو غزال ، 

 2022/3/1599 ر  إ  : 

 3-79-559-9957-978 / 6-78-559-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التحليا االقتصاد //الةظريات االقتصادي / 

 االقتصاديون//

 

< 625 > 

 الطاهر، زديك 330.1

االقتصاد السياسا: دراس  تحليلي  للسياسات االقتصادي  فا العالم  

را  مع إظ ار مالمح الص من خالل الطرح الرأسلالا داال تراكا دا سالما

ظام مح ناالقتصاد  فا م ال العالقات االقتصادي  التا ستةتج لةا المحال مال

 - اهر اقتصاد  دمالا عاللا جايا قائم على مباأ تغيير التوازن / زديك الط

 ص222 -  2022علان: دار األيام، 

 2022/5/2276ر  إ  :  

 8-954-95-9957-978ردمك :  

القتصاد السياسا//التةلي  االقتصادي //ال  ر الواص ات : /ا 

 االقتصاد /
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< 626 > 

 مراد، كواشي 330.1

علان: دار دم تب  الحاما،  -االقتصاد السياسا / كوا ا مراد   

 ص127 -  2022

 2022/3/1335ر  إ  :  

 6-334-66-9957-978ردمك :  

 سلالي /الواص ات : /االقتصاد السياسا//األنظل  االقتصادي //الرأ 

 ال  ر االقتصاد //

 

< 627 > 

 أبو حمور، "محمد ناصر" سالم محمد 330.9

آفاق اقتصادي  فا عالم متغير: دراسات دمقاالت / "محلا ناصر"  

 ص366 -  2022اللؤلف، لان: ع  -سالم محلا أبو حلور  

 2022/3/1169ر  إ  :  

 0-252-00-9923-978ردمك :  

اللالي  العام //العولل //األحوال /الواص ات : /السياس  االقتصادي / 

 االقتصادي //العالقات االقتصادي  الادلي /

 

< 628 > 

 البنا، محمد محمد 330.9

التاريخ االقتصاد : الةظم داللذاهب االقتصادي  داألزمات اللالي  /  

 ص255 -  2022لان: دار   رزاد، ع -محلا محلا البةا  

 2021/9/5465ر  إ  :  

 1-74-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال االقتصادي //االنت اس االقتصاد //ال  ر  

 االقتصاد //اللذاهب االقتصادي //التاريخ االقتصاد /

 

< 629 > 

 جندل، جاسم محمد 330.9

علان:  - ادي  فا العالم / جاسم محلا جةالالحردب االقتص 

 ( 1 ؛سلسل  االقتصاد ) -ص  227 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2022/1/552: ر  إ   

 3-933-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الحردب االقتصادي //التاريخ االقتصاد //االقتصاد  

 الادلا/

 

< 630 > 

 جندل، جاسم محمد 330.9

مؤسس  علان:  -العقوبات االقتصادي  / جاسم محلا جةال   

 (2 ؛تصاد)سلسل  االق -ص  127 -  2022الوراق، 

 2022/1/556ر  إ  :  

 8-938-33-9957-978: ردمك  

الواص ات : /العقوبات االقتصادي //االقتصاد الادلا//القانون  

 الادلا//االقتصاد/
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< 631 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 330.9

الل اني  / م يا ملوك  ال غرافي  دأسس نلذج  دراسات ا 

 ص376 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع - السامرائا

 2022/1/273ر  إ  :  

 2-068-43-9923-978مك : رد 

ال غرافيا / الواص ات : /التةلي  االقتصادي //التةلي  الت اري / 

 الل اني //ال غرافيا االقتصادي /

 

< 632 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 330.9

 -ال غرافي  داالقتصاديات الل اني  / م يا ملوك السامرائا   

 ص366 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/198ر  إ  :  

 8-053-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال غرافيا االقتصادي //ا نتاا الزراعا//جغرافي   

 الةقا//األمن الغذائا//التاطيط ا قليلا/

 

 

< 633 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 330.9

م يا  /ال غرافي  داللتغيرات الادلي  ال يوسياسي ، ال يواقتصادي   

 ص358 -  2022ار اليازدر  العللي ، د علان: -ملوك السامرائا  

 2022/1/194ر  إ  :  

 4-051-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال غرافيا االقتصادي //ال غرافيا السياسي //الت ارل  

 الادلي //اقتصاد الةقا//السياس  االقتصادي /

 

< 634 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 330.9

م يا  /برؤي  عللي   لولي   ال غرافي : الل ان، دا نسان، دالزمان 

 ص238 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -ملوك السامرائا  

 2022/1/280ر  إ  :  

 5-067-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال غرافيا االقتصادي //ال غرافيا ا قليلي //ت ةولوجيا  

 الةقا//نظم اللعلومات/

 

< 635 > 

 المحمدي، ياسين حميد 330.9

ةلو  معاصر / ياسين حليا ي  الصةاع  بلةظور تجغراف 

 ص510 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع - اللحلا 

 2021/10/5846ر  إ  :  

 2-042-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال غرافيا الصةاعي //الثورل الصةاعي //التةلي   

 الصةاعي //التةلي  االقتصادي //ال غرافيا االقتصادي /
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< 636 > 

 ابراهيم، زينة عبد األمير 330.951

الصين دإعادل التوجه االستراتي ا من ا قليلي  إلى العاللي   

، الوراق علان: مؤسس  -دآفاق ا اللستقبلي  / زية  عبا األمير ابراهيم  

 ص273 -  2022

 2021/9/5124ر  إ  :  

 5-898-33-9957-978ردمك :  

 الةلو االقتصاد // تصادي /الواص ات : /االستراتي ي //القول االق 

 األحوال االقتصادي //الصين//

 

< 637 > 

 الهاجري، علي غانم 330.951

 -أدراق اقتصادي  على يريق الحرير / علا غانم ال اجر    

 ص205 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/9/4691ر  إ  :  

 6-297-36-9923-978ردمك :  

 االقتصادي //الصين/ الواص ات : /األحوال االقتصادي //التةلي  

 

< 638 > 

 الوائلي، حيدر زهير 330.951

مبادرل الحزام دالطريق دمستقبا م ان  الصين العاللي  / حيار  

 -  2022م ا، علان: دار أ -زهير الوائلا، أسام  مرتضى باقر السعيا   

 ص424

 2022/1/156ر  إ  :  

 2-475-25-9923-978ردمك :  

 //ال غرافيا االقتصادي //األحوال الواص ات : /التاريخ االقتصاد 

 االقتصادي //الصين/

 

< 639 > 

 الجميلي، حميد جاسم 330.956

األمن االقتصاد  العربا: ا خ اقات دخيارات اللستقبا / حليا  

 ص652 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -جاسم ال ليلا  

 2021/9/5116ر  إ  :  

 0-905-33-9957-978ردمك :  

ما االقتصاد //التةلي  االقتصادي //األحوال الواص ات : /الت ا 

 االقتصادي //البلاان العربي /

 

< 640 > 

 صادق، زهير عمر صالح 330.956

ال يلة  الص يوني  على ثردات  رق البحر اللتوسط / زهير  

 ص163 -  2022لان: اللؤلف، ع -علر صالح صادق  

 2022/5/2373ر  إ  :  

 7-323-00-9923-978ردمك :  

 ت : /األحوال االقتصادي //ال يلة //السياس  االقتصادي /الواص ا 

 الثردات الطبيعي //إسرائيا//الشرق األدسط//
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< 641 > 

 الجميلي، علي طه عبدهللا 330.9563

علا يه  /م1988 -1945ادلا حول ن ط العراق التةافس ال 

 ص240 -  2022لان: دار غيااء، ع -عباهللا ال ليلا  

 2021/4/2515ر  إ  :  

 4-939-96-9957-978مك : رد 

الواص ات : /األحوال االقتصادي //األحوال السياسي //حرب  

 الاليج//التةافس الادلا//العراق/

 

< 642 > 

 العبيدي، حميد فرج 330.9563

 -1921االقتصاد العراقا بين الع اين اللل ا دال ل ور   

 ص402 -  2022لان: دار زاد، ع -/ حليا فرا العبيا    1980

 2022/2/849: ر  إ   

 9-30-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاريخ االقتصاد //األحوال االقتصادي //العراق/ 

 

< 643 > 

 العليان، عادل محمد 330.9563

األدضا  االقتصادي  فا العراق دسياس  الواليات اللتحال  

ياسي  / س -تارياي   : دراس 1995 - 1990األمري ي  االقتصادي  ت اه ا 

 ص124 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -محلا العليان  عادل 

 2021/12/6719ر  إ  :  

 8-528-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال االقتصادي //السياس  االقتصادي //الواليات  

 اللتحال األمري ي //العراق/

 

< 644 > 

 الفتحي، سعدهللا 330.9563

دمواقف " / سعاهللا  من برا الت رير ثاني  " ذكريات، كتابات 

 ص492 -  2022لان: دار األيام، ع -ال تحا  

 2022/7/3248ر  إ  :  

 2-972-95-9957-978ردمك :  

االقتصاد//اللذكرات / الواص ات : /الة ط//األحوال االقتصادي / 

 الشاصي //العراق/

 

< 645 > 

 المرزوقي، عبدهللا سعيد 330.9568

ن تيلور بن فيصا أدضا  ُعلان الااخلي  فا ع ا السلطا 

ا ردن، نعلان: اآلن  -اهللا سعيا اللرزدقا  م / عب 1932 - 1913

 ص192 -  2022

 2021/12/6833ر  إ  :  

 9-455-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األدضا  الااخلي //العالقات الادلي //األحوال  

 السياسي //تاريخ سلطة  ُعلان/



151 
 

< 646 > 

 ياسين، نمير طه 331.127956324

األصةاف دالتةظيلات الل ةي  فا اللوصا مةذ أداخر القرن  

يااء، علان: دار غ -م / نلير يه ياسين  1958التاسع عشر حتى عام 

 ص286 -  2022

 2021/5/2858ر  إ  :  

 5-961-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الحرك  العلالي //التةظيلات العلالي //اللوصا  

 /)العراق(

 

< 647 > 

 عبد الحليم محمدجبران،  332

 /، السياساتود داللصارف: الل اهيم، الةظرياتاقتصاديات الةق 

 ص322 -  2022لزرقاء: اللؤلف، ا -عبا الحليم محلا جبران  

 2022/1/41ر  إ  :  

 4-2-9826-9923-978ردمك :  

الواص ات : /البةوك//الةقود//اللؤسسات اللالي //العلوم  

 اللصرفي /

 

< 648 > 

 عبد الحسنرسن، سالم  332

االقتصاد الا ا دآثاره على مؤ رات االستقرار االقتصاد  / سالم  

 ص235 -  2022يااء، علان: دار غ -عبا الحسن رسن، نادي  خضير كةاد   

 2021/4/2496ر  إ  :  

 8-928-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االستقرار االقتصاد //اللشاريع االقتصادي //االقتصاد  

 الا ا/

< 649 > 

 (2022المؤتمر العلمي الدولي المحكم )الخامس: عمان:  332

اللؤتلر العللا الادلا اللح م الاامس: الريادل داالستثلار  

علان:  -  ادلا اللح م)التحايات، األساليب، الحلول( / اللؤتلر العللا ال

 ص684 -  2022دارأم ا، 

 2022/5/2589ر  إ  :  

 3-548-25-9923-978ردمك :  

 ات : /البةوك//االستثلارات//التلويا ا سالما//ا دارل الواص 

 اللالي //التةلي  االقتصادي /

 

< 650 > 

 محمد، جمال هداش 332

ليلى  نظم اللعلومات اللالي  داللصرفي  الحايث  / جلال هااش محلا، 

 ص98 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -عبا ال ريم محلا  

 2021/8/4410ر  إ  :  

 7-021-43-9923-978:  ردمك 

الواص ات : /نظم اللعلومات اللالي //العلوم اللصرفي //اقتصاديات  

 اللال/
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< 651 > 

 مشكور، سعود جايد 332

ظريات، مااير، خيارات، أسواق مالي  متقام : أسواق، ن 

 ص271 -  2022لان: دار زاد، ع -سعود جايا مش ور   /مستقبليات

 2022/7/3791ر  إ  :  

 4-51-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األسواق اللالي //االستثلار//أسعار الصرف//العلليات  

 اللصرفي //االقتصاد/

 

< 652 > 

 بوطورة، فضيلة محمد 332.1

تقةيات بة ي  معلق  / فضيل  محلا بويورل، نوفا عبا العزيز  

 ص368 -  2022لان: دار يافا العللي ، ع -سلايلا  

 2021/8/4440ر  إ  :  

 3-168-32-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /البةوك//الت ةولوجيا//العلوم اللصرفي / 

 

< 653 > 

 الزعبي، مروان محمد 332.1

األسواق اللالي  داللؤسسات اللالي  / مردان محلا الزعبا، آالء  

 ص419 - 2022لان: دار اللسيرل، ع -اطيب  سعيا ال

 2020/3/1251ر  إ  :  

 7-168-97-9957-978ردمك :  

 اقتصاديات اللال// الواص ات : /األسواق اللالي //األعلال اللالي / 

 االقتصاد//

 

< 654 > 

 عطية، أحمد صبيح 332.456

سعر الصرف العائم استراتي ي  نقاي  للواج   التقلبات  

 علان: الاار -االقتصادي  / أحلا صبيح عطي ، رباب ناظم خزام الع يلا  

 ص281 -  2022اللة  ي ، 

 2022/5/2396ر  إ  :  

 0-106-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أسعار الصرف العائل //التقلبات االقتصادي / 

 السياس  الةقاي //

 

< 655 > 

 الدوري، قيس عبد العزيز عثمان 332.55

تطوير أسواق األدراق اللالي  فا ددل م لس التعادن الالي ا:  

قيس  دراق اللالي  /دراس  تحليل  للؤ رات تةلي  سوقا أبو ظبا ددبا لأل

 ص204 -  2022لان: دار أم ا، ع -عبا العزيز عثلان الادر   

 2022/7/3509ر  إ  :  

 3-564-25-9923-978ردمك :  

ددل م لس / الواص ات : /األدراق اللالي //األسواق اللالي / 

 التعادن الالي ا//التةلي  االقتصادي /
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< 656 > 

 غرايبة، عمر خليف 332.6

ظري  دالتطبيق / علر خليف االستثلاري : الة إدارل اللحافظ 

 ص322 -  2022لان: دار دائا، ع - غرايب 

 2022/6/2980ر  إ  :  

 1-977-91-9957-978ردمك :  

األس م//األسواق / الواص ات : /االستثلارات//األدراق اللالي / 

 اللالي /

< 657 > 

 جندل، جاسم محمد 333.7

علان: مؤسس  الوراق،  -االقتصاد األخضر / جاسم محلا جةال   

 ص154 -  2022

 2021/8/4383ر  إ  :  

 5-869-33-9957-978ردمك :  

البيئ //التةلي  / الواص ات : /االقتصاد األخضر//الل تلعات/ 

 اللستاام /

 

< 658 > 

 الدرمكي، ابراهيم عبد الرحمن عبد الرحيم 333.7

  اللتحال البيئ  داالقتصاد فا الساحا الشرقا لادل  ا مارات العربي 

علان:  -اهيم عبا الرحلن عبا الرحيم الارم ا  م / ابر2000 - 1900ما بين 

 ص207 -  2022دار ال  ـر، 

 2022/12/6217ر  إ  :  

 0-287-92-9957-978ردمك :  

األقاليم / الواص ات : /التطور الحضر //الةشاي االقتصاد / 

 حال/الساحلي //االقتصاد البيئا//ا مارات العربي  اللت

 

< 659 > 

 مجدالوي، محمد عيسى 333.7

 اقتصاديات البيئ  / محلا عيسى م االد ، أمانا عباهللا العساف، 

 ص240 -  2022لان: دار زها ، ع -محلا سلير ال باب  

 2022/4/1817ر  إ  :  

 4-267-17-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االقتصاد البيئا//التاطيط االستراتي ا//التةلي   

 ي //الاراسات البيئي /الزراع

 

< 660 > 

 الحجايا، عيد طالب 333.7365

مصاات الرياح م افح  التصحر باستعلال اللياه العادم   

 -  2022م ا، علان: دار أ -اللعال   / عيا يالب الح ايا  

 ص196

 2022/1/454ر  إ  :  

 8-499-25-9923-978ردمك :  

افح  الواص ات : /مصاات الرياح//اللياه العادم //م  

 االن راف//التصحر//األردن/



154 
 

< 661 > 

 عبد الوهاب، أحمد عبد العزيز 333.79

 Thermalالطاق  الحراري  األرضي  داللحيطي  =  

Energy Geothermal And Ocean Thermal Energy  /

 -  2022علان: دار دجل ،  -أحلا عبا العزيز عبا الوهاب  

 ص169

 2021/6/3522ر  إ  :  

 8-085-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الطاق  الحراري //مصادر الطاق //سياس   

 الطاق //اقتصاديات الطاق //الطاق  اللت ادل/

 

< 662 > 

 محمد، رمضان حمزة 333.91

 /األمن اللائا فا العراق إلى أين فا ظا الةارل اللائي   

م ا، علان: دار أ -رمضان حلزل محلا، لؤ  ماهر الاليلا  

 ص211 -  2022

 2022/1/298  : ر  إ 

 3-481-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الواقع اللائا//التحليا  

 العراق// ال ياردلوجا//اللشاكا السياسي //األمن اللائا/

 

< 663 > 

 الدليمي، لؤي ماهر 333.911509563

 اللياه دالعراق: دراس  بالتحايات دالتةلي  اللستاام  / 

علان: دار  -وما الربيعا  لؤ  ماهر الاليلا، عبا ال ريم حسن سل

 ص252 -  2022أم ا، 

 2022/7/3366ر  إ  :  

 2-558-25-9923-978ردمك :  

اللياه / الواص ات : /العراق//السياس  اللائي / 

 ال وفي //التغير اللةاخا//تةلي  اللوارد اللائي /

 

< 664 > 

 قنيبي، مهند عماد الدين محمد 336.2

م ةا علاد الاين محلا  /ي  الوجيز فا  رح األسعار التحويل 

 ص285 -  2022لان: اللؤلف، ع - قةيبا

 2022/6/3179ر  إ  :  

 االقتصاد// الواص ات : /األسعار التحويلي // الضرائب/ 

 

< 665 > 

 أ.ج.كينوود 337

/ أ ا كيةودد، أ ل الديا؛  2000-1820نلو االقتصاد العاللا  

 ص494 -  2022لان: دار زها ، ع -ترجل  إدريس نامس الادر   

 2022/1/229ر  إ  :  

 7-253-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التةلي  االقتصادي //االقتصاد الادلا/ 
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< 666 > 

 الطاهر، زديك 337

الشراك  األدرد متوسطي  حافز  حياء الت تالت االقتصادي   

علان: دار  -)ال زائر نلوذجا (: دراس  اقتصادي  قانوني  / زديك الطاهر  

 ص212 -  2022، األيام

 2022/5/2300ر  إ  :  

 9-957-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الت ارل الادلي //العالقات االقتصادي  الادلي / 

 االتحادات االقتصادي //االتحاد األدردبا//الشرق األدسط//

 

< 667 > 

 الفالح، سلطان عبد الكريم 337

الةظام الادلا:  ددر التحوالت االقتصادي  العاللي  فا تغيير بةي  

علان: دار  -مبادرل الحزام دالطريق أنلوذجا  / سلطان عبا ال ريم ال الح  

 ص208 -  2022دائا، 

 2022/1/169ر  إ  :  

 1-922-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال االقتصادي //الةزاعات االقتصادي //الةظريات  

 االقتصادي //الةظام االقتصاد  الادلا/

 

< 668 > 

 قندوز، عبد القادر 337

االقتصاد الادلا: تطور ف رل دأ  ال ت تالته / عبا القادر  

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -قةادز، فايل  الزهراء عادل  

 ص179

 2021/8/4411ر  إ  :  

 0-020-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االقتصاد الادلا//الت تالت االقتصادي //العالقات  

 قتصادي  الادلي /اال

 

< 669 > 

 مونارا، سوريي 337.1

الصين داآلسيان: ملارس  حي  لل تلع مصير مشترك /  

ضاءات، علان: دار ف - مونارا؛ تحقيق عاصف راجح الاالا سوريا 

 ص192 -  2022

 2022/8/4206ر  إ  :  

 7-290-36-9923-978ردمك :  

ي //األدضا  الواص ات : /التعادن االقتصاد //التةلي  االقتصاد 

 السياسي  داالجتلاعي //جةوب  رق آسيا/
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< 670 > 

 الحلبوسي، علي نجم 337.51056

تأثير الطاق  فا االستراتي ي  الصيةي  ت اه الشرق األدسط بعا  

 ص282 -  2022م ا، علان: دار أ -م / علا ن م الحلبوسا  2001العام 

 2021/11/6534ر  إ  :  

 1-469-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االستراتي ي //الطاق //السياس  الاارجي //السياس   

 االقتصادي //العالقات االقتصادي  الادلي /

 

< 671 > 

 المعموري، رياض جواد كاظم 338.09563

دراسات ال ادى االقتصادي  داللالي  ما بين الةظري  دالتطبيق:  

ض جواد دراس  تطبيقي  عن مشرد  األلواح الزجاجي  فا العراق / ريا

 ص270 -  2022لان: دار أم ا، ع -كاظم اللعلور   

 2022/7/3378ر  إ  :  

 9-559-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللشاريع الصةاعي //ال ادى االقتصادي / 

 االستثلار//العراق//

 

< 672 > 

 الزوبعي، عبدهللا علي مضحي 338.1

اقتصاديات ا نتاا الزراعا / عباهللا علا مضحا  

 - 2022جل ، علان: دار د -سامرائا  دبعا، حسن ثامر زنزل الالز

 ص198

 2021/5/2800ر  إ  :  

 9-075-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا نتاا الزراعا//االقتصاد الزراعا/ 

 االقتصاد//

 

< 673 > 

 كريم، جميل عيسى 338.1

الزراع  الحضري  باستااام نظم اللعلومات ال غرافي   

GIS 2022اليازدر  العللي ،  لان: دارع -سى كريم  / جليا عي - 

 ص171

 2021/10/5848ر  إ  :  

 9-043-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الزراع  الحضري //ا نتاا الزراعا/ 

  لتةليالتوزيع ال غرافا//ا/ اللوارد البشري //اللوارد الطبيعي //

 الزراعي /
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< 674 > 

 عقيل العقيل، زياد سالم 338.195652

أثر التغير اللةاخا على األمن الغذائا فا البادي  الشلالي   

 - 2022لان: اللؤلف، ع -يا العقيا  األردني  / زياد سالم عق

 ص119

 2022/8/4434ر  إ  :  

الواص ات : /األمن الغذائا//اللازدن الغذائا//التغير  

 اللةاخا//البادي  الشلالي  )األردن(/

 

< 675 > 

 ق، زهير عمر صالحصاد 338.232809565

  -الة ط دالغاز فا األردن / زهير علر صالح صادق   

 ص204 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2529ر  إ  :  

 9-332-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الصةاع  الة طي //الغاز الطبيعا/ 

 االقتصاد//األردن//

 

< 676 > 

 الجلبي، سوسن شاكر مجيد 338.4791

  دالضياف  دفق اللعايير السياحدليا ضلان جودل برامج  

 -/ سوسن  اكر م يا ال لبا   COAPRT and ICHRIC= الادلي 

 ص95 -  2022علان: دار   رزاد، 

 2022/4/2087ر  إ  :  

 1-87-702-9923-978ردمك :  

 التسويق// الواص ات : /صةاع  السياح //ضبط ال ودل/ 

 العراق//الوين العربا//

 

< 677 > 

 ، مجيد ملوكالسامرائي 338.4791

 - مرائاجغرافي  السياح  الحايث  داقتصاديات ا / م يا ملوك السا 

 ص292 - 2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع

 2022/1/278ر  إ  :  

 8-066-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تةلي  السياح //التةلي  االقتصادي / 

< 678 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 338.4791

احي : مرت زات ا دتطبيقات ا / م يا ملوك ال غرافي  السي 

 ص246 - 2022عللي ، لان: دار اليازدر  الع -السامرائا  

 2022/1/243ر  إ  :  

 9-056-43-9923-978ردمك :  

التةلي  /  الواص ات : /ال غرافيا السياحي //تةلي  السياح / 

 االقتصادي /
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< 679 > 

 فياض، سالمة أحمد فياض 338.4791

االستراتي ا الشلولا على التةلي  السياحي   أثر التاطيط 

 -  2022الثقاف ،  علان: دزارل -اللستاام  / سالم  أحلا فياض فياض  

 ص231

 2022/2/1047ر  إ  :  

 9-884-94-9957-978ردمك :  

التاطيط / الواص ات : /السياح //التاطيط االستراتي ا/ 

 السياحا//التةلي /

 

< 680 > 

 سفكافي، مصطفى يو 338.4791

صةاع  السياح  من مةظور االقتصاد ال زئا  

مصط ى  دال لا:  التشاب ات األمامي  دالال ي  للقطا  السياحا /

 ص271 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -يوسف كافا  

 2021/8/4366ر  إ  :  

 5-856-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /صةاع  السياح //التةلي  االقتصادي / 

 سياحا/االقتصاد ال/

 

< 681 > 

 منصور، محمد منصور حسن 338.4791

األمن السياحا دال ةاقا:  الل  وم، التطبيق / محلا  

 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -مةصور حسن مةصور  

 ص223

 2021/9/5176ر  إ  :  

 6-135-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األمن السياحا//إدارل اللااير//تةلي   

 األردن// ي  االقتصادي /السياح //التةل

 

< 682 > 

 أبو هليل، عليا عودة 338.47910711565

اللوارد البشري  فا السياح  األردني  / عليا عودل  

 ص170 -  2022لان: دزارل الثقاف ، ع -أبو هليا  

 2022/1/370ر  إ  :  

 8-782-94-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التعليم السياحا//ال ليات ال امعي / 

 األردن// اع  السياح //التعليم العالا/صة/
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< 683 > 

 الغنميين، طاهر محمد هارون 338.479109565

السياح  داللوردث الثقافا األردنا / ياهر محلا  

 ص450 -  2022لان: دار   رزاد، ع -هاردن الغةليين  

 2022/3/1133ر  إ  :  

 9-11-800-9923-978ردمك :  

  الاامات//التراث الواص ات : /السياح //صةاع 

 الثقافا//اللواقع األثري //التةلي  االقتصادي //األردن/

 

< 684 > 

 المعادات، ابراهيم محمد 338.479109565

أثر الحلالت التردي ي  ا ل تردني  للس ارات  

األردني  على صةاع  السياح  فا األردن / ابراهيم محلا 

 ص150 -  2022لان: دار دائا، ع -اللعادات  

 2022/3/1594:  ر  إ  

 5-966-91-9957-978ردمك :  

الس ارات//التسويق / الواص ات : /صةاع  السياح / 

 ا ل تردنا//األردن/

 

< 685 > 

 حسين، محمد وهيب 338.47910956512

مسار داد  الزرقاء السياحا / محلا دهيب حسين،  

 ص225 -  2022لان: اللؤلف، ع -رمز  محلود الردسان  

 2022/4/1918ر  إ  :  

 9-03-764-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللواقع األثري //تةلي  السياح / 

 الزرقاء )األردن(//

 

< 686 > 

 العمرات، محمد قاسم ابراهيم 338.47910956533

الاامات السياحي  بلةطق  البترا / محلا قاسم  

 ص136 - 2022عان: اللؤلف، م -م العلرات  ابراهي

 2022/3/1659ر  إ  :  

  ات : /الاامات السياحي //تةلي  السياح /الواص 

 دن(/البتراء )األر/ اللةايق السياحي //التةلي  االقتصادي //

 

< 687 > 

 جامعة الحسين بن طالل 338.9

اللؤتلر العللا الادلا األدل: بيئ  اللال داألعلال  

ن بدالتةلي  اللستاام  فا ظا جائح  كوردنا / جامع  الحسين 

 ص294 -  2022، ع معان: ال ام -يالل  

 2022/4/2143ر  إ  :  

 6-1-8643-9957-978ردمك :  

األزمات//بيئ  / الواص ات : /التةلي  االقتصادي / 

 العلا//االقتصاد الادلا/
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< 688 > 

 حواس، أمين 338.9

علان: دار دم تب   -نظريات التةلي  اللعاصرل / أمين حواس   

 ص274 -  2022الحاما، 

 2021/11/6322ر  إ  :  

 2-316-66-9957-978دمك : ر 

الواص ات : /التةلي  االقتصادي //الةظريات االقتصادي //االقتصاد  

 السياسا/

 

< 689 > 

 شندي، أديب قاسم 338.9

اقتصاديات اللعرف  دالةلو: ت ةولوجيا اللعلومات، االتصاالت،  

سن حتطبيقات اقتصادي  / أديب قاسم  ةا ، نغم حليا عبا الاضر الياسر ، 

 ص387 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -  جلال حسن

 2022/5/2409ر  إ  :  

 1-112-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التةلي  االقتصادي //ت ةولوجيا االتصاالت//اللعلومات/ 

 االقتصاد//

 

< 690 > 

 كافي، مصطفى يوسف 338.9

االقتصاد الاائر : أدال جايال لتحقيق التةلي  اللستاام  / مصط ى  

 ص226 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -كافا   يوسف

 2022/1/535ر  إ  :  

 6-929-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االقتصاد الاائر //التاطيط االقتصاد //التةلي   

 اللستاام /

< 691 > 

 المحمدي، ياسين حميد 338.9

قراءات اقتصادي  فا ت ارب التةلي  الصةاعي  لادل ماتارل /  

 ص171 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -لحلا   ياسين حليا ال

 2021/8/4397ر  إ  :  

 7-018-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التةلي  الصةاعي //التاطيط االقتصاد //التةلي   

 االقتصادي /

< 692 > 

 الحديدي، أيمن أحمد 338.927

ن السيبرانا / أيلن أحلا االقتصاد الرقلا فا ظا األم 

 ص382 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا - الحايا 

 2022/1/290ر  إ  :  

 4-064-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االقتصاد الرقلا//الت ارل ا ل تردني //الةقود  

 ت ةولوجيا اللعلومات// ا ل تردني //األمن السيبرانا/
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< 693 > 

 السالم، رجاء عبدهللا 338.9563

رجاء عباهللا  /تةلي  اللستاام  فا العراقلا دالأثر الشلول اللا 

 ص224 -  2022لان: دار األيام، ع -السالم، هايا نور  اللال ا  

 2022/5/2274ر  إ  :  

 1-953-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التةلي  االقتصادي //العلليات االقتصادي //العراق/ 

 

< 694 > 

 العوايدة، محمد عقيل 338.9565

إلى أنلوذا االقتصاد الةا ئ : رؤي  األردن  برنامج التحول 

ب   علان: حزب ج -/ محلا عقيا العوايال، عزام مصط ى عزام   2030

 ص119 -  2022العلا االسالما، 

 2022/3/1355ر  إ  :  

 7-0-9911-9923-978ردمك :  

التاطيط / الواص ات : /التةلي  االقتصادي  داالجتلاعي / 

 قتصادي //األردن/االستراتي ا//السياس  اال

 

< 695 > 

 العوايدة، محمد عقيل 338.9565

عقيا العوايال، عزام مصط ى  / محلا 2030رؤي  األردن  

 ص540 -  2022لان: حزب جب   العلا ا سالما، ع - عزام

 2022/3/1354ر  إ  :  

 1-2-9911-9923-978ردمك :  

التاطيط / الواص ات : /التةلي  االقتصادي  داالجتلاعي / 

 ستراتي ا//السياس  االقتصادي //األردن/اال

 

< 696 > 

 كريم، شيماء عادل 338.981

التةلي  اللستاام  فا البرازيا: ا م انات دالتحايات /  يلاء عادل  

 ص238 -  2022لان: دار إبصار، ع -كريم  

 2022/5/2443ر  إ  :  

 1-106-29-9923-978ردمك :  

ي  االقتصادي //التاطيط الواص ات : /التةلي  االجتلاعي //التةل 

 االستراتي ا//البرازيا/

 

< 697 > 

 رسن، سالم عبد الحسن 339.5

تةلي  االقتصاد العراقا بين تقلبات العوائا الة طي  دتةويع مصادر  

ء، يااعلان: دار غ -الاخا / سالم عبا الحسن رسن، مصعب عبا العالا ثامر  

 ص256 -  2022

 2021/4/2497ر  إ  :  

 4-926-96-9957-978ردمك :  

مصادر / الواص ات : /التةلي  االقتصادي //عائاات الة ط/ 

 الاخا//االقتصاد ال لا//العراق/
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< 698 > 

 السعيدي، إخالص قاسم 339.5

 الش افي  اللالي  داالستقرار  السياسا داالقتصاد  للبلاان الةامي : 

 - ماليزيا، لبةان، عراق / إخالص قاسم السعيا ، حةين عامر القرغولا 

 ص352 -  2022علان: دار أم ا، 

 2021/7/3793ر  إ  :  

 8-431-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /السياس  اللالي //االستقرار االقتصاد //االستقرار  

 البلاان الةامي // السياسا//ا دارل اللالي  الح ومي /

 

 القانون 340
< 699 > 

 علوي، حافظ اسماعيلي 340

علان:  -اتارل / حافظ اسلاعيلا علو   لغات القانون: ترجلات م 

 ص223 -  2022دار كةوز اللعرف ، 

 2021/11/6338ر  إ  :  

 8-035-49-9923-978ردمك :  

 اللصطلحات القانوني // الواص ات : /لغ  القانون//القانون اللانا/ 

 

< 700 > 

 مجيد، سوسن شاكر 340

دفق دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج القانون  

 -  2022 رزاد، علان: دار   -/ سوسن  اكر م يا   BARاللعايير الادلي  

 ص103

 2021/10/5895ر  إ  :  

 9-78-702-9923-978ردمك :  

القانون//اللواص ات / الواص ات : /االعتلاد األكاديلا//ال ودل/ 

 الادلي /

< 701 > 

 الدليمي، عامر علي 340.07

علان:  رك   -ا  بحوث فا القانون / عامر علا الاليل 

 ص299 -  2022األكاديليون، 

 2021/12/6962ر  إ  :  

 5-115-27-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األبحاث القانوني //علم االجتلا  القانونا/ 

< 702 > 

 قدره، روحية أحمد 340.09565

علان:  -مر ا اللحاما اللتارب الشرعا / ردحي  أحلا قاره   

 ص149 -  2022دار أم ا، 

 2022/6/3171  إ  : ر 

 5-557-25-9923-978ردمك :  

 األردن// الواص ات : /اللحامون//الل ة  القانوني / 

 

 



163 
 

< 703 > 

 علوي، حافظ اسماعيلي 340.14

 - وث دترجلات / حافظ اسلاعيلا علو اللسانيات دالقانون: بح 

 ص184 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/9/5148ر  إ  :  

 5-996-74-9957-978ردمك :  

 علم اللغ // الواص ات : /القانون//اللسانيات//التحليا اللغو / 

 

< 704 > 

 الحموري، ناهد فتحي 341

التةظيم القانونا للتعاقا باستااام أج زل الذكاء االصطةاعا /  

 ص334 -  2022اللؤلف، لان: ع  -ناها فتحا الحلور   

 2022/1/206ر  إ  :  

 2-191-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التعاقا ا ل تردنا//الذكاء االصطةاعا//القانون  

 الادلا/

 

< 705 > 

 ربيع، زياد محمد أحمد 341

استقالل القضاء دعاالته فا القانونين الادلا دالويةا / زياد  

 ص511 -  2022لان : دار البايا، ع -محلا أحلا ربيع  

 2022/10/5143ر  إ  :  

الاساتير//القانون / ا داري / الواص ات : /القضاء//ا جراءات 

 الادلا/

 

< 706 > 

 الطائي، عادل أحمد 341

القانون الادلا العام: التعريف، اللصادر، األ ااص / عادل أحلا  

 ص335 - 2022، دار الثقاف  علان: -الطائا  

 2022/3/1618ر  إ  :  

 0-157-15-9923-978ردمك :  

االت اقيات / ت/الواص ات : /القانون الادلا العام//اللعاهاا 

 الادلي //القانون الادلا/

 

< 707 > 

 العلواني، سفيان هالل 341.04

الوالي  القضائي  فا اللسائا الااص  الادلي  فا ظا االت اهات  

 قوانيندال الحايث : )دراس  تحليلي  مقارن  فا القانون الادلا الااص األدردبا

 -  2022ار أم ا، لان: دع -العربي  اللقارن ( / س يان هالل العلوانا  

 ص213

 2022/4/1962ر  إ  :  

 4-538-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الوالي  القضائي  ال ةائي //القانون الادلا الااص/ 

 القانون الادلا//القوانين اللحلي //تةاز  القوانين//
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< 708 > 

 علوان، محمد يوسف 341.2

ان: دار عل -قانون اللةظلات الادلي  / محلا يوسف علوان   

 ص432 -  2022الثقاف ، 

 2022/1/562ر  إ  :  

 3-143-15-9923-978ردمك :  

 القانون الادلا// الواص ات : /اللةظلات الادلي //الرقاب  الادلي / 

 

< 709 > 

 فرج هللا، طارق أحمد 341.26

مةح من اليللك للن اليستحق: بل ور من جايا / يارق أحلا فرا  

 ص165 -  2022ائا، علان: دار د -هللا  

 2022/1/546ر  إ  :  

 3-931-91-9957-978ردمك :  

القانون /الواص ات : /القرارات الادلي //القاس//القضي  ال لسطيةي / 

 الادلا/

 

< 710 > 

 العبادي، بكر علي محمد 341.44

ب ر  /حلاي  اآلثار الغارق  فا ضوء أح ام القانون الادلا العام  

 ص(542ا)3 -  2022ف، لان: اللؤلع -علا محلا العباد   

 2022/10/5424ر  إ  :  

اآلثار / الواص ات : /حلاي  اآلثار//اللةايق البحري / 

 الغارق //التعادن الادلا//سيادل الادل//القانون الادلا/

 

< 711 > 

 الطراونة، مخلد ارخيص 341.46

الطائرات اللسيرل أد ددن ييار: دراس  معلق  من مةظور قواعا  

 -  2022لثقاف ، علان: دار ا -الا ارخيص الطرادن   القانون الادلا / م

 ص152

 2021/8/4698ر  إ  :  

 9-112-15-9923-978ردمك :  

الصرا  / الواص ات : /الطائرات بادن ييار//األمن الادلا/ 

 الادلا//العالقات الادلي //القانون الادلا/

< 712 > 

 موسى، طالب حسن 341.46

علان: دار الثقاف ،  -موسى  القانون ال و  الادلا / يالب حسن  

 ص296 -  2022

 2021/1/9ر  إ  :  

 0-087-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االت اقيات ال وي  الادلي //القانون ال و  الادلا/ 

 القانون الادلا//
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< 713 > 

 الشعيبي، خالد أحمد حافظ 341.485

حقوق ا نسان الرقلي  دالشري  الرقلي  / خالا أحلا حافظ  

كاء ) سلسل  الذ -ص  108 -  2022لبايا، علان: دار ا -الشعيبا  

 االصطةاعا (

 2022/11/5728ر  إ  :  

 4-22-810-9923-978ردمك :  

 الحقوق الشريي // الواص ات : /حقوق ا نسان//الحقوق الرقلي / 

 القانون الادلا//

 

< 714 > 

 طالس، صباح فياض 341.5

 /فا تحقيق العاال  الادلي  تحايا يبيع  الةزا  الادلا دأثره  

 ص486 -  2022لان: دار ص اء، ع -صباح فياض يالس  

 2022/5/2378ر  إ  :  

 3-167-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الصرا  الادلا//مح ل  العال الادلي //القانون  

 الادلا/

 

< 715 > 

 طالس، صباح فياض 341.52

 : دراس  تحليلي  / التسوي  القضائي  للةزاعات الادلي  القانوني 

 ص217 -  2022لان: دار ص اء، ع -صباح فياض يالس  

 2022/5/2325ر  إ  :  

 8-146-28-9923-978ردمك :  

القانون /الواص ات : /تسوي  الةزاعات//التح يم//العالقات الادلي / 

 الادلا/

< 716 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 341.5691

دل  ا مارات العربي  م افح  ال رائم العابرل للحادد فا د 

 -  2022الوراق،  علان: مؤسس  -دسيم حسام الاين األحلا   /تحالالل

 ص293

 2021/8/4390ر  إ  :  

 9-874-33-9957-978ردمك :  

 القانون الادلا// الواص ات : /ال رائم الادلي //م افح  ال ريل / 

 ا مارات العربي  اللتحال//

< 717 > 

 حوبة، عبد الغني 341.584

ابط استااام مباأ الضردرل العس ري  فا الةزاعات الادلي  ضو 

 ص436 -  2022م تب  الحاما، علان: دار د -اللسلح  / عبا الغةا حوب   

 2021/8/4236ر  إ  :  

 4-297-66-9957-978ردمك :  

القانون / الواص ات : /التاخا العس ر //الصرا  الادلا/ 

 الادلا/
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< 718 > 

 حمدأبو نصير، سائد علي أ 342

 القضاء ا دار  دددره فا تحقيق التوازن بين السلط  دالحري  / 

 ص466 -  2022لان: دار دائا، ع -سائا علا أحلا أبو نصير  

 2022/6/3112ر  إ  :  

 2-983-91-9957-978ردمك :  

السلطات / الواص ات : /القانون ا دار //الحريات العام / 

 الويةي //الةظام القضائا/

 

< 719 > 

 حمد، وسيم حسام الديناأل 342

الرقاب  على دستوري  القوانين فا الادل العربي  / دسيم حسام  

 ص271 - 2022لان: مؤسس  الوراق، ع -حلا  الاين األ

 2022/1/539ر  إ  :  

 5-926-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الرقاب  الاستوري //القانون الاستور //البلاان  

 العربي /

 

< 720 > 

 ميمونةسعاد،  342

مبادئ فا القانون الاستور : األنظل  السياسي ، األنظل   

 -  2022أليام، علان: دار ا -االنتاابي ، األحزاب السياسي  / ميلون  سعاد  

 ص186

 2021/10/5958ر  إ  :  

 9-915-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /قانون االنتاابات//األحزاب السياسي //األنظل   

 ؤسسات السياسي //القانون الاستور /السياسي //الل

 

< 721 > 

 سمير، عامر علي 342.001

 فلس   نظام الح م فا الادل  الحيوي  دمعايير الادل  ال ا ل : 

ألكاديليون، اعلان:  رك   - السلط ، السيادل / عامر علا سليرالشعب، 

 ص241 -  2022

 2022/8/4046ر  إ  :  

 9-120-27-9923-978ردمك :  

القانون / : /الادل //السيادل//األنظل  السياسي /الواص ات  

 الاستور //فلس   القانون/

< 722 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 342.087

اللركز القانونا لحقوق اللرأل: اللواية  فا األردن / دسيم حسام  

 ص153 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -الاين األحلا  

 2021/8/4385ر  إ  :  

 1-870-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : / اللواية //حقوق اللرأل//القانون الاستور / 
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< 723 > 

 الزيود، آالء محمد رشيد 342.565

رقاب  االمتةا  على دستوري  القوانين بين القضاء العاد   

ي ، دالقضاء الاستور : الرقاب  على دستوري  القوانين، الاعوى الاستور

ب  سلط  القاضا الاستور ، رقا اللح ل  الاستوري ، الت سير الاستور ،

 ص146 -  2022لبايا، علان: دار ا -االمتةا  / آالء محلا ر يا الزيود  

 2022/10/5588ر  إ  :  

 1-07-810-9923-978ردمك :  

 األردن// الواص ات : /الرقاب  ا داري //القانون الاستور / 

 

< 724 > 

 الفواعير، عدي تركي عبدالفتاح 342.565

فا الاستور األردنا / عا  تركا عباال تاح حا البرللان  

 ص198 -  2022لان: دار ص اء، ع -ال واعير  

 2022/6/3031ر  إ  :  

 6-182-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البرللان//ال يئات التشريعي //القانون الاستور / 

 األردن//

 

< 725 > 

 القاضي، وليد سعود فارس 342.565

علان: اللؤلف،  -عود فارس القاضا  القضاء ا دار  / دليا س 

 ص534 -  2022

 2022/8/4384ر  إ  :  

 8-441-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القانون الاستور //القرارات ا داري //األردن/ 

 

< 726 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 342.565023

/ تيسير أحلا حسين  2022الاستور األردنا بحلته ال ايال  

موسوع  األردن  ) - ص72 -  2022ان: اللؤلف، عل -با  الزع

 ( 10 ؛القانوني 

 2022/6/3146ر  إ  :  

 0-377-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاساتير//التعليلات//القانون الاستور //األردن/ 

 

 

< 727 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 342.56904

ام السلطات العام  فا الةظام الاستور  الالي ا / دسيم حس 

 ص224 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -الاين األحلا  

 2021/9/5119ر  إ  :  

 0-893-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السلطات العام //الل الس ا داري //الح وم / 

 القانون الاستور //ددل الاليج العربا//
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< 728 > 

 أوشن، حنان 342.65

علان: دار  - أد نر : التةظيم ا دار  / حةان القانون ا دا 

 ص(408)1ا -  2022اليازدر  العللي ، 

 2021/10/5842ر  إ  :  

 8-040-43-9923-978ردمك :  

القانون / الواص ات : /القانون ا دار //اللحاكم ا داري / 

 العام//ال زائر/

 

< 729 > 

 رحماني، ربيع 342.6507

لي  ال يئ  العليا اللستقل  للراقب  االنتاابات دددرها فا العل 

 -  2022م ا، علان: دار أ -االنتاابي  فا ال زائر / ربيع رحلانا  

 ص142

 2022/7/3540ر  إ  :  

 8-572-25-9923-978ردمك :  

 ال زائر// الواص ات : /قانون االنتاابات//القانون العام/ 

 

< 730 > 

 بوحسون، عبد الرحمن 342.65085

تعايالت ترقي  الحقوق السياسي  لللرأل ال زائري  فا ظا ال 

علان: دار  -الرحلن بوحسون   ( / عبا2016 - 2008الاستوري  الحايث  )

 ص326 -  2022األيام، 

 2021/11/6611ر  إ  :  

 7-922-95-9957-978ردمك :  

التعايا / الواص ات : /الحقوق اللاني  دالسياسي //اللرأل/ 

 الاستور //القانون الاستور //ال زائر/

 

< 731 > 

 دعمير، سعا 342.965

ري : دراس  فق ي  تشريعي  الةظري  العام  للقرارات ا دا 

 ص163 -  2022لان: دار األيام، ع -سعاد علير   /قضائي 

 2022/5/2492ر  إ  :  

 3-962-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القرارات ا داري //القانون ا دار //ال زائر/ 
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< 732 > 

 خليل، حسام الدين أحمد 343.04

الغرامات دال زاءات دالعقوبات فا قانونا ضريب  الاخا  

لاين ام اداللبيعات األردنا دقانون ضريب  القيلي  اللضاف  ا ماراتا / حس

علان:  -أحلا خليا، محلا عباهللا صوان، دص ا حسين الطرادنه  

 ص317 -  2022اللؤلف، 

 2021/10/5731ر  إ  :  

 6-3-9821-9923-978ردمك :  

 ضريب  الاخا// ت : /الغرامات//االلتزامات )قانون(/الواص ا 

 ضريب  اللبيعات//ضريب  القيل  اللضاف //قانون الضرائب//

 

< 733 > 

 خزاعلة، شمس الدين قاسم 343.078

عقود ال يايك: إ  اليات تة يذ األدامر التغيري  دآلي  تسويت ا /  

 ص264 -  2022لان: دار الثقاف ، ع - لس الاين قاسم خزاعل   

 2019/7/3636ر  إ  :  

 4-034-15-9923-978ردمك :  

أعلال التشييا / الواص ات : /عقود ال يايك//األعلال ال ةاسي / 

 دالبةاء//القانون الادلا/

 

< 734 > 

 الطراونة، فيصل اخليف يوسف 343.096

 / CIFمسأل  اللسؤدلي  نتي   للشحةات الاطرل بلوجب عقود  

 ص246 -  2022ان: دار الاليج، لع -فيصا اخليف يوسف الطرادن   

 2021/8/4337ر  إ  :  

 2-101-23-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشحن البحر //تس يالت الةقا البحر //العقود/ 

 خطورل الشحن//القانون الت ار //

 

< 735 > 

 األردن. دائرة الموازنة العامة 343.56503

للسة  اللالي    قانون اللوازن  العام : م لا البيانات الت صيلي  

 -  2022رل، علان: الاائ -/ األردن  دائرل اللوازن  العام    2022

 ص882

 2022/2/998ر  إ  :  

القانون / الواص ات : /اللوازن  العام //اللالي  العام / 

 العام//األردن/

 

< 736 > 

 األردن. دائرة الموازنة العامة 343.565034

/  2022اللالي   قانون موازنات الوحاات الح ومي  للسة  

 ص335 -  2022ئرل، علان : الاا -األردن  دائرل اللوازن  العام   

 2022/2/997ر  إ  :  

اللالي  / الواص ات : /اللوازن  العام //الادائر الح ومي / 

 العام //القانون//األردن/
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< 737 > 

 أبو نصير، سائد علي أحمد 344.01795

 /ا لللوظف العام أثر الاعوى ال زائي  على اللركز القانون 

 ص143 -  2022لان: دار دائا، ع -سائا علا أحلا أبو نصير  

 2022/6/3111ر  إ  :  

 5-982-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /إقام  الاعوى//ا جراءات ال ةائي //اللوظ ون  

 الح وميون//الاام  اللاني //القانون ا دار /

 

< 738 > 

 د"البلعاوي، نصر "محمد سعي 344.56501

الوافا فا  رح أح ام قانون العلا دفقا  ألحاث التشريعات  

علان: دار  -داجة ادات مح ل  التلييز / نصر "محلا سعيا" البلعاد   

 ص248 -  2022الثقاف ، 

 2021/10/5809ر  إ  :  

 7-129-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تشريعات العلا//العقود//قانون العلا//األردن/ 

 

< 739 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 344.56501

 قانون العلا الشاما ل ليع األنظل  دالتعليلات دال اادل / 

 ص200 -  2022لان: اللؤلف، ع -تيسير أحلا حسين الزعبا  

 2022/12/6050ر  إ  :  

 تشريعات العلا// الواص ات : /قانون العلا//عقود العلا/ 

 األردن//

 

< 740 > 

 حيف، معتصم خالد 344.56502

 24دتعايالته رقم  2014لسة   1قانون الضلان االجتلاعا رقم  

 /دفقا  ألحاث التعايالت دمتضلةا  أحاث قرارات اللحاكم  2019لسة  

) سلسل   -ص  103 -  2022لثقاف ، علان: دار ا -معتصم خالا حيف  

 ( 21 ؛التشريعات القانوني  

 2022/3/1208ر  إ  :  

 6-155-15-9923-978ردمك :  

 األردن// لواص ات : /الضلان االجتلاعا//قانون العلا/ا 

 

< 741 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 344.56901

عام فا ددل م لس التعادن حقوق دداجبات اللوظف ال 

 -  2022الوراق،  علان: مؤسس  -دسيم حسام الاين األحلا   /الالي ا

 ص304

 2021/9/5112ر  إ  :  

 8-909-33-9957-978ردمك :  

 قانون العلا// ص ات : /حقوق اللوظف العام//الواجبات/الوا 

 ددل الاليج العربا//
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< 742 > 

 الفاعوري، فتحي توفيق 345

 رح ال رائم الواقع  على األموال دفقا  ألحاث التعايالت  

 ص300 -  2022ائا، علان: دار د -القانوني  / فتحا توفيق ال اعور   

 2021/10/6050ر  إ  :  

 8-907-91-9957-978ردمك :  

 القانون ال ةائا// الواص ات : /ال رائم اللالي //م افح  ال ريل / 

 

< 743 > 

 الخصيالت، عبدهللا أحمد 345.01

علان: دار  -التطبيقات القضائي  / عباهللا أحلا الاصيالت   

 ص312 -  2022الثقاف ، 

 2021/9/5056ر  إ  :  

 1-121-15-9923-978ردمك :  

 القانون ال ةائا// داللستأجردن//القضاء/الواص ات : /اللال ون  

 القانون//

 

< 744 > 

 عمر، عبدهللا وليد 345.01

انقضاء دعوى الحق العام دسقوي ا: األسباب داآلثار )دراس   

 ص108 -  2022لان : دار دائا، ع -دتحليا( / عباهللا دليا علر  

 2022/2/744ر  إ  :  

 9-942-91-9957-978ردمك :  

 اللحاكم ال ةائي // ق العام//إسقاي الاعادى/الواص ات : /الح 

 القانون ال ةائا//األردن//

 

< 745 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 345.0237

 م افح  جرائم االت ار بالبشر فا ددل م لس التعادن الالي ا / 

 ص215 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -دسيم حسام الاين األحلا  

 2021/8/4388ر  إ  :  

 5-872-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /جريل  االت ار بالبشر//ال رائم ال ةائي //القانون  

 ال ةائا//ددل م لس التعادن الالي ا/

 

< 746 > 

 محمود، عبدهللا ذيب 345.026

الوجيز فا ال رائم ا ل تردني : القواعا اللوضوعي  دا جرائي  /  

 -  2022الثقاف ، لان: دار ع -عباهللا ذيب محلود، أسام  اسلاعيا دراا  

 ص272

 2021/8/4399ر  إ  :  

 9-109-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال رائم ا ل تردني //ال رائم ال ةائي /القانون/ 
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< 747 > 

 المناعسة، أسامة أحمد 345.026

جرائم تقةي  نظم اللعلومات ا ل تردني : دراس  مقارن  / أسام   

 ص344 -  2022لثقاف ، علان: دار ا - أحلا اللةاعس ، جالل محلا الزعبا 

 2021/12/7040ر  إ  :  

 8-135-15-9923-978ردمك :  

جرائم الواص ات : /ال رائم ا ل تردني //السرق //ال رائم اللالي // 

 االتصاالت اللعلوماتي //القانون اللانا/

 

< 748 > 

 محسن، محمد عباس 345.028

 - محلا عباس محسن حري  التعبير دمسؤدلي  الصحاف  ال زلي  /  

 ص127 -  2022علان: دار ا عصار العللا، 

 2021/4/2086ر  إ  :  

 5-433-98-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ال رائم ضا األديان//حري  الصحاف //حري  التعبير/ 

 فرنسا// القضاء ال ةائا//القانون ال ةائا//

 

< 749 > 

 عواملة، عمر سلمان محمد 345.06

ا ال ةا فا مسرح ال ريل  دتطبيقاته فا القانون التحقيق ال ةائ 

السلط:  -دالقضاء: دراس  دص ي  تحليلي  / علر سللان محلا عوامل   

 ص396 -  2022اللؤلف، 

 2022/1/486ر  إ  :  

 5-1-9903-9923-978ردمك :  

القضاء//القانون / الواص ات : /األدل  ال ةائي //التحقيق ال ةائا/ 

 ال ةائا/

 

< 750 > 

 زوليخة، زوزو 345.07

 -الةظري  العام  لل ريل  دال زاء ال ةائا / زدزد زدليا    

 ص171 -  2022علان: دار دم تب  الحاما، 

 2022/1/396ر  إ  :  

 4-325-66-9957-978ردمك :  

 القانون ال ةائا// الواص ات : /قانون العقوبات//علم ال ريل / 

 

< 751 > 

 عواملة، عمر سلمان محمد 345.07

الح م ال ةائا أمام سلطات التأديب: دراس  مقارن  بين  ح ي  

علر  التشريعات فا مصر داألردن دالتطبيقات القضائي  داآلراء ال ق ي  /

 ص263 -  2022لسلط: اللؤلف، ا -سللان محلا عوامل   

 2022/1/487ر  إ  :  

 8-0-9903-9923-978ردمك :  

القانون / ديبي /الواص ات : /الح م ال ةائا//االجراءات التأ 

 ال ةائا/
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< 752 > 

 داودي، خالد 345.08

علان: دار ا عصار  -التحقيق فا قضايا األحااث / خالا دادد    

 ص102 -  2022العللا، 

 2022/5/2261ر  إ  :  

 1-444-98-9957-978ردمك :  

 القانون ال ةائا// الواص ات : /التحقيق ال ةائا//محاكم األحااث/ 

 

< 753 > 

 استولفو ديأماتو،  345.45

القانون ال زائا فا إيطاليا / استول و د  أماتو، فيايري ا فوسيتو؛  

 ص417 -  2022اللؤلف، لان: ع  -ترجل  حلزل محلا أبو عيسى  

 2022/2/956ر  إ  :  

 6-234-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القانون ال ةائا//العقوبات ال زائي //الس ون/ 

 يطاليا/اللؤسسات ال زائي //إ/

 

< 754 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 345.56502

قانون العقوبات مع الشرح ب ليع قرارات مح ل  التلييز  

لان: ع -/ تيسير أحلا حسين الزعبا   2022األردني  لل يئ  العام  

 (موسوع  األردن القانوني ) -ص  268 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2645ر  إ  :  

م افح  / زائي //تطبيق العقوب /الواص ات : /العقوبات ال  

 ال ريل //القانون ال ةائا//األردن/

 

< 755 > 

 الخصيالت، عبدهللا أحمد 345.565025

اللوجز فا  رح قانون العقوبات القسم الااص: جرائم  

 -ت  االعتااء على األ ااص دفق آخر التعايالت / عباهللا أحلا الاصيال

 ص272 -  2022علان: دار الثقاف ، 

 2021/8/4811: ر  إ   

 6-113-15-9923-978ردمك :  

 اللحاكلات// الواص ات : /العقوبات//ال رائم ضا األفراد/ 

 القانون ال ةائا//األردن//

 

< 756 > 

 الخصيالت، عبدهللا أحمد 345.565026

اللوجز فا  رح قانون العقوبات القسم الااص: جرائم  

 -ت  أحلا الاصيال االعتااء على األموال دفق آخر التعايالت / عباهللا

 ص223 -  2022علان: دار الثقاف  ، 

 2021/8/4809ر  إ  :  

 3-114-15-9923-978ردمك :  

اللحاكلات//القانون / الواص ات : /العقوبات//جرائم األموال/ 

 ال ةائا//األردن/
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< 757 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 345.565027

م 2016ة  ( لس23قانون اللاارات داللؤثرات العقلي  رقم ) 

عايالت م: جايا مع أحاث الت2021( لسة  24دتعايالته لغاي  اللعال رقم )

 -  2022ف، علان: اللؤل -دالقرارات / تيسير أحلا حسين الزعبا  

 ص80

 2022/11/5691ر  إ  :  

 الواص ات : /اللاارات//االنحراف//العقوبات//اللحاكلات/ 

 ألردن/ا/ ا جراءات ال ةائي //القانون ال ةائا//

 

< 758 > 

 الشاهين، محمد سالم 345.565028

اللسؤدلي  ال زائي  عةا علليات التلقيح الصةاعا / محلا  

 ص447 -  2022لان: دار دائا، ع -سالم الشاهين  

 2022/3/1180ر  إ  :  

 6-956-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التلقيح الصةاعا//اللسؤدلي  ال ةائي / 

 ال ةائا//األردن/العقوبات//القانون /

 

< 759 > 

 بني عيسى، أحمد فراس 345.56504

اللسؤدلي  ال زائي  ل رائم السرق  داالحتيال دإساءل  

/  دنااالئتلان: دراس  تحليلي  مقارن  مع نصوص قانون العقوبات األر

 ص210 -  2022لان: دار اللبادرل، ع -أحلا فراس بةا عيسى  

 2022/3/1055ر  إ  :  

 6-157-26-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسؤدلي  ال ةائي //الذنب )قانون(//ال ريل / 

 األردن// السرق //االحتيال//القانون ال ةائا//

 

< 760 > 

 التميمي، خالد جمال سليمان 345.56505

ضلانات اللشت ى عليه اللةبثق  عن التوقيف دباائله دفقا   

 / خالا جلال آلخر التعايالت التشريعي  األردني : دراس  مقارن 

 ص376 -  2022لان: دار دائا، ع -سليلان التليلا  

 2021/7/3722ر  إ  :  

 6-860-91-9957-978ردمك :  

القانون / الواص ات : /التوقيف//ا جراءات ال ةائي / 

 ال ةائا//األردن/
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< 761 > 

 الحوامدة ، لورنس سعيد أحمد 345.56505044

ال زائي  األردنا:  الافو  فا قانون أصول اللحاكلات 

 -  دراس  مقارن  األردن، لبةان، مصر / لورنس سعيا أحلا الحوامال

 ص200 -  2022علان : دار دائا، 

 2022/4/1737ر  إ  :  

 9-968-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الافا  )قانون(//اللحاكلات/ 

 ا جراءات ال ةائي //القانون ال ةائا//األردن//

 

< 762 > 

 الخصيالت، عبدهللا أحمد 345.56507

اللوجز فا  رح قانون العقوبات: القسم الااص جرائم االعتااء  

 -ت  على األ ااص داألموال دفق آخر التعايالت / عباهللا أحلا الاصيال

 ص407 -  2022علان: دار الثقاف ، 

 2021/8/4948ر  إ  :  

 0-115-15-9923-978ردمك :  

اللحاكلات//القانون / ال ريل //الواص ات : /قانون العقوبات/ 

 ال ةائا//األردن/

 

< 763 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 345.56508

علان:  -قانون األحااث دملحقاته / تيسير أحلا حسين الزعبا   

 ص60 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/4513ر  إ  :  

 الواص ات : /محاكم األحااث//العقوبات//قضاء األحااث/ 

 األردن//

 

< 764 > 

 الشعيبي، خالد أحمد حافظ 345.568

دراسات معلق  فا القانون ال زائا العلانا: ثالث  أبحاث  

ائا، علان: دار د -جزائي  متاصص  دمح ل  / خالا أحلا حافظ الشعيبا  

 ص272 -  2022

 2022/1/554ر  إ  :  

 4-934-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القانون ال ةائا//القانون//سلطة  ُعلان/ 

 

< 765 > 

 مجدوب، نوال 345.65026

نوال  الحلاي  ال ةائي  دا داري  لللست لك فا عللي  التسويق / 

 ص355 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -م ادب  

 2022/1/394ر  إ  :  

 2-329-66-9957-978ردمك :  

 التسويق// الواص ات : /الحلاي  ال ةائي //الغش دالتاليس/ 

 قانون ال ةائا//ال زائر/ال رائم الت اري //ال/
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< 766 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 346.01

األسر  / دسيم حسام الاين الحلاي  االجتلاعي  من العةف  

 ص177 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع - األحلا

 2021/8/4386ر  إ  :  

 8-871-33-9957-978ردمك :  

 العةف/ الواص ات : /األحوال الشاصي //العالقات العائلي / 

 األسر //القانون اللانا/

 

< 767 > 

 كريشان، ماهر محمد 346.01

علان: دار  -اللوائح الشرعي  مع التوضيح / ماهر محلا كريشان   

 ص386 -  2022الرداي  العربي ، 

 2022/2/588ر  إ  :  

 4-47-770-9923-978ردمك :  

القانون / الواص ات : /األحوال الشاصي //القضاء الشرعا/ 

 اللانا/

 

< 768 > 

 الهواري، تيسير خلف سلمان 346.015

تيسير  جريل  إفساد الرابط  الزدجي  فا قانون العقوبات األردنا / 

 ص72 -  2022لان: اللؤلف، ع -خلف سللان ال وار   

 2022/11/5681ر  إ  :  

 األردن// الواص ات : /قانون األسرل//ال ريل //القانون/ 

 

< 769 > 

 صواخرون، خالد عبدهللا 346.022

ت ادض ا ل تردنا كأحا دسائا فض اللةازعات فا عقود ال 

 -  2022ائا، علان: دار د -الت ارل ا ل تردني  / خالا عباهللا صواخردن  

 ص121

 2022/1/544ر  إ  :  

 0-932-91-9957-978ردمك :  

الت ادض//الت ةولوجيا / الواص ات : /الت ارل ا ل تردني //العقود/ 

 ا/الحايث //القانون اللان

 

< 770 > 

 الظاهر، خالد خليل 346.022

 - خالا خليا الظاهرالعقود ا داري : دراس  تأصيلي  مقارن  /  

 ص232 -  2022علان: دار دائا، 

 2021/10/5733ر  إ  :  

 1-894-91-9957-978ردمك :  

القانون /عقود ا داري //التشريع ا سالما/الواص ات : /ال 

 الااص/
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< 771 > 

 سماء عيسى جرادالطراونة، أ 346.03

اللسؤدلي  اللاني  للصياالنا عن أضرار صرف الاداء فا  

لف، ال رك: اللؤ -القانون األردنا / أسلاء عيسى جراد الطرادن   

 ص99 -  2022

 2022/4/2223ر  إ  :  

 الواص ات : /الوص ات الطبي //اللعال   الطبي //الصيادل / 

 األضرار )قانون(//

 

< 772 > 

 ة، بخيت محمدالدعج 346.0310285

الذكاء االصطةاعا أحا تحايات اللسؤدلي  اللاني   

لثقاف ، علان: دار ا - دراس  مقارن  / بايت محلا الاع  اللعاصرل: 

 ص191 -  2022

 2022/1/561ر  إ  :  

 6-142-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسؤدلي  القانوني //الذكاء االصطةاعا/ 

 القانون اللانا//

 

< 773 > 

 الشعيبي، يحيى محمد 346.0434

عقا ا ي ار دفق أح ام قانون تةظيم العالق  بين اللؤجر  

، م اعلان: دار أ -داللستأجر دالقانون اللانا / يحيى محلا الشعيبا  

 ص278 -  2022

 2022/1/388ر  إ  :  

 5-490-25-9923-978ردمك :  

 اللانا/القانون / الواص ات : /عقود ا ي ار//قانون اللل ي / 

 

< 774 > 

 العبادي، عماد يوسف 346.0434

 -أح ام قانون اللال ين داللستأجرين / علاد يوسف العباد    

 ص258 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5115ر  إ  :  

 7-906-33-9957-978ردمك :  

العقود//القانون / الواص ات : /ا ي ار من الباين//التأجير/ 

 اللانا/
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< 775 > 

 يحيى، ابراهيم خالد 346.0434

فا  1953 رح قانون اللال ين داللستأجرين األردنا لسة   

جرين لستأضوء ال قه داالجت اد القضائا: دراس  مقارن  بقانون اللال ين دال

 لثقاف ،علان: دار ا -دتعايالته / ابراهيم خالا يحيى   1994األردنا لسة  

 ص400 -  2022

 2021/9/5387ر  إ  :  

 9-125-15-9923-978دمك : ر 

 القانون اللانا// الواص ات : /قانون اللال ين داللستأجرين/ 

 األردن//

 

< 776 > 

 المهايرة، محمد عبدهللا 346.04346

 /لتلويلا فا ميزان ال قه دالقانونالطبيع  القانوني  لعقا التأجير ا 

 ص478 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -محلا عباهللا الل ايرل  

 2022/3/1253إ  : ر   

 5-939-33-9957-978ردمك :  

ال قه /الواص ات : /العقود//ا ي ارات//حقوق اللستأجر//اللل ي / 

 القانون اللقارن// ا سالما//القانون اللانا/

 

< 777 > 

 خاطر، نوري حمد 346.048

 رح قواعا اللل يه حقوق اللؤلف دالحقوق الل ادرل:  دراس   

 ص(334)1ا -  2022ن: دار حةين، علا -مقارن  / نور  حلا خاير  

 2021/11/6328ر  إ  :  

 3-911-17-9957-978ردمك :  

العقوبات / الواص ات : /اللل ي  ال  ري //حقوق اللؤلف/ 

 ال زائي //القانون/

 

< 778 > 

 بلحاج، العربي 346.05

الحقوق العيةي  دفقا  ألح ام ال قه ا سالما داألنظل  السعودي :  

علان:  -ماعل  بأحاث التطبيقات القضائي  / العربا بلحاا  دراس  مقارن  

 ص424 -  2022دار الثقاف ، 

 2022/1/92ر  إ  :  

 5-136-15-9923-978ردمك :  

 القانون// الواص ات : /الحقوق العيةي //القانون اللانا/ 

 

< 779 > 

 األردن. غرفة التجارة الدولية 346.07

غرف  ان تحت الطلب / لارس  خطابات الضلاللعيار الادلا لل 

 ص108 -  2022لان: غرف  الت ارل الادلي ، ع -الت ارل الادلي   

 2022/3/1077ر  إ  :  

غرف الواص ات : /القانون الت ار //ات اقيات الت ارل الادلي // 

 الت ارل//اللؤسسات اللالي /
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< 780 > 

 بني عطية، نواف عواد مطلق الخمايسة 346.07

واف عواد مطلق الالايس  بةا   / نعقود الت ارل ا ل تردني 

 ص216 -  2022لان: دار دائا، ع - عطي 

 2021/6/3169ر  إ  :  

 3-858-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الت ارل ا ل تردني //العقود ا ل تردني //القانون  

 اللانا/

 

< 781 > 

 شطناوي، جبر غازي 346.07

 /يات اللصرفي   رح قانون الت ارل: األدراق الت اري  دالعلل 

 ص456 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -جبر غاز   طةاد   

 2021/12/7011ر  إ  :  

 1-134-15-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األدراق الت اري //العلليات اللصرفي //القانون  

 الت ار /

 

< 782 > 

 عبيدات، ابراهيم محمد 346.07

ابراهيم محلا  /تشريعات الت ارل ا ل تردني : دراس  مقارن   

 ص256 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -عبياات  

 2021/5/2898ر  إ  :  

 4-104-15-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القانون الت ار //الت ارل ا ل تردني //اللعامالت  

 القانون// الت اري //التوثيق ا ل تردنا/

 

< 783 > 

 المقدادي، عادل علي 346.07

بادئ العام  دفقا  ألحاث قانون الت ارل القانون الت ار : الل 

ري ، لت االعلانا، م  وم العلا الت ار ، مصادر الت ارل العلانا، األعلال ا

 -  2022لثقاف ، علان: دار ا -التاجر، اللت ر / عادل علا اللقااد   

 ص295

 2021/9/5367ر  إ  :  

 5-123-15-9923-978ردمك :  

 القانون// األعلال الت اري /الواص ات : /القانون الت ار // 

 

< 784 > 

 الشريف، هبة محمد 346.092

قانون االستثلار األردنا دأثره فا جذب االستثلارات / هب   

 ص130 -  2022لان: دار دائا، ع -محلا الشريف  

 2022/6/2982ر  إ  :  

 5-979-91-9957-978ردمك :  

 ن/األرد/ الواص ات : /قانون االستثلار//القانون اللانا/ 
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< 785 > 

 مقداد، محمد علي 346.096

األدراق الت اري : سةا السحب، السةا ألمر ال لبيال ، الشيك فا  

 -  ضوء قانون الت ارل د ردحات ال قه دأح ام القضاء / محلا علا مقااد

 ص294 -  2022علان: دار الثقاف ، 

 2021/9/5366ر  إ  :  

 8-122-15-9923-978ردمك :  

 ت//األدراق الت اري //ال قه ا سالما/الواص ات : /الشي ا 

 القانون الت ار //

 

< 786 > 

 القضاة، منذر عبد الكريم 346.565

دراس  متقام  فا القانون اللانا األردنا لطلب  الاراسات  

 - 2022ائا، علان: دار د -القضال   العليا فا القانون / مةذر عبا ال ريم

 ص463

 2022/3/1595ر  إ  :  

 8-965-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /القانون اللانا//االلتزامات )قانون(//القانون  

 اللقارن//القانون ا سالما//ال قه ا سالما//األردن/

 

< 787 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 346.56504

قانون التة يذ مع الشرح ب ليع قرارات مح ل  التلييز  

لان: ع -زعبا  / تيسير أحلا حسين ال 2022األردني  لل يئ  العام  

 ( 5 ؛دن القانوني  موسوع  األر) -ص  79 -  2022اللعا، 

 2022/5/2643ر  إ  :  

الواص ات : /قانون اللل ي //ا جراءات اللاني //القانون  

 اللانا//األردن/

 

< 788 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 346.565043

م( مع جليع 2019لسة   13قانون اللل ي  العقاري  رقم ) 

علان:  -  الصادرل بلوجبه / تيسير أحلا حسين الزعبا  األنظل

 ص130 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/4289ر  إ  :  

 الواص ات : /العقارات//قانون اللل ي //القانون اللانا/ 

 األردن//

< 789 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 346.5650434

 /قانون اللال ين داللستأجرين دا جاره فا القانون اللانا  

 -ص  63 -  2022، علان: اللؤلف -ر أحلا حسين الزعبا  تيسي

 ( 33 ؛ ن القانوني موسوع  األرد)

 2022/8/4512ر  إ  :  

الواص ات : /اللال ون//اللستأجردن//قانون اللل ي //القانون  

 اللانا//األردن/
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< 790 > 

 الحمد، أمجد مفلح 346.565048

 ل تردني : العالم  الت اري  بين الواقع التقليا  دالبيئ  ا 

 -  2022لثقاف ، علان: دار ا -دراس  مقارن  / أم ا م لح الحلا  

 ص400

 2021/3/1430ر  إ  :  

 6-100-15-9923-978ردمك :  

القانون / الواص ات : /اللل ي  الصةاعي //حقوق اللل ي / 

 الت ار //القانون اللانا/

 

< 791 > 

 الخاليلة، أسعد خليفة 346.5650488

للعالمات الت اري  اللش ورل: أثره فا  التس يا الادلا 

 -  2022اد، علان: دار ز -التشريع األردنا / أسعا خلي   الااليل   

 ص181

 2022/2/982ر  إ  :  

 3-32-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالمات الت اري //الحلاي  القانوني //القانون  

 الت ار //األردن/

 

< 792 > 

 حمود الخاليلة، النا 346.56507

الحلاي  اللاني  للعامالت الت ارل ا ل تردني  فا التشريع  

 ص312 -  2022اد، علان: دار ز -األردنا / النا حلود الااليل   

 2022/2/1020ر  إ  :  

 7-34-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الت ارل ا ل تردني //اللعامالت الت اري   

  //األردن/الادلي //ا نترنت//القانون الت ار

 

< 793 > 

 الزيادات، أحمد نوري 346.56507

الوجيز فا التشريعات الت اري  األردني : مبادئ القانون  

( / رفي الت ار  )الشركات الت اري ، األدراق الت اري ، دالعلليات اللص

 - ؛ مزيال دمةقح 3ي -عطا العلوش   أحلا نور  الزيادات، ابراهيم

 ص302 -  2022علان: دار دائا، 

 2021/10/5735ر  إ  :  

 7-892-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشركات الت اري //العلليات اللصرفي / 

 القانون الت ار //األردن//
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< 794 > 

 كريم، زهير عباس 346.56507

 األدراق الت اري  دالعلليات اللصرفي  فا القانون األردنا / 

 ص309 - 2022لان: اللؤلف، ع  -زهير عباس كريم  

 2022/1/20ر  إ  :  

 3-194-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العلليات اللصرفي //القانون الت ار //األردن/ 

 

< 795 > 

 كريم، زهير عباس 346.56507

اللاخا إلى القانون الت ار  األردنا دفقا  ألحاث التشريعات  

 ف،ؤلعلان : الل -الت اري  دأح ام مح ل  التلييز / زهير عباس كريم  

 ص323 -  2022

 2022/8/4369ر  إ  :  

 4-0-9952-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القانون الت ار //العقود// القانون اللانا/ 

 األردن//

 

< 796 > 

 هليل، منير علي 346.56507

مبادىء القانون الت ار : الةظري  العام  لقانون الت ارل،  

علان: دار  -مةير علا هليا   /األعلال الت اري ، الت ار، العقود الت اري  

 ص263 -  2022الثقاف ، 

 2022/1/233ر  إ  :  

 9-138-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال الت اري //االلتزامات )قانون(//العقود/ 

 القانون الت ار //األردن//

 

< 797 > 

 الحاللمة، نصار محمد 346.565078

ونسترال الةلوذجا  رح قانون ا عسار: مقارن  مع قانون الي 

علان:  -دم  وم ا عسار عبر الحادد )الادلا( / نصار محلا الحاللل   

 ص239 -  2022دار الثقاف ، 

 2022/1/232ر  إ  :  

 6-139-15-9923-978ردمك :  

 االلتزامات )قانون(// الواص ات : /ا عسار//الع ز اللالا/ 

 قانون الشركات//األردن//

 

< 798 > 

 كتب نبيل للقانونشركة م 346.565092

 Investment ReIatedم لوع  تشريعات االستثلار =  

Ligislation   علان:  -؛ مزيال دمةقح   3ي -/  رك  م تب نبيا للقانون

 ص417 -  2022الشرك ، 

 2022/1/147ر  إ  :  

 التشريع//األردن// الواص ات : /االستثلار//القوانين اللحلي / 
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< 799 > 

 يخلف، بشرى 346.65015

اللعال   القانوني  لظاهرل العةف الزدجا دأثره على األسرل  

علان: دار  -ال زائري  / بشرى يالف، مةى صالح محلا الشقباد   

 ص160 -  2022األيام، 

 2022/5/2277ر  إ  :  

 5-955-95-9957-978ردمك :  

 العقوبات// الواص ات : /العةف األسر //قانون األسرل/ 

 ائر/القانون اللانا//ال ز/

 

< 800 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 347

دسيم  اللواثيق الادلي  دالعربي  اللتعلق  بالسلط  القضائي  / 

 ص360 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -حسام الاين األحلا  

 2022/1/543ر  إ  :  

 1-937-33-9957-978ردمك :  

ان البلاالواص ات : /القضاء//القانون الادلا//السلط  القضائي // 

 العربي /

 

< 801 > 

 حيف، معتصم خالد 347

 1959لسة   31قانون أصول اللحاكلات الشرعي  رقم  

 لسة  10دقانون التة يذ الشرعا رقم  2016لسة   11دتعايالته رقم 

، لثقاف علان: دار ا -دفقا  ألحاث التعايالت / معتصم خالا حيف   2013

 ( 17 ؛سلسل  التشريعات القانوني   ) -ص  98 -  2022

 2021/9/5522ر  إ  :  

 6-126-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللحاكم الشرعي //قواعا ا جراءات القانوني / 

 السلط  القضائي //

 

< 802 > 

 الدمانيه، عبدهللا أدهم ارتيمان 347

 الوجيز العللا فا إجراءات التقاضا فا اللحاكم الشرعي  / 

 -  2022ن: دار درد األردني ، لاع -عباهللا أدهم ارتيلان الامانيه  

 ص119

 2022/10/5109ر  إ  :  

 0-43-769-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القضايا//اللحاكم الشرعي //الةظام القضائا/ 
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< 803 > 

 القبيالت، حمدي سليمان سحيمان 347

  / حلا  سليلان سحيلان الوسيط فا القضاء ا دار 

 ص559 -  2022 لثقاف ،اعلان: دار  - القبيالت

 2022/6/3149ر  إ  :  

 7-161-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القضاء ا دار //اللحاكم ا داري / 

 األردن//

 

< 804 > 

 األحمد، وسيم حسام الدين 347.009566

قواعا سلوكيات العلا القانونا فا الةظام السعود  / دسيم  

 ص236 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -حسام الاين األحلا  

 2021/8/4389ر  إ  :  

 2-873-33-9957-978ردمك :  

 السعودي // الواص ات : /إدارل القضاء//السلوكيات/ 

 

< 805 > 

 الدبوبي، ضرار حسين 347.0285

التطبيقات القانوني  ا ل تردني  / ضرار حسين الابوبا، ماجا  

 ص207 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -صالح الشواب    

 2022/1/91ر  إ  :  

 2-137-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إجراءات التح يم//تطبيقات الحاسوب/ 

 

< 806 > 

 عبيدات، يوسف محمد 347.06

 رح قانون البيةات معززا  بأحاث االجت ادات القضائي  / يوسف  

 ص295 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -محلا عبياات  

 2022/1/324ر  إ  :  

 2-140-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدل //قانون البيةات//إجراءات اللحاكم/ 

 القضاء//القانون//

 

< 807 > 

 مقداد، محمد علي 347.09

قانون التح يم فا القضايا اللاني  دالت اري : دراس  نظري   

 ص271 -  2022لثقاف ، علان: دار ا -تطبيقي  مقارن  / محلا علا مقااد  

 2021/10/5671ر  إ  :  

 0-128-15-9923-978: ردمك  

 القانون اللانا// الواص ات : /التح يم الادلا//القانون الت ار / 

 القضايا//تسوي  الةزاعات//االت اقيات الادلي //
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< 808 > 

 العرموطي، عمر محمد نزال 347.563

اللحاكل  الل زل : محاكل  الرئيس العراقا الراحا الش يا صاام  

ن با ال ريم العرمويا محاما الافا  عحسين كلا يردي ا الةائب صالح ع

لان: ع  -الرئيس الراحا الش يا صاام حسين / علر محلا نزال العرمويا  

 ص320 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1196ر  إ  :  

 7-253-00-9923-978ردمك :  

صاام حسين / الواص ات : /اللحاكم ال ةائي //القضاء ال ةائا/ 

 (//العراق/1979-2003)

 

< 809 > 

 ابراهيم، محمود نعيم ابراهيم 347.565

الشرح الوافا للبادئ دقرارات اللح ل  العليا الشرعي  األردني  /  

، لرياحينعلان: دار ا -محلود نعيم ابراهيم ابراهيم، علر محلا أبو ب ر  

 ص527 -  2022

 2022/7/3829ر  إ  :  

 9-12-797-9923-978ردمك :  

اءات االستئةاف//ا جراءات الواص ات : /اللحاكم الشرعي //إجر 

 اللاني //اللحاكلات//األردن/

 

< 810 > 

 الزعبي، تيسير أحمد حسين 347.565

علان:  -اللحاكم األردني  / تيسير أحلا حسين الزعبا   

 ( 40ع  األردن القانوني  ؛ ) سلسل  موسو -ص  64 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/4506ر  إ  :  

 إجراءات اللحاكم//األردن///الواص ات : /اللحاكم //البلايات 

 

< 811 > 

 الحالحلة، أيمن خالد 347.56506

علان:  -ددر القرائن فا ا ثبات ال ةائا / أيلن خالا الحالحل    

 ص238 -  2022دار دائا، 

 2021/11/6548ر  إ  :  

 7-917-91-9957-978ردمك :  

 /اللحاكمالواص ات : /ا ثبات//الاليا ال ةائا//القانون ال ةائا// 

 األردن//

< 812 > 

 المومني، أسيل محمد 347.56509

قرارات التاابير اللؤقت  الصادرل عن هيئ  التح يم فا القانون  

 - 2022ائا، علان: دار د -اللومةا  األردنا: دراس  مقارن  / أسيا محلا 

 ص174

 2021/10/5736ر  إ  :  

 0-891-91-9957-978ردمك :  

 التح يم//تسوي  الةزاعات//الواص ات : /التاابير القانوني / 

 اللحاكلات//األردن//
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 اإلدارة العامة والعلوم العسكرية 350
< 813 > 

 هني، عامر 351.965

علان: دار دم تب   -ا دارل العام  ال زائري  / عامر هةا   

 ص139 -  2022الحاما، 

 2021/12/6931ر  إ  :  

 6-321-66-9957-978ردمك :  

 ا//ا دارل العام //ال زائر/الواص ات : /البحث التةظيل 

 

< 814 > 

 األبروي، راشد عبدهللا 352.14

تأثير العالق  بين التاطيط االستراتي ا دك اءل دفاعلي  الل الس  

 -  2022ل ةان، علان: دار ا -البلاي  العلاني  / را ا عباهللا األبرد   

 ص271

 2022/1/449ر  إ  :  

 0-113-35-9923-978ردمك :  

 الل الس البلاي //ا دارل اللحلي //سلطة  ُعلان/الواص ات : / 

 

< 815 > 

 عبيدات، عثمان عبد القادر 352.387

علان:  -إدارل الس الت ا ل تردني  / عثلان عبا القادر عبياات   

 ص138 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2021/10/5708ر  إ  :  

 5-038-43-9923-978ردمك :  

 دارل الوثائق//التس يا ا ل تردنا/الواص ات : /ح ظ الس الت//إ 

 ا دارل العام //

 

< 816 > 

 عبدهللا، كفاية محمد 352.6

علان:  -أخالقيات الوظي   العام  دالحوكل  / ك اي  محلا عباهللا   

 ص452 -  2022دار اللسيرل، 

 2021/8/4467ر  إ  :  

 3-195-97-9957-978ردمك :  

 ا  العام//الاام  اللاني /الواص ات : /األخالقيات الوظي ي //القط 

 

< 817 > 

 الحسبان، عماد مفلح 353.3

إدارل الشري  الحايث  دت ةولوجيا الذكاء االصطةاعا / علاد م لح  

 ص362 -  2022لان: دار الاليج، ع -الحسبان، ياسر يالب الازاعل   

 2021/11/6695ر  إ  :  

 3-117-23-9923-978ردمك :  

القوات اللسلح //ا دارل /الواص ات : /الشري  العس ري / 

 العس ري //األردن/
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< 818 > 

 حامد، آدم محمد موسى 353.46

الحوكل  دعالا ال ساد ا دار  فا ع ا صار ا سالم / آدم محلا  

 ص178 -  2022لان: دار عصور، ع -موسى حاما  

 2022/7/3247ر  إ  :  

 5-43-751-9923-978ردمك :  

 ارل العام //الشريع  ا سالمي /الواص ات : /ال ساد ا دار //ا د 

 عصر صار ا سالم//الال اء الرا ادن//الةظام ا دار  فا ا سالم//

 

< 819 > 

 الشركة المرئية لالستشارات البرمجية والتدريب 354.9

دليا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا األنشط  التاريبي  / الشرك   

 دزارل العلا األردني ، لان:ع -اللرئي  لالستشارات البرم ي  دالتاريب  

 ص61 -  2022

 2022/4/1792ر  إ  :  

 9-00-796-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاريب الل ةا//ا ر اد التأهيلا//األنشط   

 التاريبي /

 

< 820 > 

 الشركة المرئية لالستشارات البرمجية والتدريب 354.9

شرك  دليا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا اللر ا الل ةا / ال 

، العلا االردني  علان: دزارل -اللرئي  لالستشارات البرم ي  دالتاريب  

 ص126 -  2022

 2022/4/1790ر  إ  :  

 3-02-796-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاريب الل ةا//ا ر اد التأهيلا//األنشط   

 التاريبي /

 

< 821 > 

 الشركة المرئية لالستشارات البرمجية والتدريب 354.9

يا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا اللستر ا / الشرك  اللرئي  دل 

 -  2022العلا االردني ،  علان: دزارل -لالستشارات البرم ي  دالتاريب  

 ص97

 2022/4/1791ر  إ  :  

 6-01-796-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاريب الل ةا//ا ر اد التأهيلا//األنشط   

 التاريبي /
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< 822 > 

 الشويات، عزام حسين 355.02

استراتي ي  إدارل الحرب الحايث : الحرب اآلذري  األرميةي  الثالث   

م )إقليم ناغورنا كارباخ( حرب الطائرات اللسيرل / عزام حسين 2020

 ص185 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع -الشويات  

 2022/1/38ر  إ  :  

 4-443-98-9957-978ردمك :  

 : /الحرب//االستراتي ي  العس ري //السياس  العس ري /الواص ات  

 السياس  ال غرافي //

 

< 823 > 

علان:  -  ]دآخردن[   عباهللا محلا الربابع  /معجم المصطلحات األمنية  355.03

 ص315 -  2022 رك  األكاديليون، 

 2021/9/5660ر  إ  :  

 6-105-27-9923-978ردمك :  

 //العلوم العس ري //معاجم الواص ات : /ا جراءات األمةي 

 اللصطلحات/

 

< 824 > 

 اخميس، حنان مصطفى 355.343

علان:  -علم اللاابرات دالحرب الة سي  / حةان مصط ى اخليس   

 ص94 -  2022دار أم ا، 

 2022/6/3075ر  إ  :  

 4-554-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحرب الة سي //اللاابرات//الت سس//العلوم  

 /العس ري 

 

 المشاكل والخدمات االجتماعية والجمعيات الخيرية 360
< 825 > 

 المعايطة، سالم فالح 361

 داقع الحرك  التعادني  فا األردن: اللاضا، الحاضر، اللستقبا / 

 ص277 -  2022لان: اللؤلف، ع -سالم فالح اللعايط   

 2022/1/236ر  إ  :  

 //ال لعيات الواص ات : /ال لعيات الايري //ال لعيات الااص 

 الرسلي //القوانين داللوائح//التةلي /

 

< 826 > 

 عبيدات، ذوقان عبدهللا 361.2

علان: دار  -القيادل داللسؤدلي  الل تلعي  / ذدقان عباهللا عبياات   

 ص228 -  2022ال  ـر، 

 2022/7/3388ر  إ  :  

 9-271-92-9957-978ردمك :  

 ؤدلي  الل تلعي /الواص ات : /العلا ال لاعا//القيادل//اللس 

 ا دارل//
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< 827 > 

 الزعبي، جضعان أحمد فالح 361.24

 -  2022اللؤلف،   -تلام الاير / جضعان أحلا فالح الزعبا   

 ص210

 2022/8/4000ر  إ  :  

 0-421-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /حركات ا صالح//األعلال التطوعي //العالقات  

 ا نساني //العشائر//األردن/

 

< 828 > 

 الصادي، وفاء هانم محمد 361.3

م اهيم دم ارات دم االت حايث  فا الاام  االجتلاعي  / دفاء  

الوراق،  علان: مؤسس  -هانم محلا الصاد ، ابراهيم صبر  أحلا حسةين  

 ص273 -  2022

 2021/9/5079ر  إ  :  

 9-890-33-9957-978ردمك :  

 الجتلاعي /الواص ات : /الرعاي  االجتلاعي //الاام  ا 

 

< 829 > 

 مبارك، هناء فايز عبد السالم 361.3

م ارات الللارس  الل ةي  فا الاام  االجتلاعي  / هةاء فايز عبا  

 ص360 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -السالم مبارك  

 2021/8/4471ر  إ  :  

 7-197-97-9957-978ردمك :  

اام  الواص ات : /الرعاي  العام //ا ر اد االجتلاعا//ال 

 االجتلاعي /

 

< 830 > 

 ملكاوي، لين محمد عيسى 361.3

علان:  رك  دصا  -دليا  بك دبادر / لين محلا عيسى مل اد    

 2022للتوعي  دالتثقيف، 

 2022/11/5689ر  إ  :  

الواص ات : /العلا ال لاعا//الاام  االجتلاعي //الةشايات  

 االجتلاعي  الثقافي /

 

< 831 > 

 قصود عبدهللاعيسى، نورا عبد الم 361.6

السياسات العام  للحلاي  االجتلاعي  فا الادل الةا ئ  با  ارل إلى  

 -  2022لبايا، علان: دار ا -مصر / نورا عبا اللقصود عباهللا عيسى  

 ص90

 2022/10/5585ر  إ  :  

 1-10-810-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحلاي  االجتلاعي //الحق فا الرعاي  االجتلاعي / 

 اقتصاد الرفاه//مصر//
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< 832 > 

 حسنين، ابراهيم صبري أحمد 361.763

التل ين اللالا لللةظلات االجتلاعي  / ابراهيم صبر  أحلا  

 ص434 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -حسةين  

 2021/8/4773ر  إ  :  

 9-030-43-9923-978ردمك :  

اللؤسسات غير //الواص ات : /اللةظلات التطوعي //الاعم اللالا 

 الربحي //الاام  االجتلاعي /

 

< 833 > 

 عاشوري، شكري 362.11

تحايات تطبيق إدارل ال ودل الشامل  فا تسيير الاامات الصحي   

 -  2022أليام، علان: دار ا -بال زائر: رؤي  معاصرل /   ر  عا ور   

 ص314

 2022/2/902ر  إ  :  

 1-940-95-9957-978ردمك :  

دارل ال ودل//التاطيط االستراتي ا//التةلي  الواص ات : /إ 

 الصحي //الاامات الصحي //ال زائر/

 

< 834 > 

 الحبيس، فراس علي 362.29

علم ن س ا دمان / فراس علا الحبيس، إيلان حسن  محلود  

 ص350 -  2022لان: دار ص اء، ع -الةسور  

 2022/3/1144ر  إ  :  

 1-145-28-9923-978ردمك :  

  دمان//العالا السلوكا//اللشاكا الصحي /الواص ات : /ا 

 اللشاكا االجتلاعي //

 

< 835 > 

 سعد، مراد علي عيسى 362.29

ا دمان: ال لس   دالةظري  دمااخا العالا / مراد علا عيسى سعا،  

ـر، ل  علان: دار ا -محلا محلا فتح هللا، أميله مصط ى كاما جلعه ابراهيم  

 ص712 -  2022

 2022/11/5920ر  إ  :  

 8-281-92-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دمان//الصح  العقلي //الصح  الة سي //العالا/ 

 اللشاكا االجتلاعي //

 

< 836 > 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة 362.7

الاراس  الويةي  حول العةف ضا األي ال فا األردن / الل لس  

 ص184 -  2022لان: الل لس، ع -الويةا لشؤدن األسرل  

 2022/6/3162  إ  : ر 

الواص ات : /العةف ال سا //العةف الة سا//رعاي  الط ول   

 اللشاكا االجتلاعي //األردن///



191 
 

< 837 > 

 غويبة، سمير محمد 363.12

حوادث الطرق: الحرب الل توح ، اللش الت دالحلول / سلير  

 ص305 -  2022لان: دار زهران، ع -محلا غويب   

 2022/1/540ر  إ  :  

 0-541-88-9957-978 ردمك : 

 الواص ات : /حوادث الطرق//أخطار الةقا//برامج السالم  العام / 

 

< 838 > 

 الكريمين، أيمن أحمد 363.2

علان: دار  -أساسيات فا علم الشري  / أيلن أحلا ال ريلين   

 ص397 -  2022دم تب  الحاما، 

 2021/3/1406ر  إ  :  

 8-260-66-9957-978ردمك :  

 لشري //التحقيق ال ةائا//تة يذ القانون//قوات األمن/الواص ات : /ا 

 

< 839 > 

 الحميدي، حسين محمد 363.37

علان:  -التحقيق فا أسباب الحرائق / حسين محلا الحليا    

 ص129 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/944ر  إ  :  

 الواص ات : /م افح  الحرائق//التحقيق فا الحوادث//ال وارث/ 

 السالم  العام //

 

< 840 > 

 مطر، حازم محمد 363.9

قضايا س اني  دبيئي  عالليا  دمحليا  / حازم محلا مطر، حسن  

 ص333 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -مصط ى حسن  

 2021/9/5108ر  إ  :  

 5-913-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الس ان//اللشاكا البيئي //تةلي  الل تلع//علم  

 االجتلا /

 

< 841 > 

 صام حسني حسناألطرش، ع 364

اللاخا إلى علم ا جرام / عصام حسةا حسن األيرش، دل م  

 ص255 -  2022لان: دار الثقاف ، ع -ناصر محلا آل ف يا ال اجر   

 2021/5/2779ر  إ  :  

 7-103-15-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال ريل //العقاب//السلوك االجتلاعا//اللشاكا  

 ي /االجتلاعي //الةظريات العلل
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< 842 > 

 القبالين، مجد خليل 364

الغلوض اللعرفا اللصاحب لبعض ال رائم فا الل تلع دددره  

فا إحااث الرهاب االجتلاعا من ج   نظر األبوين فا األسرل "األردن 

 ص182 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -أنلوذجا" / م ا خليا القبالين  

 2021/1/140ر  إ  :  

 2-089-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم ا جرام//األسرل//ال ساد األخالقا//العواما  

 االجتلاعي //م افح  ال ريل //الرهاب الل تلعا//األردن/

 

< 843 > 

 الموسوي، نجم عبدهللا 364.019

 ال ريل  دالعةف: دراس  ن سي  دقانوني  / ن م عباهللا اللوسو ، 

 ص290 -  2022يس، لان: دار ابن الة ع -حسين عباهللا اللوسو   

 2021/11/6445ر  إ  :  

 5-158-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم ال ريل //علم الة س//تعايا الشاصي //القانون/ 

 

< 844 > 

 جندل، جاسم محمد 364.1

علان: دار اللعتز،  -ال رائم ا ل تردني  / جاسم محلا جةال   

 ص304 -  2022

 2021/9/5264ر  إ  :  

 5-312-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ال رائم ا ل تردني //ال رائم ال ةائي //علم ال ريل / 

 

< 845 > 

 زيدان، عبد الرحمن حسام عبد الخالق 364.16

تسع دستون يريق  لاااعك: لن تقع فا ال خ بعا اليوم / عبا  

 ص314 -  2022لان: اللؤلف، ع -الرحلن حسام عبا الاالق زياان  

 2022/10/5089ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصب داالحتيال//ال رائم الحاسوبي //علم ال ريل / 

 

< 846 > 

 الهاجري، دلهم ناصر محمد آل فهيد 364.6

اللاخا إلى علم العقاب اللعاصر / دل م ناصر محلا آل ف يا  

 -  2022ل  ر، اعلان : دار  -ال اجر ، عصام حسةا حسن األيرش  

 ص240

 2022/11/5798ر  إ  :  

 5-279-92-9957-978ك : ردم 

 الواص ات : /العقوبات//ال ريل //اللؤسسات العقابي / 
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< 847 > 

 األطرش، عصام حسني حسن 365

ا صالح دالتأهيا دفقا  ألحاث اللعايير الادلي  فا معامل  الس ةاء:  

لثقاف ، علان: دار ا -قواعا نيلسون مانايال / عصام حسةا حسن األيرش  

 ص255 -  2022

 2022/4/1994: ر  إ   

 4-159-15-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا صالح//التأهيا//اللؤسسات العقابي / 

 

< 848 > 

 محادين، موفق محمد 366

علان: دار الصايا،  -األخويات السري  / موفق محلا محادين   

 ص95 -  2022

 2021/8/4602ر  إ  :  

 1-95-710-9923-978ردمك :  

 سري //الص يوني //الللارسات الا ي /الواص ات : /ال لعيات ال 

 

< 849 > 

 بيغون، فالديمير 366.1

ح ايات أدالد األرمل  / فالديلير بيغون؛ ترجل  حسين مسلم محلود  

 ص157 -  2022لان: دار أزمة ، ع -جلعه  

 2022/7/3499ر  إ  :  

 5-857-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللاسوني //الحركات السري / 

 

< 850 > 

 شبيب، دريد كامل 368

علان: دار اللسيرل،  -إدارل الاطر دالتامين / دريا كاما  بيب   

 ص413 -  2022

 2020/7/2663ر  إ  :  

 5-175-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التأمين//إدارل اللااير//تالين اللااير//األعلال  

 الت اري //ا دارل اللالي /

 

 التربية والتعليم 370
< 851 > 

 ردن. جامعة اليرموك. كلية التربيةاأل 370

أبحاث مؤتلر كلي  التربي  الرابع عشر: التربي  دالتةلي  اللستاام ،  

علان:  - ( / جامع  اليرموك  كلي  التربي 2022أيار  12-10الريادل داالبت ار )

 ص623 -  2022دار اللسيرل، 

 2022/4/2180ر  إ  :  

 7-212-97-9957-978ردمك :  

: /التةلي  التربوي //تطوير اللةاهج//االبت ار//التاطيط  الواص ات 

 التربو //األبحاث التربوي /
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< 852 > 

 العابد، فاطمة أحمد عبد المحسن 370.1

علان:  -التعلم: أسسه دنظرياته / فايل  أحلا عبا اللحسن العابا   

 ص243 -  2022دار أم ا، 

 2022/7/3490ر  إ  :  

 9-562-25-9923-978ردمك :  

 لواص ات : /علليات التعلم//إستراتي ي  التعلم//التربي /ا 

 

< 853 > 

 مجيد، سوسن شاكر 370.1

دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا للبرامج التربوي  دفق  

 رزاد، علان: دار   -م يا   / سوسن  اكر NCATEاللعايير الادلي  

 ص178 - 2022

 2021/10/5896ر  إ  :  

 5-76-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /جودل االعتلاد األكاديلا//أنظل  التعليم//التربي / 

 اللواص ات الادلي //

 

< 854 > 

 عناجرة، فواز أحمد 370.14

ا عالم التربو  دددره فا تعزيز االنتلاء للوين / فواز أحلا  

 ص159 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -عةاجرل  

 2022/3/1488ر  إ  :  

 2-533-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ا عالم//التةشئ  االجتلاعي //اللواية //ا دارل  

 التربوي /

 

< 855 > 

 الحياري، آالء محمد ابراهيم 370.15

 - بو  / آالء محلا ابراهيم الحيار نلو ي ا الردض  دالتقويم التر 

 ص241 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/7/3481ر  إ  :  

 2-561-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم ن س الةلو//التحليا الة سا//التعليم قبا اللارس / 

 األي ال//علم الة س التربو //

 

< 856 > 

 الداهري، صالح حسن 370.15

االختبارات داللقاييس الة سي  دالتربوي  دا ر ادي  ددالالت ا  

علان: دار  -ا كليةي ي  / صالح حسن الااهر ، حسين ماهللا الطرادن   

 ص582 -  2022صار العللا، ا ع

 2021/1/233ر  إ  :  

 3-424-98-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التوجيه التربو //ا ر اد الة سا//اختبارات  

 الشاصي //الذكاء//علم الة س التربو /
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< 857 > 

 الراوي، مروة صالح 370.15

/ مردل صالح  School Psychologyعلم الة س اللارسا =  

 ص260 -  2022ربا، م تب  الل تلع الع علان: -الراد   

 2021/4/2083ر  إ  :  

 6-700-83-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ا ر اد التربو //الطالب//تعايا السلوك//علم الة س  

 التربو /

< 858 > 

 الزغول، عماد عبد الرحيم 370.15

علان: دار  -مبادئ علم الة س التربو  / علاد عبا الرحيم الزغول   

 ص342 -  2022رل، اللسي

 2022/6/3071ر  إ  :  

 5-216-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /علم الة س التربو //الةلو اللعرفا//اختبارات  

 الذكاء//يرق التعلم/

 

< 859 > 

 الشجيري، ياسر خلف 370.15

 Newات اهات حايث  فا القياس دالتقويم الة سا دالتربو  =  

Trends In Educational And Psychological M easurement 

And Assrssment    ياسر خلف الش ير ، حيار عبا ال ريم الزهير /- 

 ص601 -  2022علان: م تب  الل تلع العربا، 

 2021/1/145ر  إ  :  

 4-692-83-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القياس//التقييم//االختبارات//القارات//العللي  التربوي / 

 و /علم الة س الترب/

 

< 860 > 

 عليان، عزيز شفيق 370.15

دليا إعااد اختبارات التحصيا دالتشايص ا دراكا فا الل ال  

 ص85 -  2022لان: اللؤلف، ع -التربو  / عزيز   يق عليان  

 2022/3/1465ر  إ  :  

 الواص ات : /االختبارات دالقياسات التربوي //ا دارل التربوي / 

 التعليم//

 

< 861 > 

 ونالدكوهين، ر 370.15

القياس الة سا دالتقويم / ردنالا كوهين، مارك سويردلك؛ ترجل   

أحلا محلود ارديق الثوايب ،  يرين صبحا محلا حاما، إيلان رسلا حسن 

 ص999 -  2022لان: دار ال  ـر، ع -عبا  

 2022/10/5111ر  إ  :  

 8-278-92-9957-978ردمك :  

علم ي //اختبارات الذكاء//الواص ات : /االختبارات دالقياسات التربو 

 الة س التربو /
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< 862 > 

 المهتدي، رهام محمد 370.15

 القصص القرآنا دتةلي  الذكاء األخالقا لاى أي ال الردض  / 

 ص244 -  2022لان: دار أم ا، ع -رهام محلا الل تا   

 2022/1/424ر  إ  :  

 9-492-25-9923-978ردمك :  

أساليب الط ا//الذكاء الردحا//الواص ات : /الذكاء األخالقا//نلو  

 التاريس//قصص القرآن//التربي  ا سالمي /

 

< 863 > 

 الموسوي، نجم عبدهللا 370.15

التعليم دالتعلم فا ضوء معطيات علم الة س التربو  / ن م عباهللا  

 ص244 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -اللوسو ، علا عباهللا اللوسو   

 2021/11/6443ر  إ  :  

 8-160-24-9923-978مك : رد 

الواص ات : /علم الة س التربو //صعوبات التعلم//م ارات  

 التاريس//التعليم ا ل تردنا//الطالب/

 

< 864 > 

 جندل، جاسم محمد 370.152

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -الت  ير / جاسم محلا جةال   

 ( 6 ؛ب ) سلسل  اللواه -ص  312

 2021/9/5094ر  إ  :  

 5-885-33-9957-978: ردمك  

 الواص ات : /الت  ير//ا باا //التطوير التربو //ا دارل التربوي / 

 

< 865 > 

 الشوابكة، ضحى أحمد موسى 370.152

الطرق العللي  لتةلي  الت  ير لاى يلب  الرياضيات / ضحى أحلا  

 ص182 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -موسى الشواب    

 2022/5/2587ر  إ  :  

 9-73-794-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الت  ير//التلارين العقلي //علليات التعلم//تاريس  

 الرياضيات//يرق التعلم/

 

< 866 > 

 العوضي، ابراهيم علي 370.152

الت  ير ا بااعا: ا باا  فا التعليم دالتعليم من أجا ا باا  /  

 ص156 -  2022لان: دار دائا، ع -ابراهيم علا العوضا  

 2022/1/328ر  إ  :  

 0-929-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا باا //م ارات الت  ير//العلليات العقلي / 

 اللارسون//علم الة س التربو //
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< 867 > 

 دواهده، علي محمد أحمد 370.1524

إدارال الل ارات الت  يري  فا الاراسات االجتلاعي  دالتربي   

إربا:  -اه،  ورى أحلا يوسف ال رابعه  الويةي  / علا محلا أحلا دداه

 ص223 -  2022عالم ال تب الحايث، 

 2022/9/4869ر  إ  :  

 0-422-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الت  ير ا بااعا//تةلي  الل ارات//أساليب التاريس/ 

 اللةاهج//التربي  االجتلاعي //

 

< 868 > 

 عالق، كريمة محمد 370.1524

  لاى أي ال اللرحل  التحضيري  / كريل  محلا الت  ير االبت ار 

 ص659 -  2022لان: دار فضاءات، ع -عالق، سةاد  فطيل   

 2021/5/2688ر  إ  :  

 7-162-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الت  ير ا بااعا//استراتي ي  التعلم//التةلي   

 التربوي //اللؤسسات التربوي //التعليم قبا اللارس /

 

< 869 > 

 لموزة، أشواق سامي 370.1528

السلوك التوكيا  دعالقته بالافء العاي ا لاى التالمذل / أ واق  

 تلع العربا، لان: م تب  اللع -ساما للوزل، نور حسين عبا ال ليا  

 ص112 - 2022

 2021/2/1211ر  إ  :  

 2-696-83-9957-978ردمك :  

قلي //علم الواص ات : /تعايا السلوك//العوايف//العلليات الع 

 الة س التربو /

 

< 870 > 

 التميمي، أسماء فوزي 370.7

التحليا ا حصائا دا جرائا للبحوث التربوي : أمثل  دتطبيقات /  

 ص431 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع -أسلاء فوز  التليلا  

 2021/2/1209ر  إ  :  

 8-429-98-9957-978ردمك :  

األبحاث التربوي //التةلي  الواص ات : /التحليا ا حصائا// 

 التربوي //ت ةولوجيا التعليم/

 

< 871 > 

 الديات، رشاد عبد الكريم 370.9565

علان:  -أثر كوردنا على التعليم / ر اد عبا ال ريم الايات   

 ص111 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1556ر  إ  :  

علم الواص ات : /التعليم//كوردنا//األدبئ //األحوال االجتلاعي // 

 الجتلا  التربو //األردن/ا
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< 872 > 

 العمايرة، محمد نايف 370.9565

مع م التربويون داللاارس فا إقليم ال ةوب فا الللل   األردني   

ا نايف العلايرل، عامر جادهللا أبو جبله، م( / محل1950-1921ال ا لي  )

  مؤت ، ال رك: جامع -ماهر أحلا اللبيضين، ميسون مةصور عبياات  

 ص252 -  2022

 2022/4/2194ر  إ  :  

 الواص ات : /التعليم//اللارسون//األردن/ 

 

< 873 > 

 "عيسى القرنة"، سوسن خليل 371

 ا تقان مة ج حيال ديريق  تاريس فا ضوء اللةاهج اللطورل / 

 ص176 -  2022لان: اللؤلف، ع -سوسن خليا "عيسى القرن "  

 2022/3/1125ر  إ  :  

 علم//أساليب التاريس//تطوير اللةاهج/الواص ات : /استراتي ي  الت 

 ا دارل التربوي //السياس  التربوي //

 

< 874 > 

 الصبي، محمد 371

االعتلاد اللارسا: م  ومه دمبادئه دم االته دمعايير تطبيقي   

 -  2022ائا، علان: دار د -فا ماارس التعليم العام / محلا الصبا  

 ص252

 2022/1/164ر  إ  :  

 6-927-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التطوير التربو //برامج التاريس//إدارل ال ودل/ 

 ا دارل اللارسي //اللؤسسات التعليلي //

 

< 875 > 

 البطران، مشهور محمد 371.009564

اللارس  من الااخا: سوسيولوجيا مارس  مق ورل / مش ور  

 ص280 -  2022لان: دار جسور ثقافي ، ع -محلا البطران  

 2022/7/3424ر  إ  :  

 4-01-802-9923-978ردمك :  

 الواص ات : //اللةاهج//التطوير التربو //الطالب//اللارسون/ 

 االحتالل الص يونا//اللاارس//فلسطين//

 

< 876 > 

 مجيد، سوسن شاكر 371.01

دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا للاارس التعليم العام  

 رزاد، علان: دار   -م يا   / سوسن  اكر CITAدفق اللعايير الادلي  

 ص63 -  2022

 2022/5/2315ر  إ  :  

 3-96-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللاارس العام //ضلان ال ودل//االعتلاد  

 األكاديلا//التعليم/
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< 877 > 

 أبو العماش، بشار أسعد 371.1

 -فن التعليم دأدداته: كن معللا  ناجحا  / بشار أسعا أبو العلاش   

 ص118 -  2022: دار ال تاب الثقافا، إربا

 2022/2/646ر  إ  :  

 1-00-792-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تاريب اللارسين//العالقات بين اللارسين  

 دالطالب//أساليب التاريس//التربي /

 

< 878 > 

 أصالن، أيمن محمد 371.1

اللثلث الةابض / أيلن محلا التغذي  الراجع  ال عال : نلوذا  

 ص231 -  2022لان: دار ال يةيق، ع - أصالن

 2022/2/725ر  إ  :  

 7-056-45-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التغذي  الراجع //االتصال فا التاريس//العالق  بين  

 اللارسين دالطالب//التطوير التربو /

 

< 879 > 

 أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 371.1

اليا الشاما / أكاديلي  اللل   رانيا الابلوم الل ةا فا التعليم: ال 

 ص96 -  2022لان: األكاديلي ، ع -لتاريب اللعللين  

 2022/6/2991ر  إ  :  

 الواص ات : /اللارسون//تاريب اللارسين//م ة  التاريس//التعليم/ 

 

< 880 > 

 البلوشي، سليمان محمد 371.1

عايير االعتلاد االكاديلا للؤسسات إعااد اللعللين: الل اهيم دالل 

 -ام  ا إمداآلليات / سليلان محلا البلو ا، ثويب  أحلا البرادني ، محلود محل

 ص532 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/1/549ر  إ  :  

 8-936-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /تاريب اللارسين//االعتلاد األكاديلا//تأهيا  

 اللعللين/

 

< 881 > 

 الجابري، كاظم كريم 371.1

للستقبلي  لل ة  التعليم: ات اهات حايث  ن اح أم فشا الرؤى ا 

 -  2022م ا، علان: دار أ -)استراتي يات تطبيقي ( / كاظم كريم ال ابر   

 سلسل  الذكاء االصطةاعا ( ) -ص  451

 2022/5/2363ر  إ  :  

 1-539-25-9923-978ردمك :  

ا دارل //الواص ات : /م ة  التاريس//اللارسون//اللساقات التربوي  

 التربوي //التةلي  التربوي /
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< 882 > 

 الحديدي، صدام محمد حميد 371.1

معايير انتقاء اللارسين لل ة  التاريس فا ضوء التغيرات  

ن: لاع - اللستقبلي  العاللي  / صاام محلا حليا الحايا ، علا ياسين يه علا 

 ص344 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2022/7/3431ر  إ  :  

 2-956-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللارسون//م ارات التاريس//تاريب اللارسين/ 

 م ة  التاريس//

 

< 883 > 

 خطاب، محمد صالح 371.1

ات اهات معاصرل فا التاريب التربو : تطبيقات عللي  / محلا  

 ص253 -  2022لان: دار م االد ، ع -صالح خطاب  

 2020/2/863ر  إ  :  

 5-715-02-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التطوير التربو //التاريب ا دار //التاطيط  

 التربو //هيئ  التاريس//اللاارس/

 

< 884 > 

 الديسي، نسرين محمود 371.1

أخالقيات م ة  التعليم بين الةظري  دالتطبيق / نسرين محلود  

 ص165 -  2022لان: دار الاليج، ع -الايسا  

 2021/11/6335ر  إ  :  

 6-116-23-9923-978ردمك :  

تعليم//اللارسون//أساليب التاريس/ الواص ات : /أخالقيات ال 

 التطوير التربو //

 

< 885 > 

 عمر، هدى جميل 371.1

سبع  أضواء على م ة  التاريس: رسال  الى اللعللين / هاى جليا  

 ص195 -  2022لان: دار ال اردق، ع -علر  

 2021/12/7039ر  إ  :  

 5-047-38-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أخالقيات اللارس//تاطيط الاردس//أساليب  

 التاريس//اللارسون/

 

< 886 > 

 العمري، خيرية علي 371.1

تطوير اللعرف  التقةي  التربوي  اللرتبط  باللحتوى التعليلا  

(TPACK   لاى معللات العلوم بلاية  الرياض / خيري  علا العلر )- 

 ص304 -  2022علان: دار ص اء، 

 2021/10/6155  : ر  إ 

 3-141-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التطوير التربو //اللارسون//العلوم//السعودي / 
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< 887 > 

 غازي، محمد عاصم 371.1

التعليلي  / محلا  2030معلم التربي  الرياضي  فا إيار رؤي   

 ص236 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -عاصم غاز   

 2022/1/534ر  إ  :  

 2-930-33-9957-978: ردمك  

 الواص ات : /اللارسون//تاريب اللارسين//أساليب التاريس/ 

 التربي  الرياضي //

 

< 888 > 

 الناجي، عبد السالم عمر 371.1

 -تعليم الل ارات من خالل اللة ج / عبا السالم علر الةاجا   

 ص221 -  2022علان: دار اللسيرل، 

 2020/3/1073ر  إ  :  

 5-162-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تاريب اللارسين//تعليم الل ارات//أساليب التاريس/ 

 البرامج التربوي //اللؤهالت الل ةي //كليات التربي //

 

< 889 > 

 الصرايرة، إياد محمد 371.1024

ا دارل الص ي : معايير ال ودل / إياد محلا الصرايرل، أنس عانان  

 ص280 -  2022لان: دار زمزم، ع -عضيبات  

 2021/8/4649ر  إ  :  

 7-251-72-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل الص ي //اللارسون//م ارات االتصال/ 

 التعليم ا ل تردنا//الامج التربو //السياس  التربوي //

 

< 890 > 

 نوفل، محمد بكر 371.1024

علان: دار اللسيرل،  -إدارل البيئ  الص ي  / محلا ب ر نوفا   

 ص400 -  2022

 2020/12/5110ر  إ  :  

 5-191-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل الص ي //م ارات التاريس//الت اعا الص ا/ 

 التعليم ا ل تردنا//ا دارل التربوي //

 

< 891 > 

 العلي، تهاني ابراهيم العبدهللا 371.104

/  Administrative Empowermentالتل ين ا دار  =  

 ص181 -  2022ربا: اللؤلف، إ -اهللا العلا  ت انا ابراهيم العب

 2022/10/5302ر  إ  :  

 الواص ات : /تاريب اللارسين//التطوير التربو //إدارل األفراد/ 

 ا دارل التربوي //
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< 892 > 

 بني مفرج، محمد محمود 371.12

الرخص  الادلي   عااد دتاريب اللعللين / محلا محلود بةا  

 ص438 -  2022 علان: دار زمزم، -م را، مةير محلا ع اا  

 2021/6/3003ر  إ  :  

 4-236-72-9957-978ردمك :  

الواص ات : /م ارات التاريس//م ارات االتصال//تاريب  

 اللارسين/

 

< 893 > 

 الدعدي، كاميليا محمد 371.2

يم العالا / كاميليا محلا القيادل الريادي  فا مؤسسات التعل 

 ص8 -  2022اما، م تب  الحدعلان: دار  - الاعا 

 2021/12/6929ر  إ  :  

 3-319-66-9957-978ردمك :  

الواص ات : /القيادل//ا دارل التربوي //السلوك ا دار //التعليم  

 العالا/

 

< 894 > 

 الرمامنة، أحمد خلف حمدهللا 371.2

علان:  -ا دارل اللارسي  الحايث  / أحلا خلف حلاهللا الرمامة    

 ص174 -  2022دار اللعتز، 

 2021/5/2592ر  إ  :  

 2-298-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل اللارسي //استراتي ي  التعلم//التةلي  التربوي / 

 ت ةولوجيا اللعلومات//

 

< 895 > 

 شنيدر، عمار محمود 371.2

 استراتي ي  إدارل اللعرف  دعالقت ا بل ارات ا باا  ا دار  / 

 ص110 -  2022ار دائا، د علان: -علار محلود  ةيار  

 2022/5/2312ر  إ  :  

 7-975-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعرف //ا باا //التةلي  التربوي //ا دارل  

 التربوي /

 

< 896 > 

 الشوخه، كفاح مصطفى علي 371.2

درج  تطبيق أساليب إعادل هةاس  العلليات ا داري  بلايري  التربي   

 ي  /  الزرقاء األدلى من دج   نظر ماير  اللاارس األساسدالتعليم للةظل

 ص210 -  2022لان: اللؤلف، ع -ك اح مصط ى علا الشوخه  

 2022/8/4029ر  إ  :  

 7-422-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التطوير التربو //ماراء اللاارس//العلليات ا داري / 

 اللاارس األساسي //التربي //األردن//
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< 897 > 

 الطويل، هاني عبد الرحمن 371.2

إضاءات ف ري  فا قيادل الشأن التربو  / هانا عبا الرحلن  

علان: دار  -الطويا، حةان صبحا عباهللا عبيا، عائش  حسةا حاما الحسون  

 ص244 -  2022دائا، 

 2022/3/1340ر  إ  :  

 3-960-91-9957-978ردمك :  

ج التربوي //اللؤسسات الواص ات : /ا دارل التربوي //البرام 

 التربوي //التعليم/

 

< 898 > 

 عبابنة، صالح أحمد 371.2

نظريات دات اهات معاصرل فا ا دارل دالقيادل التربوي : مةحى  

 ص445 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -ت اعلا / صالح أحلا عبابة   

 2020/7/2683ر  إ  :  

 6-178-97-9957-978ردمك :  

التربوي //ا صالحات التربوي //البرامج الواص ات : /ا دارل  

 التربوي //ا دارل/

 

< 899 > 

 العلي، تهاني ابراهيم العبدهللا 371.2

إربا:  -االتصال دالتواصا ال عال / ت انا ابراهيم العباهللا العلا   

 ص203 -  2022اللؤلف، 

 2022/10/5301ر  إ  :  

ا دارل الواص ات : /م ارات االتصال//االتصاالت ا داري // 

 التربوي //اللؤسسات التربوي /

 

< 900 > 

 العمري، بسام مصطفى 371.2

السياسات التربوي : رؤى مستقبلي  / بسام مصط ى العلر ، إسراء  

 ص320 -  2022لان: دار ص اء، ع -زياد حلاان، إيلان محلا ربابع   

 2022/3/1143ر  إ  :  

 4-144-28-9923-978ردمك :  

 التربوي /التاطيط التربو //ا دارل التربوي /الواص ات : /السياس   

 

< 901 > 

 العنزي، طالل غربي كايد 371.2

 -معايير اختيار القيادات ا بااعي  / يالل غربا كايا العةز    

 ص130 -  2022علان: دار الرداي  العربي ، 

 2022/7/3270ر  إ  :  

 2-70-770-9923-978ردمك :  

 صالحات التربوي //القيادل التربوي /الواص ات : /إدارل األفراد//ا  
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< 902 > 

 أحمد، شاكر فتحي 371.207

علان: دار  -إدارل ال ودل الشامل  فا التعليم /  اكر فتحا أحلا   

 ص206 -  2022اللعتز، 

 2022/3/1054ر  إ  :  

 8-324-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ا دارل التربوي //ا دارل التة يذي //اللؤسسات  

 تعليلي /ال

 

< 903 > 

 بطاح، أحمد محمد 371.207

التاطيط التعليلا اللعاصر: ماخا  لولا تطبيقا / أحلا محلا  

 ص392 -  2022لان: دار ص اء، ع -بطاح  

 2021/12/6999ر  إ  :  

 0-142-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاطيط التعليلا//التطوير اللارسا//ا صالحات  

 التربوي /

 

< 904 > 

 خطاب، محمد صالح 371.207

ات اهات معاصرل لتطوير اللاارس دالعاملين في ا / محلا صالح  

 ص344 -  2022لان: دار دائا، ع -خطاب  

 2022/2/828ر  إ  :  

 6-943-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /اللشاكا التعليلي //تاريب اللارسين//الذكاء  

  /العاي ا//ا دارل الص ي //علم الة س التربو

 

< 905 > 

 رضوان، أميرة أحمد 371.207

 ال ودل الشامل  داالعتلاد فا إدارل مؤسسات رياض األي ال / 

 ص214 -  2022لان: دار ال  ـر، ع -أميرل أحلا رضوان  

 2022/5/2250ر  إ  :  

 2-270-92-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ضبط ال ودل//مراقب  ال ودل//االعتلاد//اللؤسسات  

 التربوي /

 

< 906 > 

 الطويرقي، تركيه حمود حامد 371.207

أهااف التةلي  اللستاام  دعالقت ا بالتعليم / تركيه حلود حاما  

 ص201 -  2022لان: دار زاد، ع -الطويرقا  

 2022/10/5565ر  إ  :  

 7-63-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//اللارسون//التطوير التربو / 
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< 907 > 

رهام موسى  /دريس اللغة العربية: استراتيجيات الفروع ت 371.3

 -  2022م تب  الحاما، علان: دار د - ]دآخردن[   الحايا

 ص249

 2021/11/6236ر  إ  :  

 7-311-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//استراتي ي  التعلم//اللغ  العربي / 

 اللةاهج//

 

< 908 > 

علان:  -  ]دآخردن[سى   علار جبار عي /ية المعاصرة الموسوعة التعليم 371.3

 ص(286)3ا -  2022دار ص اء، 

 2022/5/2354ر  إ  :  

 4-157-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//استراتي ي  التعلم //يرق التعلم/ 

 

< 909 > 

 بحري، منى يونس 371.3

علان:  -لا  التعليم اللستلر / مةى يونس بحر ، مسرل خالا الح 

 ص240 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2021/7/3941ر  إ  :  

 6-089-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /يرق التعلم//البرامج التربوي //الطالب//التربي / 

 

< 910 > 

 جندل، جاسم محمد 371.3

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -الت وق / جاسم محلا جةال   

 ( 7 ؛ ) سلسل  اللواهب -ص  230

 2021/9/5091ر  إ  :  

 9-887-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الت وق ا دار //أساليب التاريس//ا دارل اللارسي / 

 

< 911 > 

 درادكة، حمزة محمود 371.3

حلزل  /ت ةولوجيا العالم االفتراضا فا التعليم )الةظري  دالتطبيق(  

 ص329 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -محلود درادك   

 2021/10/5693ر  إ  :  

 1-514-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الت ةولوجيا//أساليب التاريس//التربي / 
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< 912 > 

 الصفار، عفاف 371.3

علان: دار دم تب   -استراتي يات التاريس الحايث  / ع اف الص ار   

 ص98 -  2022الحاما، 

 2021/12/6927ر  إ  :  

 6-318-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//الطالب//اللارسون//يرق التعلم/ 

 

< 913 > 

 عبد الباسط، محمود هالل 371.3

محلود  /التعلم بالتعاقا: رؤي  تربوي  تطبيقي  فا تعليم اللغ  العربي   

 ص296 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -هالل عبا الباسط  

 2022/7/3546ر  إ  :  

 3-962-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//اللعللون//الطالب//التطوير  

 التربو //اللغ  العربي //يرق التعلم/

 

< 914 > 

 غضيب، بهاء شبرم 371.3

تعليم م ارل الرسم ال تابا على دفق االت اهات الحايث  فا التعليم  

ا، ة بن العلان: دار ا -دالتعلم / ب اء  برم غضيب، ن م عباهللا اللوسو   

 ص288 -  2022

 2021/11/6446ر  إ  :  

 8-157-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//يرق التعلم//الرسم ال تابا/ 

 الطالب//

 

< 915 > 

 الكبيسي، عبد الرحمن حميد ثامر 371.3

مةاهج ديرائق تاريس اللغ  العربي  الت املي  / عبا الرحلن حليا  

 ص213 -  2022تب  الل تلع العربا،  علان: م -ثامر ال بيسا  

 2021/8/4912ر  إ  :  

 9-709-83-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//م ارات التاريس//اللغ  العربي / 

 اللةاهج//يرق التعلم//

 

< 916 > 

 محمود، منال صالح محمد 371.3

 -أساليب حايث  فا تاريس الرياضيات / مةال صالح محلا محلود   

 ص287 -  2022ان: دار أردق  ال  ر، عل

 2022/5/2401ر  إ  :  

 5-55-794-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//تعليم الرياضيات الحايث //يرق  

 التعلم/
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< 917 > 

 مصطفى، مصطفى حسن 371.3

موضوعات تربوي  معاصرل فا اللةاهج ديرق التاريس: دليا  

ل تب اإربا: عالم  -مصط ى حسن مصط ى  اللعللين دالقادل التربويين / 

 ص496 -  2022الحايث، 

 2022/2/681ر  إ  :  

 5-386-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//م ارات التاريس//ت ةولوجيا  

 التعليم//استراتي ي  التعلم//التةلي  التربوي /

 

< 918 > 

 مقبل، هاال سعيد 371.3

ةحو فا اللاارس / هاال سعيا ال أساليب جايال لتس يا تاريس 

 ص60 -  2022لان: دار ج را، ع - مقبا

 2022/6/2776ر  إ  :  

 2-15-793-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//الةحو//قواعا اللغ /استراتي ي   

 التعلم/

 

< 919 > 

 الموسوي، نجم عبدهللا 371.3

متطلبات يرائق تاريس التاريخ: قراءات تربوي  معاصرل فا  

 ص376 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -الة اح / ن م عباهللا اللوسو   

 2021/11/6442ر  إ  :  

 5-161-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//التاريخ//االتصال التربو / 

 الت ةولوجيا//صعوبات التعلم//

 

< 920 > 

 الوحش، ياسمين حسن محمود 371.3

لذهةي  بين الةظري  دالتطبيق / ياسلين حسن كتاب الارائط ا 

 ص102 -  2022للؤلف، ا  -محلود الوحش  

 2022/6/2953ر  إ  :  

 8-371-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الارائط الذهةي //الت  ير//أساليب التاريس/ 

 استراتي ي  التعلم//

 

< 921 > 

 الحوارات، أيمن أحمد محمد 371.334

علان: دار  -/ أيلن أحلا محلا الحوارات   التعليم ا ل تردنا 

 ص176 -  2022اللعتز، 

 2021/5/2608ر  إ  :  

 2-300-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التعليم ا ل تردنا//تطبيقات الحاسوب//أساليب  

 التاريس/
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< 922 > 

 الساعي، أحمد جاسم 371.334

ن: دار علا -التعليم دت ةولوجيا التعليم / أحلا جاسم الساعا   

 ص73 -  2022حةين، 

 2021/12/6971ر  إ  :  

 8-916-17-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ت ةولوجيا التعليم//تطبيقات الحاسوب//أساليب  

 التاريس/

< 923 > 

 شديفات، نضال عواد 371.334

علان:  -األي ال دالل الت ا ل تردني  / نضال عواد  اي ات   

 ص346 -  2022دار أم ا، 

 2022/1/427 ر  إ  : 

 6-493-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الل الت ا ل تردني //التعليم ا ل تردنا//أساليب  

 التاريس//تاريب اللارسين//التعليم قبا اللارس /

 

< 924 > 

 الطراونة، بتول أحمد 371.334

تطوير مةظوم  التعلم ا ل تردنا: نلوذا مقترح / بتول أحلا  

 ص100 -  2022ائا، دعلان: دار  -الطرادن   

 2022/1/563ر  إ  :  

 5-937-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التعليم ا ل تردنا//يرق التعلم//تطبيقات الحاسوب/ 

 

< 925 > 

 عبد الوهاب، سلوى حشمت حسن 371.334

اللقررات الل توح  داسع  الةطاق: م  وم ا دعةاصرها / سلوى  

 ص116 -  2022ليازدر  العللي ، لان: دار اع -حشلت حسن عبا الوهاب  

 2021/8/4772ر  إ  :  

 9-027-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//تطوير التعليم//ا نترنت//التعليم  

 ا ل تردنا/

 

< 926 > 

 العدوان، لينا طالل 371.334

علان: دار دائا،  -ك ايات التعليم ا ل تردنا / ليةا يالل العادان   

 ص191 -  2022

 2022/1/163ر  إ  :  

 5-924-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التعليم ا ل تردنا//أساليب التاريس//ت ةولوجيا  

 التعليم/
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< 927 > 

 عيسى، أنسام محمد 371.334

 /الردبوت التعليلا دعالقته فا تةلي  م ارات الت  ير اللةظوما  

 ص182 -  2022، لان: دار اليازدر  العللي ع -أنسام محلا عيسى  

 2021/4/2328ر  إ  :  

 1-010-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الردبوت التعليلا//استراتي ي  التعلم//الت  ير  

 ا بااعا//أساليب التاريس//التعليم ا ل تردنا//يرق التعلم/

 

< 928 > 

 مصطفى، أكرم فتحي 371.334

نظر  دتطبيقا دعم التعلم الرقلا دتقييم األداء األكاديلا: دليا  

تحا لللارسات دعم دتقييم األداء األكاديلا فا التعلم الرقلا / أكرم ف

 ص546 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -مصط ى  

 2021/8/4404ر  إ  :  

 4-879-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التعليم الرقلا//تطبيقات الحاسوب//يرق التعلم/ 

 

< 929 > 

 عيسى، أنسام محمد 371.337

دددرها فا اكتساب  Gamaificationاستراتي ي  التلعيب  

 - 2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -الل اهيم العللي  / أنسام محلا عيسى  

 ص300

 2021/4/2329ر  إ  :  

 8-011-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللعب )تاريس(//أساليب التاريس//استراتي ي   

 التعلم//يرق التعلم/

 

< 930 > 

 السعدي، سلطان علي 371.35

الرياضيات اللارسي : معاييرها دتطبيقات ا الرقلي  / سلطان علا  

 ص154 -  2022لان: دار األيام، ع -السعا   

 2022/1/117ر  إ  :  

 1-937-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//تاريس الرياضيات//يرق التعلم/ 

 حاسوب/التعليم عن بعا//تطبيقات ال/

 

< 931 > 

 كماش، يوسف الزم 371.35

التعلم عن بعا دالتعلم ا ل تردنا / يوسف الزم كلاش، علا محلا  

 ص358 -  2022لان: دار دجل ، ع -هاد   

 2021/10/6076ر  إ  :  

 7-110-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التعليم عن بعا//أساليب التاريس//السياس  التربوي / 

  تردنا//ت ةولوجيا التعليم/التعليم ا ل/
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< 932 > 

 أبو صالح، خالد جميل 371.397

الةلوذا اليابانا التعليلا نلوذا لللحاكال دنلاذا فا تر يا ن قات  

علان:  -  التعليم العام كتطبيقات فا ا دارل التربوي  / خالا جليا أبو صالح

 ص146 -  2022دار دجل ، 

 2021/5/2883ر  إ  :  

 3-080-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//اللحاكال//الت ارب الياباني //يرق  

 التعلم/

 

< 933 > 

 السعود، يوسف فهد طريخم 371.4

علان:  -التوجيه دا ر اد اللارسا / يوسف ف ا يريام السعود   

 ص209 -  2022دار اللعتز 

 2022/3/1635ر  إ  :  

 9-327-65-9957-978ردمك :  

 وجيه الطالب//ا ر اد الة سا//الشاصي //التعليم/الواص ات : /ت 

 

< 934 > 

 قدومي، شهد عمر عبدهللا 371.4

علان:  -اللياان فا ا ر اد اللارسا /   ا علر عباهللا قادما   

 ص120 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/5046ر  إ  :  

 1-482-00-9923-978ردمك :  

علم الة س الواص ات : /التوجيه التربو //ا ر اد//الطالب// 

 التربو /

 

< 935 > 

 حمود، محمد عبد الحميد الشيخ 371.425

 /تقةياته، نظرياته، دت ارب عاللي ا ر اد الل ةا: نشأته، أهليته،  

 ص397 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -محلا عبا الحليا الشيخ حلود  

 2022/6/3072ر  إ  :  

 8-215-97-9957-978ردمك :  

ل ةا//ا ر اد الة سا//الطالب//علم الة س الواص ات : /ا ر اد ال 

 التربو /

 

< 936 > 

 بينيس، سارة 371.71

للة ج الاراسا دالتعليم أساسيات تاريس التثقيف الصحا: ا 

حلا سارل بيةيس، هولا البرين؛ ترجل  نغم نضال الشةاق، صبا م /دالتقييم

 ص666 -  2022لان: دار اللش ال، ع -الزعبا  

 2022/2/664ر  إ  :  

 4-54-734-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الرعاي  الصحي //التثقيف الصحا//اللةاهج//التربي / 
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< 937 > 

 الشوابكة، نبيلة عبدهللا 371.8

تةلي  الل ارات القيادي  للطلب : األردن نلوذجا  / نبيل  عباهللا  

 ص218 -  2022لان: دار دائا، ع -الشواب    

 2021/12/7026ر  إ  :  

 1-919-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تةلي  الل ارات//القيادل//الطالب//ا دارل التربوي / 

 التعليم الثانو //

 

< 938 > 

 جرادات، سمر عبد الوهاب 371.9

صعوبات التعلم: الاصائص الة سي  دالسلوكي  / سلر عبا الوهاب  

 ص216 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -جرادات  

 2022/4/1770ر  إ  :  

 5-078-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /صعوبات التعلم//اضطرابات الةطق//التربي  الااص / 

 علم الة س التربو //

 

< 939 > 

 جرار، عبد الرحمن محمود 371.9

تعليم الطلب  ذد  ا عاقات الشايال داللتعادل: دليا اللعللين دأدلياء  

 -  2022 االد ، لان: دار مع -األمور / عبا الرحلن محلود جرار  

 ص419

 2021/4/2315ر  إ  :  

 2-729-02-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الطالب اللعوقون//الرعاي  الصحي //أساليب  

 التاريس//التربي  الااص /

 

< 940 > 

 السرطاوي، زيدان أحمد 371.9

صعوبات التعلم األكاديلي  دالةلائي  / زياان أحلا السرياد ، عبا  

 ص509 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -رياد   العزيز مصط ى الس

 2022/6/3074ر  إ  :  

 4-213-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /صعوبات التعلم//األي ال//التربي  الااص / 

 

< 941 > 

 المركز العلمي للتوحد واالضطرابات النمائيه 371.9

دليا فةا سلوكا مس ا / اللركز العللا للتوحا داالضطرابات  

 ص123 -  2022لان: اللركز، ع -ه  الةلائي

 2022/9/4833ر  إ  :  

الواص ات : /التوحا//االضطرابات االن عالي //االضطرابات  

 اللغوي //السلوك//التربي  الااص /
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< 942 > 

 أبو موسى، آمنه أحمد أمين 371.912

األدل لتعليم اللغ  العربي  بلغ  ا  ارل للص وف الثالث  األدلى /  

 ص91 -  2022لان : اللؤلف، ع -ين أبو موسى  آمةه أحلا أم

 2022/7/3878ر  إ  :  

 الواص ات : /لغ  ا  ارل//التربي  الااص //التعليم االبتاائا/ 

 

< 943 > 

 الحديدي، صالح الدين ابراهيم علي 371.912

التاريب السلعا لضعاف السلع دزارعا القوقع  / صالح الاين  

 - لعايالعاره، أم ا عودل محلود السليا اابراهيم علا الحايا ، ر يا أحلا خ

 ص137 -  2022علان: دار اللعتز، 

 2021/8/4307ر  إ  :  

 1-323-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األ ااص ضعاف السلع//صعوبات التعلم//التربي   

 الااص /

 

< 944 > 

 الغزالي، أمل حسن ابراهيم 371.912

أما  ااص دالت ةولوجيا /التعبير ال ةا لألي ال بين االحتياا ال 

 ص164 -  2022لان: دار أم ا، ع -حسن ابراهيم الغزالا  

 2022/7/3843ر  إ  :  

 6-576-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األ ااص ضعاف السلع//األي ال اللعوقون/ 

 التربي  ال ةي //أساليب التاريس//التربي  الااص //

 

< 945 > 

 ابراهيم، أحمد علي 371.914

ضطرابات ال المي  دقصور التواصا لاى اللتعلم فا اللرحل  اال 

 -  2022يااء، علان: دار غ -االبتاائي  / أحلا علا ابراهيم، ستا بن عائش   

 ص274

 2021/4/2510ر  إ  :  

 4-942-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اضطرابات الةطق//االضطرابات الصوتي //ال الم/ 

  ا//التربي  الااص /علم األصوات//نلو الط/

 

< 946 > 

 الطويرقي، تركيه حمود حامد 371.92

 -اللةتسور  دأي ال التوحا / تركيه حلود حاما الطويرقا   

 ص143 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/10/5564ر  إ  :  

 0-62-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األمراض العقلي //األي ال//يرق التعلم//التربي   

 الااص /
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< 947 > 

 البرهاوي، تحسين والي علي 372.13

إتقان تعلم التراكيب اللغوي : برنامج قائم على اللةحى الت املا /  

 ص257 -  2022لان: دار البايا، ع -تحسين دالا علا البرهاد   

 2022/11/5668ر  إ  :  

 3-16-810-9923-978ردمك :  

 االبتاائا/ الواص ات : /أساليب التاريس//اللغ  العربي //التعليم 

 

< 948 > 

 العمودي، أفنان خاتم 372.2

 -كتاب تعليلا للرحل  الط ول  اللب رل / أفةان خاتم العلود    

 ص94 -  2022علان: دار ال ةان، 

 2022/2/574ر  إ  :  

 7-114-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األ  ال//م ارات التاريس//التعليم قبا اللارس / 

 

< 949 > 

 صر فؤادغبيش، نا 372.21

لط ول  اللب رل / ناصر فؤاد استراتي يات التعليم دالتعلم فا ا 

 ص245 -  2022لان: دار اللسيرل، ع - غبيش

 2020/12/5112ر  إ  :  

 2-189-97-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التعليم قبا اللارس //أساليب التاريس/استراتي ي   

 التعلم/

 

< 950 > 

 يي موسىبني عبدهللا، إسالم يح 372.218

/ إسالم يحيا موسى  Look Listen Learnانظر استلع تعلم =  

 2022لان: اللؤلف، ع -بةا عباهللا  

 2022/5/2291ر  إ  :  

 الواص ات : /التعليم قبا اللارس //أساليب التاريس//األي ال/ 

 

< 951 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.218

 -  2022 علان: اللؤلف، -خطويا األدلى / علياء فتحا ت اح    

 ص20

 2022/10/5079ر  إ  :  

 7-7-9934-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//التعليم قبا اللارس / 
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< 952 > 

 الجمال، فرج عطية 372.218

 -تةلي  الل ارات اللغوي  فا رياض األي ال / فرا عطي  ال لال   

 ص190 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/3/1190ر  إ  :  

 5-515-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التاريس//تةلي  الل ارات//الل ارات اللغوي / 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 953 > 

 شعبان، هنا توفيق محمد 372.218

ال صا  -كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى األدل  

 ص39 -  2022لان: اللؤلف، ع -األدل( / هةا توفيق محلا  عبان  

 2022/8/4460ر  إ  :  

 7-1-9956-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الل ارات ال تابي //الحردف ال  ائي //األرقام  

 التعليم قبا اللارس ///

< 954 > 

 شعبان، هنا توفيق محمد 372.218

ال صا  -كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى الثانا  

 ص47 -  2022اللؤلف، لان: ع -األدل( / هةا توفيق محلا  عبان  

 2022/8/4457ر  إ  :  

 0-0-9956-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الل ارات ال تابي //الحردف ال  ائي //األرقام/ 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 955 > 

 شعبان، هنا توفيق محمد 372.218

كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى الثانا، ال صا  

 ص48 -  2022لان: اللؤلف، ع -حلا  عبان  الثانا( / هةا توفيق م

 2022/9/4733ر  إ  :  

 4-2-9956-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحردف ال  ائي //األرقام//أساليب التاريس/ 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 956 > 

 العبادي، إيمان يونس ابراهيم 372.218019

ض اللحاكل  العقلي  دالضبط االجتلاعا  لاى معللات ريا 

ونس ان ياألي ال: اختبار اللحاكل  العقلي   مقياس الضبط االجتلاعا / إيل

الل تلع  علان: م تب  -ابراهيم العباد ، زيةب ن م علوان السعيا   

 ص240 -  2022العربا، 

 2022/5/2265ر  إ  :  

 4-717-83-9957-978ردمك :  

 /الواص ات : /الضبط االجتلاعا//اللحاكل  العقلي  القيلي  

 اللارسات//التعليم قبا اللارس //
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< 957 > 

 األردن. مؤسسة التدريب المهني 372.27

مؤسس  اللستوى الثانا /  -ارب استطال  عالم الل ن: دليا اللت 

 ص91 -  2022لان: اللؤسس ، ع -التاريب الل ةا  

 2022/5/2554ر  إ  :  

الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس  

 ي //مراكز التاريب/الل ة

 

< 958 > 

 األردن. مؤسسة التدريب المهني 372.27

اللستوى الل ةا /  -ل ةا استطال  عالم الل ن: دليا اللر ا ال 

 ص81 -  2022لان: اللؤسس ، ع -مؤسس  التاريب الل ةا  

 2022/5/2552ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 كز التاريب/مرا/

 

< 959 > 

 األردن. مؤسسة التدريب المهني 372.27

مؤسس  لستوى الل ةا / ال -االستعااد الل ةا: دليا اللتارب  

 ص121 -  2022لان: اللؤسس ، ع -التاريب الل ةا  

 2022/5/2561ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 مراكز التاريب//

 

< 960 > 

 األردن. مؤسسة التدريب المهني 372.27

مؤسس  توى الل ةا / اللس -االستعااد الل ةا: دليا اللر ا الل ةا  

 ص95 -  2022لان: اللؤسس ، ع -التاريب الل ةا  

 2022/5/2559ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 مراكز التاريب//

 

< 961 > 

 األردن. مؤسسة التدريب المهني 372.27

مؤسس   ةا / اللستوى الل -اكتشاف الذات: دليا اللر ا الل ةا  

 ص105 -  2022لان: اللؤسس ، ع -التاريب الل ةا  

 2022/5/2549ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 مراكز التاريب//
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< 962 > 

 سة التدريب المهنياألردن. مؤس 372.27

مؤسس  اللستوى الل ةا /  -يا اللتارب التاطيط الل ةا: دل 

 ص105 -  2022لان: اللؤسس ، ع -التاريب الل ةا  

 2022/5/2557ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 مراكز التاريب//

 

< 963 > 

 ياألردن. مؤسسة التدريب المهن 372.27

 - مؤسس  التاريب الل ةا ا: دليا اللر ا الل ةا / التاطيط الل ة 

 ص103 -  2022علان: اللؤسس ، 

 2022/5/2555ر  إ  :  

 الواص ات : /التاريب الل ةا//برامج التاريب //اللاارس الل ةي / 

 مراكز التاريب//

 

< 964 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.357

للستوى األدل / عباهللا عوض عباهللا ا -ذكائا العللا: العلوم  

علان:  -الاباص، فاري  حسن أحلا عوض، هايا السلؤدل   يع اللبا   

 سلسل  ذكاء التعليلي  ( ) -ص  88 -  2022دار ا تقان، 

 2022/5/2532ر  إ  :  

 7-51-623-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العلوم//التعليم االبتاائا//التعليم/ 

 

< 965 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.357

اللستوى الثانا / عباهللا عوض عباهللا  -ذكائا العللا: العلوم  

 -  2022دار ا تقان، لان: ع -الاباص، فاري  حسن أحلا عوض  

 سل  ذكاء التعليلي  () سل - ص108

 2021/7/3748ر  إ  :  

 5-42-623-9957-978ردمك :  

 اليب التاريس//التعليم قبا اللارس /الواص ات : /تعليم العلوم//أس 

 

< 966 > 

 إنجاز لتهيئة الفرص للشباب األردني 372.37

قيلا دحقوقا: دليا اللتطو  / إن از لت يئ  ال رص للشباب  

 ص6 -  2022لان: إن از لت يئ  ال رص للشباب األردنا، ع -األردنا  

 2022/5/2465ر  إ  :  

رات االجتلاعي //التعليم الواص ات : /الل ارات الحياتي //الل ا 

 االبتاائا//التربي  دالتعليم/
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< 967 > 

 إنجاز لتهيئة الفرص للشباب األردني 372.37

قيلا دحقوقا: كتاب الطالب / إن از لت يئ  ال رص للشباب  

 ص5 -  2022لان: إن از لت يئ  ال رص للشباب األردنا، ع -األردنا  

 2022/5/2464ر  إ  :  

ارات الحياتي //الل ارات االجتلاعي //التعليم الواص ات : /الل  

 االبتاائا//التربي  دالتعليم/

 

< 968 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.4

علان:  -الحردف داللادد: تاريبات مليزل / علياء فتحا ت اح    

 ص32 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/1025ر  إ  :  

 3-0-9908-9923-978ردمك :  

 ساليب التاريس//ال تاب //القراءل/الواص ات : /اللغ  العربي //أ 

 الحردف ال  ائي //التعليم االبتاائا//

  

< 969 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.4

اللستوى األدل / عباهللا عوض  -ذكائا اللغو : اللغ  العربي   

 -عباهللا الاباص، هايا السلؤدل   يع اللبا ، فاري  حسن أحلا عوض  

 سلسل  ذكاء التعليلي  ( ) -ص  136 -  2022علان: دار ا تقان، 

 2022/5/2518ر  إ  :  

 7-48-623-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغ  العربي //التعليم االبتاائا//التعليم/ 

 

< 970 > 

 الدويكات، هبة سامي 372.4

 - اما الادي ات، آي  ساما الادي اتكتاب فا اللغ  العربي  / هب  س 

 ص95 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/3/1145ر  إ  :  

 4-509-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحردف ال  ائي //اللغ  العربي //التعليم االبتاائا/ 

 

< 971 > 

 مجموعة الرواد للنشر 372.4

 -رحلتةا إلى العربي : اللستوى األدل / م لوع  الرداد للةشر   

 ص133 -  2022علان: دار الرداد، 

 2022/3/1472ر  إ  :  

 5-147-11-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //مستويات التعليم/ 

 التعليم االبتاائا//
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< 972 > 

 مجموعة الرواد للنشر 372.4

 -رحلتةا إلى العربي : اللستوى الثانا / م لوع  الرداد للةشر   

 لارسي  (سلسل  ا ذاع  ال ) -ص  141 -  2022علان: دار الرداد، 

 2022/3/1470ر  إ  :  

 9-149-11-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //مستويات التعليم/ 

 التعليم االبتاائا//

 

< 973 > 

 مجموعة الرواد للنشر 372.4

 -الطريق إلى العربي : ال صا األدل / م لوع  الرداد للةشر   

 سلسل  ا ذاع  اللارسي  ( ) -  ص110 -  2022علان: دار الرداد، 

 2022/3/1471ر  إ  :  

 2-151-11-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //مستويات التعليم/ 

 التعليم االبتاائا//

 

< 974 > 

 مجموعة الرواد للنشر 372.4

 -الطريق إلى العربي : ال صا الثانا / م لوع  الرداد للةشر   

 ص106 -  2022دار الرداد،  علان:

 2022/3/1473ر  إ  :  

 5-150-11-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //مستويات التعليم/ 

 التعليم االبتاائا//

 

< 975 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.46

 /تحليا ال للات دتركيب ا: تاريبات مليزل على القراءل دال تاب   

 ص55 -  2022لان: اللؤلف، ع -ا ت اح   علياء فتح

 2022/6/2868ر  إ  :  

 7-2-9908-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تعليم القراءل//تحليا ال للات// اللغ  العربي //التعليم  

 قبا اللارس /

 

< 976 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.465

علان: اللؤلف،  - ( حردفا األدلى / علياء فتحا ت اح    -)أ  

 ص28 -  2022

 2022/6/2937ر  إ  :  

 1-4-9908-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحردف ال  ائي //التعليم قبا اللارس //اللغ   

 العربي /
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< 977 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.465

 - 2022علان: اللؤلف،  -تحا ت اح   أصوات الحردف / علياء ف 

 ا2

 2022/10/5083ر  إ  :  

 0-6-9934-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحردف ال  ائي //ال تاب  الصوتي //اللغ  العربي / 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 978 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.465

علان:  -أميز أ  ال الحردف ال  ائي  / علياء فتحا ت اح    

 ص32 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/4420ر  إ  :  

 2-2-9934-9923-978ردمك :  

 ردف ال  ائي //أساليب التاريس//اللغ  العربي /الواص ات : /الح 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 979 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.465

 -  2022علان: اللؤلف،  -بستان الحردف / علياء فتحا ت اح    

 ص(114ا)2

 2022/8/4421ر  إ  :  

 5-1-9934-9923-978ردمك :  

 اللغ  العربي //الواص ات : /الحردف ال  ائي //أساليب التاريس/ 

 التعليم قبا اللارس //

 

< 980 > 

 تفاحة، ناهد فتحي 372.465

دراما الحردف: فن تلثيا أصوات الحردف / ناها فتحا ت اح ؛  

 ص90 -  2022لان: اللؤلف، ع -رسوم علياء فتحا ت اح   

 2022/1/374ر  إ  :  

 5-9-9817-9923-978ردمك :  

ت//اللغ  العربي //التعليم الواص ات : /الحردف ال  ائي //األصوا 

 االبتاائا/

 

< 981 > 

 تفاحة، ناهد فتحي 372.465

  رل الحردف: القراءل دال تاب  بطريق  متسلسل  دميسرل  

ياء م علللةايقين باللغ  العربي  دالةايقين بغيرها / ناها فتحا ت اح ؛ رسو

 ص93 -  2022لان: اللؤلف، ع -فتحا ت اح   

 2022/1/76ر  إ  :  

 1-7-9817-9923-978 ردمك : 

الواص ات : /الحردف ال  ائي //تعليم القراءل//ال تاب //أساليب  

 التاريس//اللةاهج//التعليم االبتاائا/
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< 982 > 

 شحادة، غسان علي 372.465

جذدر األما للادل اللغ  العربي : اللستوى األدل / غسان علا  

 ص64 -  2022لان: ماارس األما الت ةولوجي ، ع - حادل  

 2022/1/6  إ  : ر 

 8-0-9897-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //التعليم االبتاائا/ 

 

< 983 > 

 شحادة، غسان علي 372.465

جذدر األما للادل اللغ  العربي : اللستوى الثالث / غسان علا  

 ص56 -  2022لان : ماارس األما الت ةولوجي ، ع - حادل  

 2022/1/8ر  إ  :  

 2-2-9897-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //التعليم االبتاائا/ 

 

< 984 > 

 شحادة، غسان علي 372.465

جذدر األما للادل اللغ  العربي : اللستوى الثانا / غسان علا  

 ص48 -  2022لان: ماارس األما الت ةولوجي ، ع - حادل  

 2022/1/7ر  إ  :  

 5-1-9897-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //التعليم االبتاائا/ 

 

< 985 > 

 الصعوب، سائدة محمد عبد الفتاح 372.465

علان:  -معا  نحو قراءل أفضا / سائال محلا عبا ال تاح الصعوب   

 ص70 -  2022اللؤلف، 

 2022/11/5654ر  إ  :  

ال  ائي //اللغ  العربي //التعليم قبا  الواص ات : /الحردف 

 اللارس /

< 986 > 

 محمود، نور نائل عاطف 372.465

نور من نور: اللرحل  التحضيري  التأسيسي  / نور نائا عايف  

ق  من انطالق  ) سلسل  يال -ص  40 -  2022 اء، علان: دار ص -محلود  

 فا اللغ  العربي  (

 2022/8/4419ر  إ  :  

 6-207-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحردف ال  ائي //الةطق//اللغ  العربي //التعليم قبا  

 اللارس /
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< 987 > 

 الزويني، ابتسام صاحب 372.47

الوعا الصوتا: م اراته دتطبيقاته / ابتسام صاحب الزديةا،  

 ص236 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -زيةب جليا حسن  

 2022/5/2524ر  إ  :  

 6-120-20-9923-978 ردمك : 

 التعليم/الواص ات : /القراءل//الل ارات القرائي //اللغ  العربي // 

 

< 988 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.5

 -أ  ال دأرقام باستااام عياان ال بريت / علياء فتحا ت اح    

 ص24 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/10/5080ر  إ  :  

 3-5-9934-9923-978ردمك :  

 /ال ةون ا بااعي //الل ارات//تعليم األي ال/ الواص ات : 

 

< 989 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.52

علان: اللؤلف،  -ت يئ  درسومات لألي ال / علياء فتحا ت اح    

 ص20 -  2022

 2022/10/5082ر  إ  :  

 6-4-9934-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الرسم//الرسومات//التعليم قبا اللارس / 

 

< 990 > 

 لقيسي، عادل أحمدا 372.52

 -  2022علان: دار نقط ،  -تعلم الرسم / عادل أحلا القيسا   

 ص10

 2022/1/263ر  إ  :  

 1-02-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم الرسم//ال ةون//التعليم قبا اللارس / 

 

< 991 > 

 شحادة، غسان علي 372.61

ال زء األدل( /  -جذدر األما للادل اللغ  العربي : )اللستوى الرابع  

 ص56 -  2022لان: ماارس األما الت ةولوجي ، ع -غسان علا  حادل  

 2022/7/3400ر  إ  :  

 9-3-9897-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللغ  العربي //اللةاهج//أساليب التاريس//التعليم  

 االبتاائا/
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< 992 > 

 شحادة، غسان علي 372.61

ال زء الثانا( /  -)اللستوى الرابع  جذدر األما للادل اللغ  العربي : 

 ص(40)2ا -  2022األما الت ةولوجي ،  علان: ماارس -غسان علا  حادل  

 2022/7/3402ر  إ  :  

 6-4-9897-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللغ  العربي //اللةاهج//أساليب التاريس//التعليم  

 االبتاائا/

 

< 993 > 

 القيسي، عادل أحمد 372.63

علان: دار نقط ،  -لاط العربا / عادل أحلا القيسا  كراس  ا 

 ص9 -  2022

 2022/1/264ر  إ  :  

 4-01-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاط//ال تاب //الحردف ال  ائي //التعليم االبتاائا/ 

 

< 994 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.7

ف، علان: اللؤل -األعااد: اللرحل  األدلى / علياء فتحا ت اح    

 ص24 -  2022

 2022/6/2872ر  إ  :  

 0-1-9908-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األرقام//تاريس الرياضيات//التعليم قبا اللارس / 

 

< 995 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.7

اللستوى الثانا / عباهللا عوض  -ذكائا  اللةطقا: الرياضيات  

 -  2022لان: دار ا تقان، ع -عباهللا الاباص، فاري  حسن أحلا عوض  

 سلسل  ذكاء التعليلي  ( ) -ص  128

 2021/7/3747ر  إ  :  

 8-41-623-9957-978ردمك :  

الواص ات : /تاريس الرياضيات//أساليب التاريس//التعليم قبا  

 اللارس /

 

< 996 > 

 تفاحة، علياء فتحي 372.72

 -  2022علان: اللؤلف،  -م ارات األعااد / علياء فتحا ت اح    

 ص(32ا)2

 2022/10/5084ر  إ  :  

 9-3-9934-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األرقام//الحساب//التعليم قبا اللارس / 
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< 997 > 

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء 372.83

دليا اللعلم: التراث ألجيال اليلن / ال لعي  الويةي  لللحافظ  على  

 ص295 -  2022لعي ، علان: ال  -البتراء  

 2022/4/1777ر  إ  :  

 الواص ات : /التربي  الويةي //أساليب التاريس//التراث الثقافا/ 

 اليلن//التعليم االبتاائا//

 

< 998 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.83

اللستوى الثانا /  -ذكائا  االجتلاعا: تربي  اجتلاعي  دديةي   

علان: دار  -سن أحلا عوض  عباهللا عوض عباهللا الاباص، فاري  ح

 سلسل  ذكاء التعليلي  ( ) -ص  48 -  2022ا تقان، 

 2021/7/3746ر  إ  :  

 1-40-623-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التربي  االجتلاعي //أساليب التاريس//التعليم قبا  

 اللارس /

< 999 > 

 الخباص، عبدهللا عوض عبدهللا 372.84

انا ) تربي  إسالمي  ( / عباهللا عوض ذكاء الوجاانا: اللستوى الث 

 -عباهللا الاباص، فاري  حسن أحلا عوض، هايا السلؤدل   يع اللبا   

 سلسل  ذكاء التعليلي  ( ) -ص  88 -  2022علان: دار ا تقان، 

 2021/7/3744ر  إ  :  

 5-39-623-9957-978ردمك :  

تعليم قبا الواص ات : /التربي  ا سالمي //أساليب التاريس//ال 

 اللارس /

 

< 1000 > 

 الناطور، آمنه عبدهللا 372.84

 - 2022علان: اللؤلف،  - الةايور  هيا نتعلم القرآن / آمةه عباهللا 

 ص29

 2022/2/957ر  إ  :  

 8-243-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التعليم الايةا//التربي  ا سالمي //القرآن ال ريم/ 

 التعليم االبتاائا//

 

< 1001 > 

 كمال، زهراء صالح مصطفى 373.19

تحليا محتوى كتب ال يلياء لللرحل  اللتوسط  على دفق  

 -األخالقيات البيئي  / زهراء صالح مصط ى كلال، سوزان دريا أحلا  

 ص139 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/11/5841ر  إ  :  

 3-605-25-9923-978ردمك :  

 أساليب التاريس//اللةاهج/العلوم// الواص ات : /ال يلياء//تعليم 

 التعليم الثانو //
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< 1002 > 

 فالح، زيد طالب 373.9563

علان: دار  -التعليلي  فا اللسرح الللحلا / زيا يالب فالح   

 ص198 -  2022ص اء، 

 2022/5/2412ر  إ  :  

 3-170-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسرح اللارسا//اللسرحيات التعليلي //أساليب  

 يس//التعليم ا عااد //العراق/التار

 

< 1003 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

اللركز ف العا ر )ال صا األدل( / التربي  ا سالمي : الص 

 -  2022لان: اللركز، ع -مةقح   ؛ مزيال د2ي -الويةا لتطوير اللةاهج  

 ص168

 2022/3/1296ر  إ  :  

 3-221-41-9923-978ردمك :  

واص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات ال 

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1004 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

اللركز الويةا ف األدل )ال صا األدل( / التربي  االسالمي : الص 

 ص88 -  2022لان: اللركز، ع -مةقح   ؛ مزيال د2ي -لتطوير اللةاهج  

 2022/3/1290ر  إ  :  

 3-218-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1005 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

اللركز )ال صا الاراسا األدل( / التربي  االسالمي : الصف الثانا  

 ص100 -  2022ز، لان: اللركع -الويةا لتطوير اللةاهج  

 2022/3/1301ر  إ  :  

 5-227-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1006 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

اللركز الاامس )ال صا األدل( /  التربي  االسالمي : الصف 

 ص115 -  2022لان: اللركز، ع -لةاهج  الويةا لتطوير ال

 2022/3/1302ر  إ  :  

 8-226-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/
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< 1007 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

ا )ال صا الاراسالرياضيات: الصف الثالث، كتاب التلارين  

علان:  -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  األدل( / 

 ص58 -  2022اللركز، 

 2022/4/2029ر  إ  :  

 4-349-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1008 > 

 جاألردن. المركز الوطني لتطوير المناه 375.001

)ال صا الاراسا الرياضيات: الصف الثامن، كتاب التلارين  

علان:  -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  األدل( / 

 ص36 -  2022اللركز، 

 2022/4/2050ر  إ  :  

 3-359-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 لةاهج/التعليم//ال

 

< 1009 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

الرياضيات: الصف الثانا عشر، ال ر  األدبا، كتاب التلارين  

، زعلان: اللرك -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  )ال صا الاراسا األدل( / 

 ص24 -  2022

 2022/4/2015ر  إ  :  

 1-337-41-9923-978ردمك :  

طوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات الواص ات : /ت 

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1010 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

الرياضيات: الصف الثانا عشر، ال ر  األدبا، كتاب الطالب  

، زعلان: اللرك -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  )ال صا الاراسا األدل( / 

 ص125 -  2022

 2022/4/2014ر  إ  :  

 4-336-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/
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< 1011 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

الرياضيات: الصف الحاد  عشر، ال ر  األدبا، كتاب الطالب  

؛ مزيال 2ي -لتطوير اللةاهج   اللركز الويةا)ال صا الاراسا األدل( / 

 ص86 -  2022لان: اللركز، ع -دمةقح   

 2022/4/2055ر  إ  :  

 7-364-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1012 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

  عشر، ال ر  العللا، كتاب الطالب الرياضيات: الصف الحاد 

؛ مزيال 2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  )ال صا الاراسا األدل( / 

 ص194 -  2022لان: اللركز، ع -دمةقح   

 2022/4/2053ر  إ  :  

 3-362-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1013 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

)ال صا الاراسا األدل( الرياضيات: الصف الرابع، كتاب الطالب  

ز، علان: اللرك -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج   /

 ص120 -  2022

 2022/4/2030ر  إ  :  

 0-350-41-9923-978ردمك :  

للةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات الواص ات : /تطوير ا 

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1014 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

)ال صا الاراسا الرياضيات: الصف السادس، كتاب الطالب  

علان:  -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  األدل( / 

 ص138 -  2022اللركز، 

 2022/4/2044ر  إ  :  

 8-354-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/
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< 1015 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

علوم األرض دالبيئ : الصف الحاد  عشر، ال صا األدل )كتاب  

؛ مزيال 2 -ا لتطوير اللةاهج  اللركز الويةشط  دالت ارب العللي ( / األن

 ص41 -  2022لان: اللركز، ع -دمةقح   

 2022/3/1672ر  إ  :  

 6-275-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1016 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

لصف الحاد  عشر، كتاب الطالب )ال صا علوم األرض دالبيئ : ا 

 -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  ألدل( / الاراسا ا

 ص108 -  2022علان: اللركز، 

 2022/3/1385ر  إ  :  

 6-262-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1017 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

 )ال صا الاراسا األدل( /العلوم: الصف األدل، كتاب الطالب  

ز، علان: اللرك -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  

 ص74 -  2022

 2022/3/1313ر  إ  :  

 7-236-41-9923-978ردمك :  

لقررات الاراسي //مستويات الواص ات : /تطوير اللةاهج//ال 

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1018 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

 /)ال صا الاراسا األدل( العلوم: الصف الثانا، كتاب الطالب  

ز، علان: اللرك -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  

 ص66 -  2022

 2022/3/1315ر  إ  :  

 1-238-41-9923-978 ردمك : 

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/
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< 1019 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

 /)ال صا الاراسا األدل( العلوم: الصف الاامس، كتاب الطالب  

لان: اللركز، ع -؛ مزيال دمةقح   2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  

 ص110 -  2022

 2022/3/1322ر  إ  :  

 2-244-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطويراللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1020 > 

 األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج 375.001

ال يلياء: الصف الحاد  عشر، كتاب األنشط  دالت ارب العللي   

؛ مزيال 2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج   / صا الاراسا األدل( )ال

 ص44 -  2022لان: اللركز، ع -دمةقح   

 2022/3/1379ر  إ  :  

 9-261-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1021 > 

 وير المناهجاألردن. المركز الوطني لتط 375.001

)ال صا الاراسا ال يلياء: الصف الحاد  عشر، كتاب الطالب  

علان:  -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطوير اللةاهج  األدل( / 

 ص150 -  2022اللركز 

 2022/3/1376ر  إ  :  

 2-260-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1022 > 

 األردن. المركز الوطني لتطويرالمناهج 375.001

)ال صا الاراسا العلوم: الصف األدل، كتاب األنشط  دالتلارين  

علان:  -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطويراللةاهج  األدل( / 

 ص36 -  2022اللركز، 

 2022/3/1314ر  إ  :  

 4-237-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/
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< 1023 > 

 األردن. المركز الوطني لتطويرالمناهج 375.001

)ال صا الاراسا ال يزياء: الصف الحاد  عشر، كتاب الطالب  

لان: ع -مةقح   ؛ مزيال د2ي -اللركز الويةا لتطويراللةاهج  األدل( / 

 ص145 -  2022 اللركز،

 2022/3/1380ر  إ  :  

 4-266-41-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطوير اللةاهج//اللقررات الاراسي //مستويات  

 التعليم//اللةاهج/

 

< 1024 > 

 العبيدي، رنا محمود 378

 -فقاان اللعرف  د استراتي يات الحا مة ا / رنا محلود العبيا    

 ص171 -  2022علان: زاد، 

 2022/1/136ر  إ  :  

 8-24-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التزدد باللعرف //استراتي ي  التعلم//التعليم العالا/ 

 

< 1025 > 

 الموسوي، نجم عبدهللا 378

التعليم ال امعا: أنساق إداري  دتربوي  / ن م عباهللا اللوسو ،  

 ص284 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع -كرار عباهللا اللوسو   

 2021/11/6444إ  : ر   

 2-159-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا دارل التربوي //التعليم ال امعا//اللؤسسات  

 التعليلي /

 

< 1026 > 

 لحبيب، بلية 378.00965

اللقارب  ال زائري  فا م ال ضلان ال ودل فا مؤسسات التعليم  

 ص380 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -العالا / بلي  لحبيب  

 2021/8/4235ر  إ  :  

 7-296-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ال ودل فا التعليم//التعليم العالا//ال زائر/ 

 

< 1027 > 

 البياتي، ستار جبار 378.04

االستثلار فا التعليم ال امعا ا هلا: العراق أنلوذجا  / ستار  

 ص238 -  2022لان: دار زاد، ع -جبار البياتا، نركز علا سللان  

 2022/1/439ر  إ  :  

 5-25-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال امعات الااص //االستثلار فا التعليم//التةلي   

 االقتصادي //العراق/
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< 1028 > 

 الحناكي، طارق محمد 378.04

العلا التطوعا: ددر ال امعات األهلي  فا ت عيا العلا التطوعا  

 -  2022عالم ال تب الحايث،  ربا:إ -لاى يالب ا / يارق محلا الحةاكا  

 ص320

 2022/1/1ر  إ  :  

 3-377-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العلا التطوعا//الطالب//ال امعات الااص //التعليم  

 العالا/

 

< 1029 > 

 مجيد، سوسن شاكر 378.04

دليا ضلان جودل البرامج داالعتلاد األكاديلا لل امعات دال ليات  

علان: دار  -/ سوسن  اكر م يا   ACICSلادلي  الااص  دفق اللعايير ا

 ص108 -  2022  رزاد، 

 2022/5/2311ر  إ  :  

 6-95-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ضلان ال ودل//برامج التاريس//االعتلاد األكاديلا/ 

 ال امعات الااص //التعليم العالا//

 

< 1030 > 

 العجمي، أريج حفيظ محمد 378.1

الريادي : متطلباته دتحاياته / أريج ح يظ محلا التحول لل امعات  

 ص200 -  2022لان: دار الرداي  العربي ، ع -الع لا  

 2022/7/3271ر  إ  :  

 6-69-770-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا باا //التةلي  ا داري //التطوير التربو //التعليم  

 العالا//ال ويت/

 

< 1031 > 

 جبران، عبد الحليم محمد 378.17

مة  ي  تاريس العلوم االقتصادي  من التقليا إلى الحااث  / عبا  

 ص260 -  2022لزرقاء: اللؤلف، ا -الحليم محلا جبران  

 2022/1/43ر  إ  :  

 1-3-9826-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أساليب التاريس//االقتصاد//يرق التعلم//مؤسسات  

 التعليم العالا/
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< 1032 > 

 ذيبعقل، محمود  378.199

الل افئ  للسةافر: العربا دا ن ليز  دالحاسوب / محلود ذيب  

 ص89 -  2022لان: اللؤلف، ع -عقا، علر فرح أبو غزله  

 2022/1/572ر  إ  :  

 الواص ات : /اللةاهج ال امعي //اللغ  العربي //اللغ  ا ن ليزي / 

 علم الحاسوب//التعليم ال امعا//

 

< 1033 > 

 ى سعدعسيري، فاطمة يحي 378.566

فايل   ا نتاا اللعرفا لل امعات السعودي  دالتصةي ات العاللي  / 

 ص249 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -يحيى سعا عسير   

 2021/8/4234ر  إ  :  

 0-295-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا نتاا اللعرفا//التعليم العالا//السعودي / 

 

 مواصالتالتجارة، االتصاالت، ال 380
< 1034 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 380

جغرافي  الةقا داالتصاالت دالت ارل العاللي  / م يا ملوك  

 ص308 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -السامرائا  

 2022/1/270ر  إ  :  

 5-070-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الت ارل الادلي //الةقا//ت ةولوجيا االتصاالت/ 

 

< 1035 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 380

جغرافي  ت ةولوجيا الةقا داالتصاالت العاللي  / م يا ملوك  

 ص251 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -السامرائا  

 2022/1/274ر  إ  :  

 3-074-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ت ةولوجيا االتصاالت//جغرافي  الةقا//الت ارل  

 مات/الادلي //نظم اللعلو

 

< 1036 > 

 حواس، مولد عبد العزيز 381.1

 إدارل ت ارل الت زئ : ماخا تسويقا / مولا عبا العزيز حواس، 

 ص245 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -كلثوم يوسف ألبز  

 2022/6/2954ر  إ  :  

 8-110-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ت ارل الت زئ //تسويق الت زئ //التاطيط  

 ستراتي ا//خامات التوزبع/اال
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< 1037 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 388

علان: دار  -جغرافي  الةقا اللتقام  / م يا ملوك السامرائا   

 ص382 -  2022اليازدر  العللي ، 

 2022/1/246ر  إ  :  

 3-061-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /جغرافي  الةقا//التةلي  اللستاام //اقتصاد الةقا/ 

 

< 1038 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 388

 -جغرافي  الةقا دتطبيقات ا الحاسوبي  / م يا ملوك السامرائا   

 ص458 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/276ر  إ  :  

 7-076-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /جغرافي  الةقا//التةلي  اللستاام //نظم اللعلومات/ 

 ت ةولوجيا االتصاالت//

 

< 1039 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 388

 -ال غرافي  داللةظور الل انا للتةلي  / م يا ملوك السامرائا   

 ص306 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/277ر  إ  :  

 1-065-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /جغرافي  الةقا//التاطيط ا قليلا//تةلي  السياح / 

  /التةلي  اللستاام/

 

 العادات والتقاليد وآداب السلوك والتراث الشعبي 390
< 1040 > 

 الكيالني، كرم محمد الحاج ذياب زيد 390.09564

ح اي  التراث ال لسطيةا بين الح اظ عليه دسرقته / كرم محلا  

 ص162 -  2022لان: دار ابن ر يق، ع -الحاا ذياب زيا ال يالنا  

 2022/9/4582ر  إ  :  

 5-94-768-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التراث الشعبا//حلاي  التراث الثقافا//العادات  

 دالتقاليا//فلسطين/

 

< 1041 > 

 الطواها، محمد سالم 390.0956534

التراث البحر  العقباد  / محلا سالم الطواها، عبا الواحا أبو  

، ي   البحري  اللل ي  لحلاي  البيئعلان: ال لع -عباهللا، عباهللا أبو عوالا  

 ص74 -  2022

 2022/5/2703ر  إ  :  

 2-2-9781-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التراث الشعبا//العادات دالتقاليا//الحيال  

 االجتلاعي //العقب  )األردن(/
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< 1042 > 

 أبو فردة، عايد محمد عودة 394

علان: اللؤلف،  -الق ول العربي  / عايا محلا عودل أبو فردل   

 ص172 -  2022

 2021/9/4975 ر  إ  : 

 الواص ات : /الق ول العربي //العادات دالتقاليا//التراث الشعبا/ 

 

< 1043 > 

 أبو عدنان، خالد غنام 394.1209564

 -فالفلوجيا: ال الفا دالقضي  ال لسطيةي  / خالا غةام أبو عانان   

 ص647 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2021/6/3607ر  إ  :  

 0-174-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األكالت الشعبي //العادات دالتقاليا//ا نتاا الغذائا  

 عبا/الش اللحلا//الحضارات القايل //االحتالل ا سرائيلا ل لسطين//التراث

 

< 1044 > 

 السيد، خالد عبد الرحيم 394.5

 ال ةاس  الثقافي  دددرها فا تح يز ال عاليات دال وائز الثقافي  / 

 ص310 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -خالا عبا الرحيم السيا  

 2021/12/7031ر  إ  :  

 7-514-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الل رجانات//اللةاسبات الثقافي //صةاع  الثقاف / 

 ال عاليات األدبي //

 

< 1045 > 

 الصباغ، مرسي السيد 398

علان:  -فا التراث الشعبا العربا / مرسا السيا الصباغ   

 ص267 -  2022، مؤسس  الوراق

 2021/9/5110ر  إ  :  

 1-911-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراث الشعبا//األدب الشعبا//البلاان العربي / 

 

< 1046 > 

 ملحم، مطلق أحمد ذيب 398.09565

 /الشعبا دأثره فا الل تلع األردنامن ذاكرل التاريخ: اللوردث  

 ص200 -  2022ربا: اللؤلف، إ -مطلق أحلا ذيب ملحم  

 2022/6/2887ر  إ  :  

 الواص ات : /التراث الشعبا//العادات دالتقاليا//األردن/ 

 

 

 

 



234 
 

< 1047 > 

 شلبي، سالي محمد 398.209565

زغاريا: تأمالت رحل  بحثي  عن اللزغردات / سالا محلا  

 ص67 -  2022لان: اللؤلف، ع - لبا  

 2022/3/1545ر  إ  :  

 3-277-00-9923-978ردمك :  

 ص ات : /ال ول لور//ال وي  الثقافي //األردن/الوا 

 

< 1048 > 

 أبو عجمية، خالد حسين 398.21

 -جبية  أكل ا الغول: مأسال امرأل / خالا حسين أبو ع لي    

 ص192 -  2022علان: دار الشردق، 

 2022/3/1508ر  إ  :  

 6-879-00-9957-978ردمك :  

 الارافات/الواص ات : /الح ايات الشعبي //األدب الشعبا// 

 األدب ال ل لور //

 

< 1049 > 

 الما، باتريك 398.8

اللوسيقى الشعبي  ال لسطيةي  / باتريك الما؛ ترجل    يق  نعيم  

 ص93 -  2022اللؤلف، علان:   -مطر  

 2022/1/183ر  إ  :  

 9-189-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األغانا الشعبي //التراث الشعبا//فلسطين/ 

 

< 1050 > 

 لمومني، سامرة أحمدا 398.9

 الاالالت دالقيم فا األمثال الشعبي  / سامرل أحلا اللومةا، 

 ص78 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -ناهاه محلود اللومةا  

 2022/6/3201ر  إ  :  

 7-407-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمثال الشعبي //القيم االجتلاعي //القيم األخالقي / 

 ا األدبا//األدب الشعبا/التحلي/

 

< 1051 > 

 الكردي، أمل محي الدين 398.991597

 -أمثال كردي : تراثةا يالا لةا / أما محا الاين ال رد    

 ص208 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/3/1451ر  إ  :  

 4-525-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمثال الشعبي //التراث الثقافا//التاريخ الشعبا/ 

 األكراد//
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 اللغات

 اللغات 400
< 1052 > 

 حنون، مبارك عبدهللا 400.1

من اختالف اللسانيات إلى لسانيات االختالف / مبارك عباهللا  

 ص321 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -حةون  

 2022/4/1771ر  إ  :  

 8-077-49-9923-978ردمك :  

اللغو //علم  الواص ات : /اللسانيات//السياس  اللغوي //التحليا 

 اللغ /

 

< 1053 > 

 صحراوي، المسعود 400.1

علان: دار أزمة ،  -لحظ  ميالد التاادلي  / اللسعود صحراد    

 ص218 -  2022

 2022/1/382ر  إ  :  

 6-850-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التاادلي //اللسانيات//التحليا اللغو //فلس   اللغ / 

 

< 1054 > 

 محادين، موفق محمد 400.1

علان: دار الصايا،  -حادين  ال لس   د اللغ  / موفق محلا م 

 ص142 - 2022

 2021/8/4553ر  إ  :  

 4-81-710-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تحليا الاطاب//البةيوي //الةقا اللغو //فلس   اللغ / 

 علم اللغ //

 

< 1055 > 

 محادين، موفق محمد 400.1

علان: دار الصايا،  -حادين  م اهيم نظري  / موفق محلا م 

 ص248 - 2022

 2021/8/4559ر  إ  :  

 9-86-710-9923-978ردمك :  

علم الواص ات : /الةظريات//الةقا اللغو //البةيوي //فلس   اللغ // 

 اللغ /
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< 1056 > 

 هيدهللا، مزايط مولود 400.1

 قضايا فا التاادليات اللعرفي : التواصا، اللعرفي ، االستاالل، 

ز وةعلان: دار ك -لت  م، االستعارل، الترجل  / مزايط مولود هياهللا  الردابط ا

 ص340 -  2022اللعرف ، 

 2021/9/5144ر  إ  :  

 1-994-74-9957-978ردمك :  

الواص ات : /اللسانيات//تحليا الاطاب//التاادلي //فلس   اللغ //علم  

 اللغ /

 

< 1057 > 

 اليوسف، علي محمد 400.1

ا ال لس   اللعاصرل / علا محلا مأزق التحول اللغو  ف 

 ص276 -  2022لان: دار غيااء، ع - اليوسف

 2021/11/6170ر  إ  :  

 4-984-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /علم اللغ //فلس   اللغ //ال لس   الحايث / 

 

< 1058 > 

 الشايب، فوزي حسن 401

ي  تاريخ اللسانيات ) القرن العشردن(: من العصور القايل  إلى ن ت 

 -  2022ضاءات، علان: دار ف -القرن التاسع عشر / فوز  حسن الشايب  

 ص(325)2ا

 2022/5/2693ر  إ  :  

 4-259-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسانيات//البةيوي //التطور اللعرفا//تاريخ اللغ / 

 

< 1059 > 

 الشايب، فوزي حسن 401

 /القرن التاسع عشرايل  إلى ن اي  تاريخ اللسانيات من العصور الق 

 ص(371)1ا -  2022لان: دار فضاءات، ع -فوز  حسن الشايب  

 2022/5/2692ر  إ  :  

 7-258-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسانيات// الحضارات القايل //ال لس  //تاريخ  

 اللغ /

 

< 1060 > 

 جعفر، مشتاق قاسم 401.0151

حادالت / مشتاق قاسم اللسانيات الرياضي : األبعاد داللظاهر دالل 

 ص294 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -جع ر  

 2021/11/6337ر  إ  :  

 5-036-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسانيات الرياضي //اللسانيات ا حصائي //التحليا  

 الرياضا//اللغ  العربي //علم الرياضيات اللغوي /
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 اللغة العربية 410
< 1061 > 

 نة، ضياء الدين "محمد أسعد" مصطفىأبو زي 410

أقوم اللغات دأصاق التحايات / ضياء الاين "محلا أسعا" مصط ى  

 ص219 -  2022لان: اللؤلف، ع -أبو زية   

 2022/8/4148ر  إ  :  

 الواص ات : /اللغ  العربي //الحردف ال  ائي //ال للات فا القرآن/ 

 علم اللغ //

 

< 1062 > 

 (2022الدولي:)األول:عمان: أعمال المؤتمر العلمي 410

لتحايات دآفاق أعلال اللؤتلر العللا الادلا األدل: اللغ  العربي  )ا 

 - 2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -  العللا الادلا اللؤتلراللستقبا( / 

 ص286

 2022/1/4ر  إ  :  

 0-378-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةلو اللغو //اللغ  العربي / 

 

< 1063 > 

 بركات، مبروك محمد 410

 /فا الةقا اللسانا العربا: دراس  فا ال تاب  الةقاي  الةحوي  الحايث   

 ص416 -  2022لان: دار دجل ، ع -مبردك محلا بركات  

 2021/8/4164ر  إ  :  

 2-090-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسانيات//الةحو//الةقا اللغو //اللغ  العربي / 

 

< 1064 > 

 لحسن، أحمد بريسولا 410

فا اللسانيات العربي : مبادئ دظواهر دص ي  / أحلا بريسول  

 - 2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك - الحسن، محلا عاليم، عبا الرزاق تورابا 

 ص359

 2021/2/976ر  إ  :  

 8-940-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسانيات//الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1065 > 

 الشمري، هدى معزي 410

مستويات اللغ  العربي  اللعاصرل فا ددل  قطر: دراس  لساني   

 ص262 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -تطبيقي  / هاى معز  الشلر   

 2022/2/657ر  إ  :  

 0-057-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسانيات//اللغ  ال صحى//التراكيب اللغوي //اللغ   

 العربي /
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< 1066 > 

 صوينت، مؤيد عبيد 410

فعليات اللعرف  اللغوي : م لوع  أعلال م اال إلى األستاذ هشام  

وز ةعلان: دار ك -عباهللا الالي   للةاسب  بلوغه السبعين / مؤيا عبيا صويةت  

 ص462 -  2022اللعرف ، 

 2021/10/5964ر  إ  :  

 3-027-49-9923-978ردمك :  

 انيات//علم الاالل //البالغ //اللغ  العربي /الواص ات : /اللس 

 

< 1067 > 

 عتيق، عمر عبد الهادي 410

ماارات لغوي  من أصال  التراث إلى مواقع التواصا ا ل تردنا /  

 ص242 -  2022لان: دار دجل ، ع -علر عبا ال اد  عتيق  

 2021/4/2234ر  إ  :  

 6-063-37-9923-978ردمك :  

 التصال الثقافا//مواقع التواصا االجتلاعا/الواص ات : /العولل //ا 

 اللغ  العربي //علم اللغ //

 

< 1068 > 

 محمود، عبد الرحمن مجيد 410

اللسانيات اللعرفي : دراس  مقارب  لللةظور اللسانا الحايث دالةحو  

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -العربا / عبا الرحلن م يا محلود  

 ص237

 2021/4/2363ر  إ  :  

 0-959-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسانيات العربي //الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1069 > 

 بوعود، أحمد 410.1

علان: دار كةوز اللعرف ،  -ال لس   على حادد اللغ  / أحلا بوعود   

 ص123 -  2022

 2021/7/3650ر  إ  :  

 0-975-74-9957-978ردمك :  

 يات ال لس ي //ال الس   العرب//اللغ  العربي /الواص ات : /الةظر 

 

< 1070 > 

 جستس، ديفيد 410.1

محاسن العربي  فا اللرآل الغربي  / دي يا جستس؛ ترجل  حلزل  

 ص696 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -قبالن اللزيةا  

 2022/8/4059ر  إ  :  

 9-108-49-9923-978ردمك :  

م الاالل //األل اظ//اللسانيات الواص ات : /اللغ  العربي //عل 

 الوص ي //فلس   اللغ /
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< 1071 > 

 الخالدي، كريم حسين ناصح 410.1

 -فا اللسانيات اللعاصرل: نقا دبةاء / كريم حسين ناصح الاالا    

 ص562 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2372ر  إ  :  

 5-163-28-9923-978ردمك :  

علم الاالل //علم الةحو//اللغ  /الواص ات : /اللسانيات الوص ي / 

 العربي //فلس   اللغ /

 

< 1072 > 

 العبيدي، فريدة 410.1

علان: دار  -محاضرات فا اللسانيات العام  / فريال العبيا    

 ص142 -  2022األيام، 

 2022/5/2302ر  إ  :  

 3-959-95-9957-978ردمك :  

اراسات الواص ات : /اللسانيات//علم الاالل //علم األصوات//ال 

 اللغوي //اللغ  العربي /

 

< 1073 > 

 علوي، حافظ اسماعيلي 410.1

اللسانيات دالترجل : بحوث مح ل  م اال إلى األستاذ مصط ى  

 ص536 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -غل ان / حافظ اسلاعيلا علو   

 2022/5/2355ر  إ  :  

 4-088-49-9923-978ردمك :  

 ألبحاث اللغوي //علم األصوات/الواص ات : /اللسانيات//ا 

 الترجل //اللغ  العربي //

 

< 1074 > 

 عوض، حيدر عبد الرسول 410.1

ال  ر اللسانا عةا ا مام علا )عليه السالم( / حيار عبا الرسول  

 ص489 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -عوض  

 2022/5/2403ر  إ  :  

 4-108-20-9923-978ردمك :  

ات//ال  ر العربا/األبحاث اللغوي //اللغ  الواص ات : /اللساني 

 العربي /

 

< 1075 > 

 لطوف، نوري عزاوي 410.9

ج ود العللاء فا حلاي  اللغ  العربي  فا القرنين األدل دالثانا من  

 علان: مؤسس  -زاد  لطوف  عم / نور  767-622هـ/150-1ال  رل 

 ص339 -  2022الوراق، 

 2021/8/4409ر  إ  :  

 3-876-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغ  العربي //اللغويون//علم اللغ  التارياا/ 
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< 1076 > 

 الزبيدي، سعيد جاسم 410.92

علان: دار كةوز  -علا جواد الطاهر لغويا / سعيا جاسم الزبيا    

 ص144 -  2022اللعرف ، 

 2022/3/1101ر  إ  :  

 3-069-49-9923-978ردمك :  

 جم//الرجال//اللغ  العربي //العراق/الواص ات : /اللغويون/الترا 

 

< 1077 > 

 أبو عزيز، محمد 411

سيرل حرف: قراءل جلالي  فا ماهي  الاط العربا / محلا أبو  

 ص(96)2ا -  2022لان: اللؤلف، ع -عزيز  

 2008/10/3631ر  إ  :  

 الواص ات : /الاطوي العربي //ال تاب //اللغ  العربي / 

 

< 1078 > 

 الحسنالشافعي، إسالم بابكر  411

علم ال تاب  العربي  دال تاب ا ل تردنا اللعاصر / إسالم باب ر  

علان:  -الحسن الشافعا، معادي  حسن  محلا سعيا، مةصور أحلا عثلان  

 ص344 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2021/10/6158ر  إ  :  

 7-095-20-9923-978ردمك :  

اللغ  ا سالمي //الواص ات : /علم ال تاب //الاط العربا//الزخرف   

 العربي //ال تاب ا ل تردنا//علم الل تبات/

 

< 1079 > 

 حسين، علي زويد 411.44

علان: دار  -ا مالء الل اب فا سؤال دجواب / علا زديا حسين   

 ص174 -  2022ك اءل اللعرف ، 

 2022/1/526ر  إ  :  

 5-095-39-9923-978ردمك :  

 لعربي /الواص ات : /ا مالء//الترقيم//اللغ  ا 

 

< 1080 > 

 طعمة، عبد الرحمن محمد 412

أنطولوجيا العرفان داللسان: من اللةظومي  إلى الةسقي  / عبا  

ةوز اللعرف ، علان: دار ك -الرحلن محلا يعل ، أحلا محلا عبا اللةعم  

 ص212 -  2022

 2021/8/4247ر  إ  :  

 5-983-74-9957-978ردمك :  

لم الاالل //فقه اللغ //اللغ  الواص ات : /اللسانيات اللغوي //ع 

 العربي /
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< 1081 > 

 كون، حسن خالد 412

خطاب األحزاب التواصلا: دراس  تاادلي  دسليولوجي  / حسن  

 ص165 -  2022لان: دار ص اء، ع -خالا كون  

 2021/10/6095ر  إ  :  

 3-138-28-9923-978ردمك :  

الاطاب //الواص ات : /علم الاالل //اللسانيات//الاطاب اللغو  

 السياسا//اللغ  العربي /

 

< 1082 > 

 آل لجم، فايز سعد 412.1

األفعال العلاد فا العربي  ال صيح  القايل  دالعربي  اللعاصرل /  

 ص349 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -فايز سعا آل ل م  

 2022/3/1139ر  إ  :  

 9-070-49-9923-978ردمك :  

 ي //األبحاث اللغوي //التحليا اللغو /الواص ات : /اللسانيات التطبيق 

 اللغ  العربي //

 

< 1083 > 

 حمريط، سليم جلول 412.1

العالقات الااللي  فا  عر الطبيع  الةظري  دالتطبيق / سليم جلول  

 ص203 -  2022لان: دار األيام، ع -حلريط  

 2021/11/6592ر  إ  :  

 7-919-95-9957-978ردمك :  

اللي //اللسانيات//علم الاالل //الشعر الواص ات : /العالقات الا 

 العربا//الةقا األدبا//اللغ  العربي /

< 1084 > 

 الريامي، علي حمد 412.1

حرك  أل اظ الحضارل العربي  من بيان ال احظ إلى عقا ابن عبا  

 ص350 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -ربه / علا حلا الرياما  

 2021/12/6789ر  إ  :  

 4-450-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األل اظ//علم الاالل //اللغ  العربي / 

 

< 1085 > 

 القريشي، مهند ناصر 412.1

م ةا  /ال    فا القرآن ال ريم: دراس  لساني  فا البةي  دالوظي    

 ص272 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -ناصر القريشا  

 2022/2/966ر  إ  :  

 8-064-49-9923-978ردمك :  

  ات : /اللسانيات//األبحاث اللغوي //فقه اللغ //علم الاالل /الواص 

 القرآن ال ريم//اللغ  العربي //
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< 1086 > 

 النجار، أشواق محمد 412.1

علان: دار  -تاادليات ا دراك دالتواصا / أ واق محلا الة ار   

 ص167 -  2022كةوز اللعرف ، 

 2022/2/967ر  إ  :  

 5-065-49-9923-978ردمك :  

 لواص ات : /اللسانيات//فقه اللغ //علم الاالل //األبحاث اللغوي /ا 

 اللغ  العربي //

< 1087 > 

 النعيمي، رفقه محمد 412.1

ون األنالسا / رفقه محلا الحقول الااللي  فا  عر ابن فرك 

 ص310 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع - الةعيلا

 2021/11/6266ر  إ  :  

 3-086-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األل اظ//علم الاالل //الةقا اللغو //الشعر العربا/ 

 العصر األنالسا//اللغ  العربي //

 

< 1088 > 

 حسين، علي خليف 412.2

دراس  فا إنتاا الاطاب  األصوات اللغوي  دال عا ال الما: 

 ص165 -  2022ل تب الحايث، ااربا: عالم  -علا خليف حسين   /التاادلا

 2022/6/3206ر  إ  :  

 4-411-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم األصوات//اللسانيات//التاادلي //ال الم //اللغ   

 العربي /

 

< 1089 > 

 صوينت، مؤيد عبيد 412.2

علان: دار كةوز  -لسانيون دم سات التلقا / مؤيا عبيا صويةت   

 ص262 -  2022اللعرف ، 

 2021/10/5902ر  إ  :  

 4-020-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسانيات//علم الاالل //التحليا اللغو //اللغ  العربي / 

 

< 1090 > 

 العتيبي، صالح رشيد 412.2

تاادلي  الاطاب الساخر فا مقامات ابن اللعظم / صالح ر يا  

 ص300 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -العتيبا  

 2022/2/658ر  إ  :  

 7-058-49-9923-978ردمك :  

اص ات : /التاادلي //اللسانيات//اللقامات األدبي //الاطاب الو 

 اللغو //اللغ  العربي /
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< 1091 > 

 العشري، محمد محمد 412.2

الصورل الصوتي  بين الل  ات العامي  الاارج  داللثغ  / محلا محلا  

 ص156 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -العشر   

 2021/8/4821ر  إ  :  

 4-035-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم األصوات//الاراسات اللغوي //اللغ  العربي / 

 

< 1092 > 

 العلمي، عبد الصمد الرواعي 412.2

نلاذا تركيبي  فا ضوء البحث اللسانا اللقارن / عبا الصلا  

 ص186 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الرداعا العللا  

 2022/1/255ر  إ  :  

 2-053-49-9923-978ردمك :  

علم /الواص ات : /اللسانيات التولياي //الةحو التوليا //علم الصرف/ 

 األصوات//اللغ  العربي /

 

< 1093 > 

 عيسى، مهدية 412.2

علان: دار األيام،  -محاضرات فا علم األصوات / م اي  عيسى   

 ص150 -  2022

 2022/6/3037ر  إ  :  

 2-969-95-9957-978ردمك :  

 األصوات//اللسانيات//اللغ  العربي / الواص ات : /علم 

 

< 1094 > 

 مشكور، عالء حسن 412.2

الاالف الصوتا فا اللسانيات العربي  الحايث  / عالء حسن  

 ص383 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع - رمش و

 2022/2/962ر  إ  :  

 7-061-49-9923-978ردمك :  

 للغ //اللسانيات/الواص ات : /علم األصوات//األبحاث اللغوي //فقه ا 

 اللغ  العربي //

 

< 1095 > 

محلا  /اه المعجم العربي البنائي التنوعي: أسسه ونماذجه وقضاي 413

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -  ]دآخردن[الوحيا    

 ص412

 2021/10/5899ر  إ  :  

 1-021-49-9923-978ردمك :  

 بي /الواص ات : /القواميس//معاجم الل ردات//اللغ  العر 
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< 1096 > 

 الحسن، أحمد بريسول 413

متصا اللع م اللغو  دالتواصلا أد القاموس الذ  اليل ن أن  

 ص567 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -يوجا / أحلا بريسول الحسن  

 2021/2/1164ر  إ  :  

 0-946-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللع م اللغو //اللغ  العربي //اللعاجم/ 

 

< 1097 > 

 لعيبي، شاكر 413

علان: دار خطوي  -تاريخ ال ن حسب لسان العرب /  اكر لعيبا   

 ص268 -  2022دظالل، 

 2021/8/4476ر  إ  :  

 6-425-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /لسان العرب//اللعاجم//علم اللصطلح//اللغ  العربي / 

 

< 1098 > 

 محمد، محمد أمحدوك 413

  اللوضوعاتي  نحو صةاع  مع لي  الةظري  الحقلي  دالقاموسي 

 -  2022للعتز، علان: دار ا -موضوعاتي  جايال / محلا أمحادك محلا  

 ص350

 2021/7/3809ر  إ  :  

 1-307-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغويون//القواميس//علم اللعاجم//اللغ  العربي / 

 

< 1099 > 

 حسين، علي خليف 413.028

اس  فا االصطالح داللة ج / علا خليف اللع لي  الصوتي : در 

 ص151 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -حسين  

 2022/3/1493ر  إ  :  

 1-076-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /علم اللعاجم//علم اللصطلح//الترتيب األل بائا//علم  

 الاالل //علم األصوات//اللغ  العربي /

 

< 1100 > 

 اللطيف عبد الكريم عبد الكريم، محمد عبد 413.1

اللع م الااللا لللشترك الل ظا فا العربي  ال صحى دالعربي   

، هرانعلان: دار ز -ال ةوبي  / محلا عبا اللطيف عبا ال ريم عبا ال ريم  

 ص182 -  2022

 2022/10/5411ر  إ  :  

 9-548-88-9957-978ردمك :  

 اللغ  العربي ///الواص ات : /معاجم الل ردات//األل اظ//علم الاالل  
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< 1101 > 

 الصويركي، محمد علي حسن 413.11

مع م األل اظ داللصطلحات األجةبي  فا الل    العامي  األردني  /  

 ص188 -  2022ربا : اللؤلف، إ -محلا علا حسن الصويركا  

 2022/7/3774ر  إ  :  

 4-1-9942-9923-978ردمك :  

 ي //األردن/الواص ات : /معاجم األل اظ//اللغات العام 

 

< 1102 > 

 العنكوشي، ماجدة علي  يوسف 413.11

هـ( الصوتي  دالصرفي  فا تاا العردس للزبيا  207آراء ال راء ) 

 -  2022 اء، علان: دار ص -هـ( / ماجال علا  يوسف العة و ا  1205)

 ص204

 2022/5/2329ر  إ  :  

 2-148-28-9923-978ردمك :  

 األصوات//علم الصرف/الواص ات : /معاجم األل اظ//علم  

 اللغويون//اللغ  العربي //

 

< 1103 > 

 زينو، علي محمد 413.13

لب اللقاييس دقلب القواميس: مع م اللعانا األصلي  ل ذدر اللغ   

 ص300 -  2022لان: دار الرياحين، ع -العربي  / علا محلا زيةو  

 2022/6/2724ر  إ  :  

 1-05-797-9923-978ردمك :  

اللعاجم// اللسانيات//فقه اللغ //علم أصول  الواص ات : /علم 

 ال للات//اللغ  العربي /

 

< 1104 > 

 حسين، عماد علوان 414

اللحال التركيبا دالااللا فا البحث اللسانا العربا / علاد علوان  

 ص526 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -حسين  

 2021/2/1160ر  إ  :  

 9-943-74-9957-978ردمك :  

اللغ  : /البالغ  العربي //علم الاالل //الةحو//اللسانيات//الواص ات  

 العربي /

 

< 1105 > 

 الشيباني، محمد 414

محلا  أسس تولا معانا ال الم دتأديل ا فا الةظري  البالغي  العربي  / 

 ص263 -  2022لان: دار فضاءات، ع -الشيبانا  

 2021/9/5452ر  إ  :  

 9-197-36-9923-978ردمك :  

 : /البالغ //الةظريات البالغي //اللغ  العربي /الواص ات  
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< 1106 > 

 المجداوي، عادل المولودي 414

لعربي  الحايث : تةظيرا  البالغ  دال وي  فا عصر الة ض  ا 

 -  2022ةوز اللعرف ، كعلان : دار  -عادل اللولود  الل ااد    /دملارس 

 ص189

 2022/4/2132ر  إ  :  

 9-083-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البالغ  العربي //التحليا األدبا//الاراسات األدبي / 

 الةقا األدبا//اللغ  العربي //

 

< 1107 > 

 الولي، محمد محمد 414

 - دعربي  دغربي  / محلا محلا الولااالستعارل فا محطات يوناني   

 ص544 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -؛ مزيال دمةقح   2ي

 2021/6/2987ر  إ  :  

 2-968-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البالغ  العربي //الةظريات البالغي //اللغ  العربي / 

 

< 1108 > 

 أبو ناصر، أشجان مجحم 414.01

تحليا الاطاب الايةا دفق استراتي يات الاطاب / أ  ان م حم  

 ص286 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -أبو ناصر  

 2022/6/3053ر  إ  :  

 2-128-20-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /تحليا الاطاب//اللسانيات//البالغ //الاطاب الايةا/ 

 اللغ  العربي //

 

< 1109 > 

 بانقيب، عبدهللا بن عبد الرحمن 414.01

 - / عباهللا بن عبا الرحلن بانقيب خطاب اللقام  بين الةقا دالح اا 

 ص191 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/9/5143ر  إ  :  

 4-993-74-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الح اا//الةقا األدبا//األسلوب األدبا//البالغ   

 العربي /

 

< 1110 > 

 حمد، ارميض مطر 414.01

الرجو  دفاعلي  التضافر السياقا فا الاطاب القرآنا / ارميض  

 ص161 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -مطر حلا  

 2022/11/5850ر  إ  :  

 8-122-39-9923-978دمك : ر 

 الواص ات : /الشواها القرآني //ا ع از البالغا//تحليا الاطاب/ 

 اللغ  العربي //
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< 1111 > 

 الحميداوي، رغد عبد أبو جاسم 414.01

استراتي يات الاطاب فا آيات الغيب / رغا عبا أبو جاسم  

 ص270 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -الحليااد   

 2022/5/2520ر  إ  :  

 6-117-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األسلوب الاطابا//األسلوب البالغا//بالغ  القرآن/ 

 اآليات القرآني //البالغ  العربي //

 

< 1112 > 

 الخزرجي، صالح مجيد علي 414.01

اللة ج فا الاطاب الةقا  اللعاصر: ا   اليات داألنلاي / صالح  

 ص297 -  2022اللة  ي ، لان: الاار ع -م يا علا الازرجا  

 2022/5/2481ر  إ  :  

 9-116-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األسلوب األدبا//الةقا اللغو //البالغ  العربي / 

 األبحاث اللغوي //اللغ  العربي //

 

< 1113 > 

 الخطيب، نبيلة طالب 414.01

جلاليات الاطاب دجالي  الل ان: مرادح  بين التأثير دالتأثر )قص   

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -يوسف نلوذجا ( / نبيل  يالب الاطيب  

 ص383

 2022/4/1769ر  إ  :  

 2-079-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األسلوب الاطابا//األسلوب األدبا//سور القرآن/ 

 قصص القرآن//البالغ //اللغ  العربي //

 

< 1114 > 

 الدليمي، رميض مطر 414.01

صطلح الةقا  دالبالغا: دراس  تةظيري  تطبيقي  / ت ليات الل 

 ص292 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -رميض مطر الاليلا  

 2022/3/1440ر  إ  :  

 1-105-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األسلوب األدبا//األعلال األدبي / 

 البالغ //اللغ  العربي //

 

< 1115 > 

 مريم محمدالدوغان،  414.01

علان:  -أدب ابن اللق ع: مقارب  ح اجي  / مريم محلا الادغان   

 ص232 -  2022دار كةوز اللعرف ، 

 2021/9/5152ر  إ  :  

 9-998-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الح اا//تحليا الاطاب//اللسانيات//الةقا األدبا/ 

 األدب العربا//البالغ  العربي //
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< 1116 > 

 ي، عبد القادر أحمدالرباع 414.01

 -بالغ  الصورل: الت وين ال ةا إيارا  / عبا القادر أحلا الرباعا   

 ص233 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/5/2583ر  إ  :  

 2-253-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /البالغ //الةقا األدبا//التحليا اللغو //اللغ  العربي / 

 

< 1117 > 

 يالنيرجوان، مصطفى الج 414.01

السرديات البالغي : التأسيس األرسطا لبالغ  السرد / مصط ى  

 ص255 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -ال يالنا رجوان  

 2022/3/1099ر  إ  :  

 6-068-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /السرد//البالغ  العربي //التحليا األدبا//الاراسات  

 األدبي //اللغ  العربي /

 

< 1118 > 

 الزغول، سلطان عارف علي 414.01

خطاب التاييا الذاتا فا الرداي  العربي  / سلطان عارف علا  

 ص148 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -الزغول  

 2022/4/2031ر  إ  :  

 5-495-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //اللسانيات //التحليا اللغو / 

   العربي /الاراسات األدبي /اللغ/

 

< 1119 > 

 شاكر، نزار شكور 414.01

علان:  -مقاالت فا اللة ز الةصا دالةقا  / نزار   ور  اكر   

 ص170 -  2022دار ك اءل اللعرف ، 

 2022/3/1189ر  إ  :  

 4-104-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األسلوب األدبا//الةقا األدبا//تحليا الاطاب/ 

 العربا//العصر األنالسا/البالغ  العربي //الشعر /

 

< 1120 > 

 الشريف، عمارية حاكم 414.01

علاري   تقةيات التبليغ عةا سيبويه: دراس  لساني  ح اجي  تاادلي  / 

 ص633 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -حاكم الشريف  

 2021/7/3860ر  إ  :  

 4-980-74-9957-978ردمك :  

  //قواعا اللغ //البالغ /الواص ات : /الح اا//اللسانيات الوص ي 

 اللغ  العربي //
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< 1121 > 

 صديقي، عبد الوهاب عبد الكبير 414.01

بالغ  اللغالط  فا الاطاب السياسا اللعاصر: دراس  فا آليات  

علان: دار  -ا قةا  داستراتي يات التأثير / عبا الوهاب عبا ال بير صايقا  

 ص301 -  2022كةوز اللعرف ، 

 2021/7/3652ر  إ  :  

 4-977-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البالغ  الاطابي //الاطاب السياسا//اللغ  العربي / 

 

< 1122 > 

 العامري، صفية 414.01

 - عر صالح بن سعا العلر : دراس  أسلوبي  / ص ي  العامر    

 (سلسل  الذكاء االصطةاعا ) -ص  284 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/1/174ر  إ  :  

 5-521-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األسلوب األدبا//البالغ // واها الشعر/ 

 الشعر العربا//

 

< 1123 > 

 عدناني، محمد المعطي 414.01

البالغ  دفاعلي  الت ادز فا إباا  الشعر دنقاه / محلا اللعطا  

 ص195 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -عانانا  

 2022/1/418ر  إ  :  

 6-055-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األسلوب الاطابا//الةقا اللغو //اللسانيات//الشعر  

 العربا//البالغ  العربي /

 

< 1124 > 

 العطار، عباس غازي 414.01

علان: دار  -التاادلي  فا الاطاب الصح ا / عباس غاز  العطار   

 ص242 -  2022إبصار، 

 2022/4/1954ر  إ  :  

 6-099-29-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /األسلوب األدبا//التاادلي //األسلوب الاطابا/ 

 اللقاالت الصح ي //البالغ //

 

< 1125 > 

 عمو البان، أحمد محمد 414.01

 - ث ابن جةا / أحلا محلا علو البانمصطلحات نقا الشعر فا ترا 

 ص352 -  2022إربا: عالم ال تب الحايث، 

 2022/3/1490ر  إ  :  

 6-392-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الةقا اللغو //األسلوب األدبا//البالغ //الشعر  

 العربا//اللغ  العربي /
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< 1126 > 

 العنزي، عائشة دالش حامد 414.01

ح اجي  الاطاب السير ذاتا فا العصرين القايم دالوسيط: مقارب   

 كةوز اللعرف ، لان: دارع -فا تحليا الاطاب / عائش  دالش حاما العةز   

 ص648 -  2022

 2022/4/2131ر  إ  :  

 5-081-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الل ارات الاطابي //التحليا اللغو //األسلوب األدبا/ 

 البالغ //اللسانيات//الاراسات األدبي //

 

< 1127 > 

 القحطاني، مها دليم 414.01

كان ا سالم بالغ  الاطاب الايةا: دراس  عرفاني  الستعارات أر 

 ص165 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -التصوري  / م ا دليم القحطانا  

 2021/10/5965ر  إ  :  

 6-026-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا ع از البالغا//الاطاب الايةا//االستعارل//بالغ   

 القرآن//اللسانيات/

< 1128 > 

 لعرج، المهدي إدريس 414.01

لذج  الاطاب: ح ريات فا تش ا الاطابات ديةامي  ال  م دن 

، ةوز اللعرف علان: دار ك -دخصائص ا دآليات ف ل ا / الل ا  إدريس لعرا  

 ص377 -  2022

 2022/5/2235ر  إ  :  

 7-087-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األسلوب الاطابا//البالغ  العربي //الاراسات  

 ربي /األدبي //التحليا اللغو //اللغ  الع

 

< 1129 > 

 ناعوس، يحيى طاهر 414.01

 -تحليا الاطاب القرآنا: دراس  تطبيقي  / يحيى ياهر ناعوس   

 ص332 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5122ر  إ  :  

 5-900-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /تحليا الاطاب//اللسانيات//األسلوب األدبا//القرآن  

 العربي /ال ريم//البالغ //اللغ  

 

< 1130 > 

 الهواري، لبابة أمين 414.01

علان:  -التةاما الح ائا فا ح ايات السةاباد / لباب  أمين ال وار    

 ص239 -  2022دار كةوز اللعرف ، 

 2022/7/3510ر  إ  :  

 8-105-49-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األسلوب األدبا//الةصوص السردي //البالغ //اللغ   

 العربي /
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< 1131 > 

 ياسين، وسن عبد المنعم 414.01

 تحوالت البةى د تةاز  االت اهات: قراءات فا التراث دالحااث  / 

 ص192 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -دسن عبا اللةعم ياسين  

 2021/9/5158ر  إ  :  

 6-000-49-9923-978ردمك :  

الغ  الواص ات : /تحليا الاطاب//الةقا األدبا//الشعر العربا//الب 

 العربي /

 

< 1132 > 

 ارفيدان، عاليا مروة 414.1

العالق  بين التةو  الااللا دالتوجي ات البالغي  فا علم اللعانا /  

 ص202 -  2022لان: دار اللأمون، ع -عاليا مردل ارفياان  

 2022/2/827ر  إ  :  

 3-593-77-9957-978ردمك :  

ر القرآن//ا ع از الواص ات : /علم اللعانا//العالقات الااللي //سو 

 البالغا//البالغ //اللغ  العربي /

 

< 1133 > 

 الدليمي، رميض مطر 414.22

  حتى ن اي  القرن العا ر الل از فا ضوء اللقاييس الةقاي 

 -  2022 اءل اللعرف ، علان: دار ك -رميض مطر الاليلا   /ال  ر 

 ص238

 2022/3/1442ر  إ  :  

 8-106-39-9923-978ردمك :  

اللغ  /ت : /الل از//الةقا األدبا//األعلال األدبي //البالغ /الواص ا 

 العربي /

 

< 1134 > 

 أبو شرار، ابتسام موسى عبد الكريم 414.23

اللل وظ االستعارّ  من فلس   ري ور إلى خطاب درديش الشعرّ   

 - رار فا "أرى ما أريا" دأحا عشر كوكبا  / ابتسام موسى عبا ال ريم أبو  

 ص446 -  2022، علان: دار فضاءات

 2022/7/3267ر  إ  :  

 2-266-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الاراسات البالغي //األسلوب األدبا//الاراسات  

 ال لس ي //االستعارل//البالغ /

 

< 1135 > 

 جدراوي، مراد بن المهدي 414.23

االستعارل التصوري  فا الاطاب الرياضا / مراد بن الل ا   

 ص80 -  2022لحايث، لم ال تب اإربا: عا -جاراد   

 2021/11/6509ر  إ  :  

 8-372-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االستعارل//الاطاب اللغو //اللغ  العربي / 
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< 1136 > 

 الفرحي، عبد الكريم محمد 414.23

االستعارل داالستةارل: من االستعارات الحي  إلى استعارات سر  

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك - الحيال / عبا ال ريم محلا ال رحا 

 ص188

 2021/10/5763ر  إ  :  

 4-017-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االستعارل//البالغ //اللغ  العربي / 

 

< 1137 > 

 األحمر، جمال عمار 415

ال  ا الةحو  دا عرابا فا مؤل ات أ د ف ا بن سالم الرا ا  

 -  2022أليام، علان: دار ا - التليلا: عرض نقا  / جلال علار األحلر 

 ص316

 2021/11/6609ر  إ  :  

 0-921-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الشواها الةحوي //الةحويون  

 العرب//اللغ  العربي /

 

< 1138 > 

 االبراهيمي، نعمان عنبر 415

 علان: دار -اللشاب   فا الةحو العربا / نعلان عةبر االبراهيلا   

 ص239 -  2022كةوز اللعرف ، 

 2021/11/6213ر  إ  :  

 0-031-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الاراسات اللغوي //اللغ  العربي / 

 

< 1139 > 

 ابن عمير، محمد سعيد 415

مةظوم  فا الةحو / محلا سعيا ابن علير؛ تحقيق أحلا عبا  

 ص184 -  2022ار ال تح، لان: دع -اللطيف عباهللا العرفج  

 2022/6/2903ر  إ  :  

 5-620-23-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1140 > 

 البار، ابتهال محمد علي 415

التحويا فا الارس العربا الةحو : م  ومه، مظاهره، ضوابطه،  

يث، ا: عالم ال تب الحاربإ -دراس  نظري  تحليلي  / ابت ال محلا علا البار  

 ص191 -  2022

 2022/4/2175ر  إ  :  

 8-398-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الاراسات اللغوي //اللغ  العربي / 
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< 1141 > 

 بوضياف، محمد الصالح 415

مصطلح التضام فا التراث الةحو  دالبالغا / محلا الصالح  

 ص208 -  2022م، ياعلان: دار األ -بوضياف  

 2022/2/928ر  إ  :  

 3-946-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التضام )الةحو(//البالغ  العربي //قواعا اللغ / 

 

< 1142 > 

الحصكفي، ابراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن يوسف بن حسين بن يوسف  415

 هـ(1032بن موسى )ت 

أحلا بن علا بن   رح األلباب فا  رح تحف األحباب / ابراهيم بن 

الحص  ا؛ تحقيق عباس حليا  حسين بن يوسف بن موسى أحلا بن يوسف بن

 ص176 -  2022لان: دار الاليج، ع -سلطان  

 2021/11/6197ر  إ  :  

 9-115-23-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم الصرف//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1143 > 

 الزبيدي، سعيد جاسم 415

علان: دار  -لعربا: أزم  مة ج / سعيا جاسم الزبيا   فا الةحو ا 

 ص152 -  2022كةوز اللعرف ، 

 2021/10/5761ر  إ  :  

 3-014-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1144 > 

 الزبيدي، سعيد جاسم 415

 - هـ(: رؤي  جايال / سعيا جاسم الزبيا   214قطرب الةحو  )ت  

 ص275 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/8/4632ر  إ  :  

 7-989-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1145 > 

 الشهري، علي محمد 415

حركات ا عراب بين الةحويين القاماء داللحاثين / علا محلا  

 ص171 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الش ر   

 2021/8/4631ر  إ  :  

 3-990-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عراب//الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

 

 

 



254 
 

< 1146 > 

 الشهري، علي محمد 415

الاالف الةحو  فا كتاب اللقتصا فا  رح ا يضاح / علا محلا  

 ص756 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الش ر   

 2022/1/252ر  إ  :  

 8-051-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1147 > 

 العاني، مهدي حمد 415

هـ( / م ا  حلا  651توجيه معانا الةحو عةا ابن الزمل انا )ت  

 ص338 -  2022لان: دار زها ، ع -العانا  

 2022/1/216ر  إ  :  

 0-252-17-9923-978ردمك :  

 ص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الةحويون//العرب//اللغ  العربي /الوا 

 

< 1148 > 

 عبد الحسن، أمير صالح 415

هـ( على الةحويين فا حا يته على ال وائا  980رددد الطشقةا  )ت  

 ص241 -  2022لان: دار زاد، ع -الضيائي  / أمير صالح عبا الحسن  

 2022/1/115ر  إ  :  

 0-17-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الةحويون العرب//اللغ  العربي / 

 

< 1149 > 

 العلمي، عبد الصمد الرواعي 415

الةحو العربا دتلثالت جايال للغ  العربي : نلاذا تحليلي  دتطبيقي  /  

 ص256 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -عبا الصلا الرداعا العللا  

 2022/1/253ر  إ  :  

 5-052-49-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //الةحويون العرب//اللغ  العربي / 

 

< 1150 > 

 عودة، أمين فياض أحمد 415

ماتصر  واها ابن عقيا على أل ي  ابن مالك / أمين فياض أحلا  

 ص144 -  2022لان: دار   رزاد، ع -عودل  

 2022/3/1601ر  إ  :  

 3-83-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /قواعا اللغ //التحليا الصرفا//الةحو//اللغ  العربي / 
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< 1151 > 

 فرحات، صفا رجا 415

علان: دار  -اللساعا فا تس يا القواعا / ص ا رجا فرحات   

 ص240 -  2022الشردق، 

 2022/3/1072ر  إ  :  

 2-877-00-9957-978ردمك :  

 العربي / الواص ات : /قواعا اللغ //الةحو//اللغ  

 

< 1152 > 

 الكبراني، صديق بن السيد كمال 415

لسيا كلال بغي  األما فا إعراب مئ  عاما / صايق بن ا 

 ص64 -  2022لان: دار الرياحين، ع - ال برانا

 2022/5/2423ر  إ  :  

 0-02-797-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا عراب//التحليا اللغو //قواعا اللغ //اللغ   

 العربي /

 

< 1153 > 

 المفرجية، حبيبة عامر 415

اللسائا الةحوي  فا  كتاب دقائق التصريف لللؤدب / حبيب  عامر  

 ص321 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الل رجي   

 2021/5/2586ر  إ  :  

 8-966-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي / 

 

< 1154 > 

 لحسن علي بن محمد بن ابراهيمالنيسابوري، أبو ا 415

ماتصر الةحو / أبو الحسن علا بن محلا بن ابراهيم الةيسابور ؛  

 ص61 -  2022لان: اللؤلف، ع -تحقيق عبا ال ريم م اها مرداد   

 2021/12/6765ر  إ  :  

 الواص ات : / قواعا اللغ //الةحو//اللغ  العربي / 

 

< 1155 > 

 أحمد، حمود محمد أحمد 415.012

 /هـ( 153اهر اللغوي  فا قراءل ابراهيم بن أبا عبل  )ت الظو 

 ص184 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -حلود محلا أحلا أحلا  

 2022/7/3830ر  إ  :  

 6-113-39-9923-978ردمك :  

اللغ  الواص ات : /الشواها القرآني //قواعا اللغ //قراءات القرآن// 

 العربي /
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< 1156 > 

 م، صبحي أنسالبصا 415.012

عثرات ال احظ فا كتاب الحيوان: كتاب يبحث فا األدب داللغ   

 ص296 -  2022لان: دار ص اء، ع -دالةحو / صبحا أنس البصام  

 2022/5/2475ر  إ  :  

 4-173-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الةحو//األبحاث اللغوي //األدب العربا/ 

 اللغ  العربي //

 

< 1157 > 

 تركي، فايز صبحي 415.012

تعالق القصا التركيبا باللعةى الةصا فا  عر األعشى ال بير /  

 ص494 -  2022لان: دار ال ةان، ع -فايز صبحا تركا  

 2022/1/179ر  إ  :  

 5-105-35-9923-978ردمك :  

اللغ  /الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا اللغو //الشعر العربا/ 

 العربي /

 

< 1158 > 

 الدوغان، مريم محمد 415.012

ال لل  ا نشائي  فا سورل البقرل: دراس  نحوي  فا ضوء نظري   

وز ةعلان: دار ك -التعليق عةا عبا القاهر ال رجانا / مريم محلا الادغان  

 ص248 -  2022اللعرف ، 

 2021/9/5145ر  إ  :  

 8-995-74-9957-978ردمك :  

 الةحو//قواعا اللغ //سور القرآن/الواص ات : /الشواها القرآني // 

 اللغ  العربي //

 

< 1159 > 

 رشيد، هدى نجاة 415.012

الت وين الةحو  للاطاب الح اجا فا  عر اللتةبا / هاى ن ال  

 ص340 -  2022لان: دار زاد، ع -ر يا  

 2022/4/1966ر  إ  :  

 9-43-779-9923-978ردمك :  

 التحليا ا عرابا//الواص ات : / الشعر العربا//قواعا اللغ  / 

 التحليا اللغو //اللغ  العربي //

 

< 1160 > 

 عودة، أمين فياض أحمد 415.012

علان:  -ماتصر  واها خزان  األدب / أمين فياض أحلا عودل   

 ص215 -  2022دار   رزاد، 

 2022/6/3128ر  إ  :  

 7-02-800-9923-978ردمك :  

 و//قواعا اللغ /الواص ات : / واها الشعر//األدب العربا//الةح 

 اللغ  العربي //
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< 1161 > 

 فواعرة، محمد أحمد أسعد 415.012

هـ( / محلا  130التوجي ات اللغوي  لشواها أبا الة م الع لا )ت  

 ص126 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -أحلا أسعا فواعرل  

 2022/6/2966ر  إ  :  

 9-403-14-9923-978ردمك :  

اللغ  حوي //الةحويون//التحليا الصرفا//الواص ات : /الشواها الة 

 العربي /

 

< 1162 > 

 المدني، نور الدين عبد الرسول 415.012

استةباي القاعال الةحوي  من القرآن ال ريم / نور الاين عبا الرسول  

 ص254 -  2022لان: دار ص اء، ع -اللانا  

 2022/5/2513ر  إ  :  

 2-177-28-9923-978ردمك :  

 اها الةحوي //نحو القرآن//إعراب القرآن/الواص ات : /الشو 

 الةحو//اللغ  العربي //

 

< 1163 > 

 العلمي، عبد الصمد الرواعي 415.0711

 -دردس فا الةحو لطلب  ال امعات / عبا الصلا الرداعا العللا   

 ص224 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2022/1/146ر  إ  :  

 8-048-49-9923-978ردمك :  

 الةحو//قواعا اللغ //اللغ  العربي //التعليم العالا//الواص ات :  

 

< 1164 > 

 عكاشة، عمر يوسف 415.6

أبحاث فا أددات الربط داالست  ام دامتحانات اللغ  العربي   

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -للةايقين بغيرها / علر يوسف ع ا    

 ص320

 2021/6/3477ر  إ  :  

 3-974-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الحردف ال  ائي //قواعا اللغ //تعلم اللغ  الثاني / 

 اللغ  العربي //

 

< 1165 > 

 أبو رحمة، رياض محمد 415.7

الاطاب التعليلا فا مسائا الاالف الةحو : الاصائص  

 -  2022 االد ، علان: دار م -دا   االت / رياض محلا أبو رحل   

 ص347

 2020/2/864ر  إ  :  

 2-716-02-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الاالف الةحو //تحليا الاطاب/قواعا اللغ //اللغ   

 العربي /
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< 1166 > 

 الحيان، لطيف محمد 415.83

الترجل  دتعليم اللغات من مةظور الةحو الوظي ا / لطيف محلا  

 ص620 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -الحيان  

 2022/3/1276ر  إ  :  

 3-072-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةحو الوظي ا//اللسانيات//تعليم اللغات//قواعا اللغ / 

 اللغ  العربي //

 

< 1167 > 

 البلوي، ياسر أحمد سليمان 416

علان: اللؤلف،  -عردض قُضاع  / ياسر أحلا سليلان البلو    

 ص828 -  2022

 2022/7/3580ر  إ  :  

 2-401-00-9923-978ردمك :  

لعردض//بحور الشعر العربا//القوافا//اللغ  الواص ات : /علم ا 

 العربي /

 

< 1168 > 

 يوسف، أحالم ياسر 416

البةي  ا يقاعي  فا  عر عبا الرزاق عبا الواحا / أحالم ياسر  

 ص460 -  2022لان: دار م االد ، ع -يوسف  

 2021/4/2316ر  إ  :  

 8-730-02-9957-978ردمك :  

 ةقا األدبا//التحليا األدبا/الواص ات : /بحور الشعر العربا//ال 

 الشعر العربا//الشعراء//علم العردض//

 

< 1169 > 

 العفوري، حسام "محمد عزمي" 416.3

مع م مصطلحات علم العردض دالقافي  دما يتعلق به / حسام  

 ص236 -  2022لان: اللؤلف، ع -"محلا عزما" الع ور   

 2019/11/5705ر  إ  :  

 4-0-9778-9923-978ردمك :  

 اص ات : /علم العردض//القوافا//الت عيالت//اللعاجم/الو 

 

< 1170 > 

 المعمري، حميد مهنا 417

أصول الل  ات العربي  فا كتاب اللزهر فا علوم اللغ  دأنواع ا  

 ص468 -  2022لان: دار دجل ، ع -للسيويا / حليا م ةا اللعلر   

 2021/12/6998ر  إ  :  

 6-117-37-9923-978ردمك :  

 /الل  ات//اللغات العامي //اللغ  العربي / الواص ات : 
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< 1171 > 

 الالمي، عالء 417.203

الحضور األكاد  داآلراما دالعربا ال صيح فا ل  ات العراق  

علان: دار  -دالشام مع أربع  قواميس ل  وي  صغيرل / عالء الالما  

 ص206 -  2022فضاءات، 

 2022/4/1861ر  إ  :  

 2-240-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الل  ات//الحضارات القايل //القبائا العربي / 

 القواميس//العراق//بالد الشام//

 

< 1172 > 

 أبو الوفا، السيد عزت 418

السيا  تعليلي  العربي  للةايقين بغيرها فا ضوء اللسانيات التربوي  / 

 ص451 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -عزت أبو الوفا  

 2021/7/3653ر  إ  :  

 1-978-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //علم األصوات//اللغ  العربي / 

 

< 1173 > 

 خصاونه، منقذ عبد الرحمن طه 418

اللغ  الثاني  )تعلل ا دتاريس ا(: نلاذا تطبيقي  لتاريس اللغ  العربي   

 -  2022اللؤلف، لان: ع  -كلغ  ثاني  / مةقذ عبا الرحلن يه خصادنه  

 ص85

 2022/6/3172ر  إ  :  

 7-378-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغ  العربي //تعلم اللغ  الثاني //علم اللغ  التطبيقا/ 

 

< 1174 > 

 الطويل، حسن المصطفى 418

اآلفاق ال ايال لتاريس اللغ  العربي  د آداب ا / حسن اللصط ى  

 ص146 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -الطويا  

 2021/11/6511ر  إ  :  

 8-369-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعليم اللغ  األم//اللغ  العربي //علم اللغ  التطبيقا/ 

 

< 1175 > 

 الكبيسي، عبد الرحمن حميد ثامر 418

ال صحى دأمان  الح اظ علي ا فا اللغ  العربي  / عبا الرحلن حليا  

 ص216 -  2022ربا، لان: م تب  الل تلع العع -ثامر ال بيسا  

 2022/5/2264ر  إ  :  

 7-716-83-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //التةشئ  اللغوي //اللغ  العربي / 
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< 1176 > 

 محمود، محمد فاروق حمدي 418.2

أخطاء ال تاب  األكاديلي  فا الرسائا داأليردحات العللي : نلاذا  

علان: دار  -/ محلا فاردق حلا  محلود   داقعي  )رؤي  تحليلي  تقويلي (

 ص486 -  2022  رزاد، 

 2022/4/2098ر  إ  :  

 1-90-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال تاب //األسلوب األدبا//الرسائا العللي //اللغ   

 العربي /

 

< 1177 > 

في تعليم العربية  CEFRتطبيقات اإلطار األوروبي المرجعي المشترك  418.24

ةوز علان: دار ك - ]دآخردن[ابراهيم الشافعا    /ن بغيرها اطقيللن

 ص(850ا)2 -  2022اللعرف ، 

 2021/11/6296ر  إ  :  

 1-034-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //أساليب التاريس//تاريب اللارسين/ 

 اللغ  العربي //تاريس اللغات//

 

< 1178 > 

 أبو الوفا، السيد عزت 418.24

تعليلي  العربي  عن بعا: مقارب  فا اللقاالت دالرقلي  دقضايا  

 -  2022طوي دظالل، علان: دار خ -التعليم / السيا عزت أبو الوفا  

 ص169

 2022/4/1939ر  إ  :  

 2-551-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //التعلم عن بعا //أساليب التاريس/ 

 اللغ  العربي //

 

< 1179 > 

 أبو الوفا، السيد عزت 418.24

تةلي  الحصيل  اللغوي  للةايقين بغير العربي  مرتب حسب  

 -  2022ةوز اللعرف ، علان: دار ك -اللستويات / السيا عزت أبو الوفا  

 ص243

 2021/5/2589ر  إ  :  

 5-967-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //اللغ  العربي / 
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< 1180 > 

 عبد الرحيم، رائد 418.24

علان:  -م ارل القراءل للةايقين بغير العربي  / رائا عبا الرحيم   

 ص136 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2022/4/1938ر  إ  :  

 5-550-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //التعليم عن بعا//يرق التعلم//اللغ   

 العربي /

 

< 1181 > 

 شيري، محمود أحمدالع 418.24

العربي  من أجا ال  اءل: القراءل لل  م داللةاقش  / محلود أحلا  

 ص464 -  2022لان: دار كةوز اللعرف ، ع -العشير   

 2021/11/6652ر  إ  :  

 9-038-49-9923-978ردمك :  

تعلم الواص ات : /ال  اءل//اللغ  العربي //الل ارات اللعرفي // 

 اللغ  الثاني /

< 1182 > 

 وشاح، حنين وجيه 418.24

الاالل  السياقي  للةايقين بغير العربي : مقارن  تعليلي  مة  ي   

 -ح  لللستويين اللتوسط داللتقام فا ضوء معايير آكت ا / حةين دجيه د ا

 ص242 -  2022إربا: عالم ال تب الحايث، 

 2021/11/6513ر  إ  :  

 1-371-14-9923-978ردمك :  

 للغ  الثاني //اللغ  العربي //علم اللغ  التطبيقا/الواص ات : /تعلم ا 

 

< 1183 > 

 هنداوي، أمينة بتول 418.24943

استراتي يات تاريس م ارل اللحادث  للةايقين بغير العربي  بين  

ار كةوز اللعرف ، لان: دع -الةظري  دالتطبيق / أمية  بتول هةااد   

 ص151 - 2022

 2021/10/5889ر  إ  :  

 9-025-49-9923-978ردمك :  

تاريس /الواص ات : /اللحادث //الل ارات الاطابي //اللغ  العربي / 

 اللغ  الثاني //تركيا/

 

 اللغة اإلنجليزية 420
< 1184 > 

 مجيد، سوسن شاكر 420.711

 NCTEدليا ضلان ال ودل لبرامج اللغ  ا ن ليزي  دفق معايير  

 &CEA   ص79 -  2022علان: دار   رزاد،  -/ سوسن  اكر م يا 

 2022/5/2323ر  إ  :  

 4-99-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغ  ا ن ليزي //برامج التاريس//ضلان ال ودل/ 

 االعتلاد األكاديلا//التعليم العالا//
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< 1185 > 

 جبر، هبة بالل هاشم 428

هب   /Speak English Easily=   تحاث ا ن ليزي  بس ول  

 ص146 -  2022لان: اللؤلف، ع -بالل ها م جبر  

 2022/11/5864ر  إ  :  

 6-544-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغ  ا ن ليزي //تعلم اللغ  الثاني / 

 

< 1186 > 

 سيف، عصام حمزه 428

/  Most Important Englishأهم قواعا اللغ  ا ن ليزي  =  

 ص71 -  2022لان: اللؤلف، ع -عصام حلزه سيف  

 2020/8/3137ر  إ  :  

لواص ات : /تعلم اللغ  الثاني //اللغ  ا ن ليزي //علم اللغ  ا 

 التطبيقا/

 

< 1187 > 

 معوض، لبنى بسام ابراهيم 428

من ال صحى إلى العامي : لتعليم قواعا "عامي  بالد الشام" للةايقين  

 ص73 -  2022ف، علان: اللؤل -بغير العربي  / لبةى بسام ابراهيم معوض  

 2022/11/5657ر  إ  :  

 2-526-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تعليم اللغ  الثاني //الل  ات //اللغ  ا ن ليزي //علم  

 اللغ  التطبيقا/

 

< 1188 > 

 عروب، محمد زهري 428.34

إجاب  فوري  لللحادثات ا ن ليزي  / محلا  1200فةون الرد:  

 ص201 -  2022لان: اللؤلف، ع -زهر  عردب  

 2022/7/3439ر  إ  :  

 8-4-9819-9923-978ك : ردم 

الواص ات : /اللحادث //الل ارات الش  ي //تعليم اللغ  الثاني //اللغ   

 ا ن ليزي /

 

 اللغات األخرى 490
< 1189 > 

 الرواشده، عبد الكريم ابراهيم سلمان 492

علان:  -لسان األصا / عبا ال ريم ابراهيم سللان الردا اه   

 ص851 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3707ر  إ  :  

 الواص ات : /اللغات السامي //اللغ  العربي / 
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< 1190 > 

 أبو صفية، جاسر خليل 492.403

 - عاناني  / جاسر خليا أبو ص ي مع م السامي  القايل  دالعربي  ال 

 ص300 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/7/3261ر  إ  :  

 8-264-36-9923-978ردمك :  

 لسامي  //اللغ  العربي //اللعاجم/الواص ات : /العبري //اللغات ا 

 

 العلوم الطبيعية

 الرياضيات 510
< 1191 > 

 بوطورة، فضيلة محمد 510

الرياضيات اللالي : كتاب بيااغوجا / فضيل  محلا بويورل،  

 ص199 -  2022لان: دار يافا العللي ، ع -زهي  سون  قرامطي   

 2021/6/3278ر  إ  :  

 6-154-32-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الرياضيات اللالي //العلوم اللالي /الو 

 

< 1192 > 

 البيضاني، فاضل عجب نهر 510

مبادئ الرياضيات / فاضا ع ب ن ر البيضانا، ضلياء سالم  

 ص225 -  2022لان: دار زاد، ع -مطر  

 2022/10/5234ر  إ  :  

 0-59-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الرياضيات//العلوم الطبيعي / 

 

< 1193 > 

 الغريري، سامي ذياب 510

علان:  -الرياضيات اللالي  فا اللصارف / ساما ذياب الغرير    

 ص168 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4407ر  إ  :  

 7-881-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الرياضيات اللالي //العلليات اللصرفي //البةوك/ 

 

< 1194 > 

 الزهيري، عماد متعب 510.9

 ضيات دددر العرب داللسللين فا نشأت ا دتطورها /تاريخ الريا 

 ص326 -  2022لان: دار دجل ، ع -علاد متعب الزهير   

 2022/2/925ر  إ  :  

 0-122-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الرياضيات//الحساب//عللاء الرياضيات//العللاء  

 اللسللون//الحضارل ا سالمي /
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< 1195 > 

 مصطفىخواجة، خالد زهدي  519.2

 -مبادئ دأساسيات االحتلاالت / خالا زها  مصط ى خواج    

 ص227 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/3997ر  إ  :  

الواص ات : /نظري  االحتلاالت//العلليات العشوائي //التوزيعات  

 ا حصائي //ا حصاء الرياضا/

 

< 1196 > 

 بولرباح، بوخاري 519.5

صاد القياسا / بوخار  قتتحليا االرتباي فا ا حصاء داال 

 ص218 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع - بولرباح

 2022/1/399ر  إ  :  

 7-324-66-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الرياضيات ا حصائي //االقتصاد القياسا//العلوم  

 اللالي /

 

< 1197 > 

 حمدان، فتحي محمد 519.5

 ص287 -  2022علان:   -ا حصاء / فتحا محلا حلاان   

 2022/2/703ر  إ  :  

 5-808-18-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا حصاء الرياضا//أساليب التاريس//اللةاهج/ 

 التعليم العالا//

 

< 1198 > 

 البدران، غضبان عبدهللا خلف 519.54

 -ا حصاء االستااللا مع تطبيقات / غضبان عباهللا خلف الباران   

 ص355 -  2022علان: دار اللةاهج، 

 2021/8/4876  إ  : ر 

 6-801-18-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االستاالل ا حصائا//العيةات//نظري  االحتلاالت/ 

 ا حصاء//

 

< 1199 > 

 خواجة، خالد زهدي مصطفى 519.72

ماخا إلى بحوث العلليات دالبرم   الاطي  / خالا زها   

 ص242 -  2022لان: اللؤلف، ع -مصط ى خواج   

 2022/8/3996ر  إ  :  

الواص ات : /البرم   الاطي //التحليا الرياضا//ا حصاء  

 الرياضا//بحوث العلليات/
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 الفلك 520
< 1200 > 

 ريحان، محمد بكر محمود 520

 - 2022علان: اللؤلف،  -لود ريحان  جال كونا / محلا ب ر مح 

 ص137

 2022/12/6199ر  إ  :  

 قاف  العام /الواص ات : /األجسام ال ل ي //علم ال لك//الث 

 

 الفيزياء 530

< 1201 > 

 علي، علي الالفي 530.071

علا  /محاضرات فا ال يزياء ال لي  لطلب  كليات العلوم دالتربي   

 ص236 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -الالفا علا  

 2022/3/1433ر  إ  :  

 9-391-14-9923-978ردمك :  

يم العالا//ال ليات الواص ات : /نظري  ال م//ال يزياء//التعل 

 ال امعي /

< 1202 > 

 ، زيد يوسفجبرين 531

 -ذنيبات  بسل  يوسف السلارت فا ال يزياء / زيا يوسف جبرين،               

 ص106 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/4/1933ر  إ  :  

 الواص ات : /اللي اني ا//الطاق  الحركي //ال يزياء/ 

 

< 1203 > 

 الرحمن أبو السندس، محمود عبد 539.721

فيزياء الةيوتردنات فا محطات الطاق  الةودي  / محلود عبا  

 -  2022هران، علان: دار ز -الرحلن أبو السةاس، كلال جبرا األعرا  

 ص205

 2022/3/1413ر  إ  :  

 1-544-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةيوتردنات//ال يزياء الةيوتردني //فيزياء ال سليات/ 

 الةودي /الل اعالت /

 

 الكيمياء 540
< 1204 > 

 الصميدعي، غزوان حسن 541.393

الترايازدالت دالسلي ا األردماتي  ألدكسيا ال رافين: مضاد التآكا  

علان: دار  -الحامضا لل والذ / غزدان حسن الصلياعا، ص اء فريا ر اد  

 ص205 -  2022أم ا، 

 2022/3/1453ر  إ  :  

 8-527-25-9923-978ردمك :  

ص ات : /أدكسيا ال رافين//األكسال داالختزال//الت اعالت الوا 

 ال يليائي //الحلاي  من التآكا//اللركبات ال يليائي /
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< 1205 > 

 الصميدعي، غزوان حسن 541.393

اللتراكبات الغشائي  لةانو إيليةات أدكسيا ال رافين: التحضير  

: لانع -دالاواص البصري  / غزدان حسن الصلياعا، فرح مثةى محلا  

 ص208 -  2022دار أم ا، 

 2022/3/1455ر  إ  :  

 1-526-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /أدكسيا ال رافين//األكسال داالختزال//الت اعالت  

 ال يليائي //اللركبات ال يليائي /

 

 علوم األرض والجيولوجيا 550
< 1206 > 

 الجيوسي، رغد وليد 551.2

علان: دار دائا،  -ا  ال يوسالزالزل دالبراكين / رغا دليا  

 ص66 - 2022

 2022/2/859ر  إ  :  

 1-948-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الزالزل//البراكين//الظواهر الطبيعي //علوم األرض/ 

 

< 1207 > 

 سعيد، أحمد محمود محمد 551.4

 -اللاء دال واء داألكس ين كان الاداء / أحلا محلود محلا سعيا   

 ص132 -  2022اللؤلف،  علان:

 2022/4/1942ر  إ  :  

الواص ات : / اللوارد اللائي //ال ياردلوجيا//ال واء//الغالف  

 ال و //البيئ  الطبيعي /

 

< 1208 > 

 نعمان، إلياس ميخائيل سالمه 551.8

 -أساسيات ال يولوجيا التركيبي  / إلياس مياائيا سالمه نعلان   

 ص162 -  2022علان: دار دائا، 

 2022/6/3114ر  إ  :  

 9-984-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ال يولوجيا التركيبي //الصاور//الطبوغرافيا//علوم  

 األرض/

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 علم األحياء )البيولوجيا( 570
< 1209 > 

 عبيد، محمود محمد 579.165

 Summary Ofاللاتصر بعلم ال راثيم الصةاعا التطبيقا =  

Applied Industrial Microbiology علان: دار  -حلا عبيا  / محلود م

 ص74 -  2022أم ا، 

 2022/1/297ر  إ  :  

 6-480-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األحياء الاقيق //الب تيريا//ال طريات//التصةيع  

 الغذائا//األددي //األمراض/

 

< 1210 > 

علان: دار  - ]دآخردن[   جي ان عبا الستار سللان /أساسيات علم البكتيريا  579.3

 ص566 -  2022، دجل 

 2021/8/4166ر  إ  :  

 6-089-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الب تيريا//األحياء الاقيق //العلوم الطبيعي / 

 

 علم النباتات 580
< 1211 > 

 قرنفلة، مصطفى محمد 580.7

عظل  الاالق فا الةبات: الةباتات العليا )اللحاصيا الحقلي   

 دات دنباتات الزية ( / مصط ى محلابأنواع ا دأ  ار ال اك   دالاضرا

 ص73 -  2022اللؤلف، علان:   -قرن ل   

 2022/4/1703ر  إ  :  

 8-285-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /علم الةبات//فسيولوجيا الةبات/ 

 

 علم الحيوان 590
< 1212 > 

 عالل، خالد كبير 599.93

هام نقض خراف  التطور العضو  اللوجه: قراءل نقاي  ت شف أد 

و  دأباييا دتحري ات الاكتور علرد  ريف فا قوله باراف  التطور العض

 ص228 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -اللوجه / خالا كبير عالل  

 2021/8/4360ر  إ  :  

 9-858-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ا نثردبولوجيا الطبيعي //التطور العضو //علم  

 الوراث //ا نسان/
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 العلوم التطبيقية

 العلوم التطبيقية 600
< 1213 > 

 جندل، جاسم محمد 607.3

علان: مؤسس  الوراق،  -االكتشاف / جاسم محلا جةال   

 ( 4 ؛ ) سلسل  اللواهب -ص  247 - 2022

 2021/8/4381ر  إ  :  

 8-868-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /البحث التربو //البحث التطبيقا//االكتشافات  

 للي //يرق التعلم/الع

 

< 1214 > 

 جندل، جاسم محمد 608

علان: مؤسس  الوراق،  -االخترا  / جاسم محلا جةال   

 ( 3 ؛ ) سلسل  اللواهب -ص  180 - 2022

 2021/8/4380ر  إ  :  

 1-867-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االختراعات//براءات االخترا //يرق التعلم/ 

 

 العلوم الطبية 610
< 1215 > 

 بلوتسا، بوريس لوبان 610.696019

عالق  الطبيب داللريض / بوريس لوبان بلوتسا؛ ترجل  حليا  

 ص166 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -لش ب  

 2022/2/1045ر  إ  :  

 1-532-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الطب ال سيولوجا//التشايص الطبا//التحليا  

 باء//اللرضى/الة سا//علم الة س ال سا //األي

 

< 1216 > 

 الجلبي، سوسن شاكر مجيد 610.711

دليا ضلان ال ودل لبرامج االختصاصات الطبي  دفق اللعايير  

 رزاد، علان: دار   -/ سوسن  اكر م يا ال لبا   ACGMCالادلي  

 ص93 -  2022

 2022/4/2110ر  إ  :  

 5-92-702-9923-978ردمك :  

  //برامج التاريس/الواص ات : /الطب//ال ليات ال امعي 

 ال ودل//التعليم العالا//
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< 1217 > 

 الجلبي، سوسن شاكر مجيد 610.7371

دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج كليات التلريض  

/ سوسن  اكر م يا  NLNAC and CCNEدفق اللعايير الادلي  

 ص67 -  2022لان: دار   رزاد، ع - ال لبا

 2022/4/2100ر  إ  :  

 8-91-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التلريض//ال ليات ال امعي //ال ودل//التعليم  

 العالا/

 

< 1218 > 

 العنيزات، صباح حسن 611

األسس التشريحي  دال سيولوجي  ل سم ا نسان / صباح حسن  

 ص424 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -العةيزات  

 2021/9/5480ر  إ  :  

 8-037-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التشريح//ال سيولوجيا البشري //جسم ا نسان/ 

 

< 1219 > 

 بطوطة، ضاري توما 612.044

رات ا دراكي  فا التعلم الرياض  تشحن الاماغ دتطور القا 

للعتز، علان: دار ا -ضار  توما بطوي ، سحر ضار  بطوي    /داألداء

 ص202 -  2022

 2022/3/1638ر  إ  :  

 0-333-65-9957-978:  ردمك 

الواص ات : /ال سيولوجيا//الاماغ//التلارين الرياضي //التغيرات  

 الحيوي  دال سيولوجي //الوظائف ال سيولوجي /

 

< 1220 > 

 جندل، جاسم محمد 612.11

علان: مؤسس  الوراق،  -ةال  كيلياء الام / جاسم محلا ج 

 ( 1 ؛موسوع  سوائا جسم ا نسان  ) -ص  222 - 2022

 2021/9/5104  إ  : ر 

 3-917-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الام//الادرل الاموي //ال سيولوجيا البشري / 

 

< 1221 > 

 الطائي، مؤيد عبد علي 612.44

علان:  -اللياق  الباني  فسيولوجيا دتاريب / مؤيا عبا علا الطائا   

 ص305 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2022/5/2324ر  إ  :  

 6-104-20-9923-978ردمك :  

علم /الواص ات : /اللياق  الباني //التاريب الرياضا//ال سيولوجيا/ 

 دظائف األعضاء/
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< 1222 > 

 جندل، جاسم محمد 612.46

علان: مؤسس  الوراق،  -كيلياء ا درار / جاسم محلا جةال   

 ( 2 ؛موسوع  سوائا جسم ا نسان  ) -ص  254 -  2022

 2021/9/5103ر  إ  :  

 0-918-33-9957-978:  ردمك 

 الواص ات : /ال  از البولا//ال يلياء// البول//ال سيولوجيا البشري / 

 

< 1223 > 

 جندل، جاسم محمد 612.79

علان: مؤسس  الوراق،  -كيلياء العرق / جاسم محلا جةال   

 ( 4 ؛موسوع  سوائا جسم ا نسان  ) -ص  220 -  2022

 2021/9/5126ر  إ  :  

 1-896-33-9957-978ردمك :  

الواص ات : /العرق//الغاد ال لاي //سوائا ال سم//ال يلياء  

 ال سيولوجي /

 

< 1224 > 

 عويضات، محمد يوسف سليمان 613

علان:  -الرعاي  الصحي  األدلي  / محلا يوسف سليلان عويضات   

 ص144 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/3042ر  إ  :  

   الصحي  األدلي /الواص ات : /التثقيف الصحا//األمراض//الرعاي 

 

< 1225 > 

 عبدهللا، محمد محمود مسعود 613.2

التغذي  دأثرها على الصح : أغذي  داء دأخرى دداء / محلا  

 ص367 -  2022لان: دار دائا، ع -محلود مسعود عباهللا  

 2022/6/3117ر  إ  :  

 0-987-91-9957-978ردمك :  

  /الواص ات : /التغذي //الصح  العام //أبحاث التغذي 

 

< 1226 > 

 كماش، يوسف الزم 613.7

عبا  الصح  داللياق  الباني  / يوسف الزم كلاش، نلير يوسف الزم، 

 ص465 -  2022لان: دار دجل ، ع -الحسن رحيله مش ور  

 2021/10/6075ر  إ  :  

 4-111-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الصح //اللياق  الباني //التغذي //العةاصر الغذائي / 

 تربي  الباني /ال/
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< 1227 > 

 حشيمة، محمد محي الدين أمين 613.84

عواما الاطر لللةشطات الرياضي  ديرق م افحت ا / محلا محا  

 ص144 -  2022لان: اللؤلف، ع -الاين أمين حشيل   

 2022/10/5296ر  إ  :  

 3-9-9772-9923-978ردمك :  

 ات ال انبي /الواص ات : /اللةشطات//العقاقير اللاارل//التأثير 

 ال  از العصبا اللركز //الرياضيون//التاريب الرياضا//

 

< 1228 > 

 بطوطة، ضاري توما 614.44

الصح  الوقائي  دالرياضي : التطبيق العللا للتلارين الرياضي   

علان: دار  -لبعض األمراض / ضار  توما بطوي ، سحر ضار  بطوي   

 ص70 -  2022اللعتز، 

 2022/3/1631ر  إ  :  

 6-331-65-9957-978دمك : ر 

الواص ات : /الطب الوقائا//الوقاي  من اللرض//التلارين  

 الرياضي /

 

< 1229 > 

 طحان، معاذ عبد الرحمن 615

علان:  -خط  تاريب فا ص ح  داحال / معاذ عبا الرحلن يحان   

 ص137 -  2022الاار األثري ، 

 2022/8/4261ر  إ  :  

 2-39-554-9957-978ردمك :  

  ات : /علم األددي //التاريب//علم الصيال /الواص 

 

< 1230 > 

 الصرايرة، توفيق صالح 615.82

 - ة  / توفيق صالح الصرايرلالش اء من األمراض فا القرآن دالس 

 ص580 -  2022علان: دار دائا، 

 2021/11/6528ر  إ  :  

 9-913-91-9957-978ردمك :  

 ا الطبيعا/الواص ات : /األمراض//الوقاي  من اللرض//العال 

 العالا الايةا//الوقاي  الصحي //

 

< 1231 > 

 سرسك، حسان عز الدين 615.8203

 -القاموس الشاما فا العالا الوظي ا / حسان عز الاين سرسك   

 ص601 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2021/3/1422ر  إ  :  

 5-009-43-9923-978ردمك :  

 ا الطبيعا//ذد  ا عاق /الواص ات : /العالا الوظي ا//العال 

 اللياق  الباني //التأهيا الطبا//األي ال//كبار السن//اللعاجم//
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< 1232 > 

 فطيمات، عبد رزق محمد 616.075

 Common Disordersاألمراض الشائع  تشايص ا دعالج ا = 

Diagnosis  And Treatment   علان: دار  -/ عبا رزق محلا فطيلات

 ص302 -  2022جليس الزمان، 

 2022/4/1832ر  إ  :  

 7-541-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /علم األمراض//مسببات اللرض/اللعال    باألددي / 

 

< 1233 > 

 بطوطة، ضاري توما 616.74

الرياض  عالا ال سا دالردح للرضى الردماتيزم / ضار  توما  

 ص201 -  2022لان: دار اللعتز، ع -بطوي ، سحر ضار  بطوي   

 2022/3/1630ر  إ  :  

 3-332-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أمراض العضالت//الردماتيزم//التلارين الرياضي / 

 

< 1234 > 

 بطوطة، ضاري توما 616.831

 مرض القرن: الزهايلر )العالا بالتلارين الرياضي  دالترديح( / 

 -  2022للعتز، علان: دار ا -ضار  توما بطوي ، سحر ضار  بطوي   

 ص199

 2022/3/1632  : ر  إ 

 9-330-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /مرض الزهايلر//يب الشياوخ //التقام فا السن/ 

 التلارين الرياضي //العلوم الطبي //

 

< 1235 > 

 الصالحي، عادل عبد الرحمن صديق 616.852

الاردا من مستةقع الوسواس الق ر : العالا الة سا على  

 جل ،علان: دار د -الرحلن صايق الصالحا  الطريق  الياباني  / عادل عبا 

 ص169 -  2022

 2021/5/2798ر  إ  :  

 0-078-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الوسواس الق ر //االضطرابات الة سي //العالا  

 الة سا/

 

< 1236 > 

 غالي، محمد أحمد 616.852

أحلا غالا، رجاء محلود أبو  القلق دأمراض ال سم / محلا 

 ص527 -  2022دار حةين،  علان: - عالم

 2021/12/6729ر  إ  :  

 0-912-17-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القلق//االضطراب العاي ا//االضطرابات ال سلي / 

 الصح  الة سي //األمراض الة سي //
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< 1237 > 

صر عباهللا نا /العوامل المسببة الضطرابات التواصل والطرق العالجية  616.855

 -  2022للعتز، علان: دار ا -عيسى  ]دآخردن[   عباهللا الصقر

 ص294

 2021/7/3805ر  إ  :  

 4-306-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االضطرابات اللغوي //التواصا اللغو //صعوبات  

 التعلم//العالا/

< 1238 > 

 جريش، دنيا سليم 616.8588

علان: دار ال يةيق،  -اضطراب ييف التوحا / دنيا سليم جريش   

 ص210 -  2022

 2022/2/727ر  إ  :  

 1-061-45-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التوحا//االضطرابات الةلائي //التالف العقلا/ 

 األي ال//العالا//

 

< 1239 > 

 الداهري، صالح حسن 616.89

سي ولوجي  التشايص دالعالا لالضطرابات الة سي  دالعقلي   

علان: دار  -ر   دالسلوكي : األسس دالةظريات / صالح حسن الااه

 ص467 -  2022ا عصار العللا، 

 2021/1/231ر  إ  :  

 0-425-98-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /االضطرابات الة سي //االضطرابات العقلي / 

 اللشاكا االن عالي //العالا//الطب الة سا//

 

< 1240 > 

 أونا، باتريسيا زوريتا 616.8914

لشاصي  الحاي  / باتريسيا العالا بالقبول دااللتزام الضطراب ا 

علان: دار  -زدريتا أدنا؛ ترجل  ساما صالح العرجان، تيسير إلياس  واش  

 ص332 -  2022ال  ـر، 

 2022/7/3398ر  إ  :  

 6-272-92-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الشاصي  الحاي //اضطرابات الشاصي //العالا  

 السلوكا//الطب الة سا/

 

< 1241 > 

 ضاري خميسكعيد،  616.8914

العالا الة سا غير الادائا: العالا اللعرفا السلوكا / ضار   

 ص324 -  2022لان: دار أم ا، ع -خليس كعيا  

 2021/11/6575ر  إ  :  

 4-471-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التحليا الة سا//العالا السلوكا//األمراض الة سي / 

 العالا الة سا//
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< 1242 > 

 رهكوري، سا 616.8914

التقييم دصياغ  الحال  فا العالا اللعرفا السلوكا / ساره  

كور ، ماي ا تويةا، أدريان كوكس؛ ترجل  تيسير إلياس  واش، ساما 

 ص375 -  2022لان: دار ال  ـر، ع -صالح العرجان  

 2022/8/4175ر  إ  :  

 0-274-92-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العالا السلوكا//الطب الة سا/ 

 

< 1243 > 

 صباح، عايش محمد 616.8915

علان: دار ابن  -العالا األسر  الةسقا / عايش محلا صباح   

 ص579 -  2022الة يس، 

 2021/6/3362ر  إ  :  

 9-105-24-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالا األسر //العالا الة سا//اضطرابات  

 الشاصي //العالقات داخا األسرل//العالا ال لاعا/

 

< 1244 > 

 كماش، يوسف الزم 617.102

ك ردفسيولوجي  دبيومي اني ي : ا صابات الرياضي  / يوسف  

 ص438 -  2022لان: دار دجل ، ع -الزم كلاش، عياد علا اللصراتا  

 2021/10/6077ر  إ  :  

 1-109-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا صابات الرياضي //التلارين الرياضي //ا سعافات  

 الطب الرياضا///األدلي 

 

< 1245 > 

 الجلبي، سوسن شاكر مجيد 617.6

دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج يب األسةان دفق  

 رزاد، علان: دار   -/ سوسن  اكر م يا ال لبا   CODAاللعايير الادلي  

 ص80 -  2022

 2022/4/2092ر  إ  :  

 8-88-702-9923-978ردمك :  

 اللواد السةي //يب األسةان//العلوم الطبي /الواص ات : /ال ودل// 

 

 الهندسة والعمليات المساندة 620
< 1246 > 

 عساف، محمد صبحي عبد الكريم 621.314

 /ال حوصات التشايصي  لللحوالت ال  ربائي  اللغلورل بالزيت  

 ص557 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلا صبحا عبا ال ريم عساف  

 2022/12/6235ر  إ  :  

 8-566-00-9923-978 ردمك : 

الواص ات : /اللحوالت ال  ربائي //العزل ال  ربائا//االختبار  

 ال  ربائا//ال ةاس  ال  ربائي /
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< 1247 > 

 منصور، فريد توفيق قاسم 625.7

الور   / فريا توفيق قاسم  كيف تسر  بإعااد ماططات 

 ص1198 -  2022لان: اللؤلف، ع - مةصور

 2022/10/5478ر  إ  :  

 5-525-00-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /هةاس  الطرق/ماططات اللشاريع//السعودي / 

 

< 1248 > 

 أبو دية، أيوب عيسى 628

راهةي  األبةي  الاضراء: دارل ال لالي  نلوذجا  / أيوب عيسى أبو  

 ص228 -  2022لان: اللؤلف، ع -دي   

 2021/10/5973ر  إ  :  

 7-1-9871-9923-978ردمك :  

 ال ةاس  البيئي //م افح  التلوث//العزل الحرار /الواص ات : / 

 االنحباس الحرار //مصادر الطاق //ت ةولوجيا البيئ //

 

< 1249 > 

 العنزي، عبدهللا شويش بيوض الحسني 629.4

مسبار األما: لحظ  العرب التارياي  دالرحل  إلى ال ضاء / عباهللا  

 -لعةز    ويش بيوض الحسةا العةز ، مشعا سللان عقيا السويللا ا

 ص86 -  2022علان: دار العةقاء، 

 2022/10/5177ر  إ  :  

 2-81-573-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /است شاف ال ضاء//القةوات ال ضائي //اللريخ/ 

 ا مارات العربي  اللتحال//

 الزراعة 630
< 1250 > 

 العساف، أماني عبدهللا 630.71

 حسةي  يحيى الةتش ،ا ر اد الزراعا / أمانا عباهللا العساف،  

 ص97 -  2022لان: دار زها ، ع -فايل  هانا عربيات  

 2022/4/1809ر  إ  :  

 7-266-17-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ا ر اد الزراعا//اللعلومات الزراعي //اللؤسسات  

 الزراعي /

 

< 1251 > 

 الجلبي، سوسن شاكر مجيد 630.711

لبرامج كليات الزراع   دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا 

علان:  -/ سوسن  اكر م يا ال لبا   AIC and OAQدفق اللعايير الادلي  

 ص110 -  2022دار   رزاد، 

 2022/4/2111ر  إ  :  

 2-93-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الزراع //ال ليات ال امعي //برامج التاريس//ال ودل/ 

 التعليم//
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< 1252 > 

 اح قاسمالصالحي، صهيب صب 631

األدساي الزراعي : مست اات عللي  / ص يب صباح قاسم  

علان: مركز  -الصالحا، بةار بشار دلا الاين، ماجا فوز  أبو غزال   

 ص214 -  2022معرف  ا نسان للاراسات داألبحاث، 

 2022/10/5090ر  إ  :  

 2-13-708-9923-978ردمك :  

 ل //ال ةاس  الزراعي /الواص ات : /الزراع //الت ةولوجيا اللالئ 

 

< 1253 > 

 ابراهيم، عبد الباسط عودة 634.62

 /سيرل نال  التلر عبر الحضارات داألديان دالتاريخ دالتراث  

 ص488 -  2022لان: دار دجل ، ع -عبا الباسط عودل ابراهيم  

 2021/10/5955ر  إ  :  

 2-102-37-9923-978ردمك :  

 حضارات القايل /الواص ات : /نايا التلر//األ  ار//ال 

 اللعتقاات الايةي //التراث العربا//التاريخ القايم//

 

< 1254 > 

 العمري، هشام مصطفى علي 635.9

 -تةسيق الحاائق دنباتات الزية  / هشام مصط ى علا العلر    

 ص145 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/9/5024ر  إ  :  

 اللةزلي /الواص ات : /نباتات الزية //تةسيق األزهار//الحاائق  

 

< 1255 > 

 الكسار، علي محمود 636.0885

 -اللتطلبات الغذائي  لحيوانات الت ارب / علا محلود ال سار   

 ص624 -  2022علان: دار ص اء، 

 2022/5/2374ر  إ  :  

 2-164-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /حيوانات اللاتبر//اللتطلبات الغذائي //الت ارب  

 اللابري /

 

< 1256 > 

 زكري، حسين 636.089

علان: دار دم تب  الحاما،  -البيطرل علم دفن / حسين زكر    

 ص247 -  2022

 2022/1/451ر  إ  :  

 5-331-66-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الطب البيطر //الحيوانات اللةزلي //أمراض  

 الحيوان//رعاي  الحيوان/
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< 1257 > 

 الكسار، علي محمود 636.5

علان: دار ص اء،  -ال سار   حلودتغذي  الاداجن / علا م 

 ص330 - 2022

 2022/5/2350ر  إ  :  

 8-159-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تغذي  الحيوان//فسيولوجيا التغذي //تربي  الطيور  

 الااجة //رعاي  الحيوان/

 

< 1258 > 

 الشنطي، خالد عبد الحفيظ حسن 638.13

ح يظ حسن ين / خالا عبا الالةحا دأزهار العسا فا فلسط 

 ص349 -  2022لان: اللؤلف، ع - الشةطا

 2022/10/5172ر  إ  :  

تغذي  /الواص ات : /تربي  الةحا//إنتاا العسا//األزهار الرحيقي / 

 الةحا//فلسطين/

 

 االقتصاد المنزلي 640
< 1259 > 

 أبو غربية، إيمان "محمد شاكر" 640.42

لي  / إيلان ا دارل اللالي  لللةزل: كيف تاير أمور مةزلك اللا 

 ص108 -  2022لان: دار دائا، ع -"محلا  اكر" أبو غربي   

 2022/6/2984ر  إ  :  

 8-981-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل اللالي //التابير اللةزلا//العلوم اللةزلي / 

 

< 1260 > 

 اسماعيل، عال السيد الطوخي 646.478

أزياء الغ ر / عال  تصليم مالبس لللست لك األدردبا مستل ل  من 

 ود عباه عباهللاالسيا الطوخا اسلاعيا، ثةاء عز الاين خليا، خالا محل

 ص434 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع - الشيخ

 2022/5/2335ر  إ  :  

 3-105-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تصليم األزياء//صةاع  اللالبس//الغ ر//التسويق/ 

 السوق األدردبي //

 

< 1261 > 

 عابد، لما حسن محمود 646.72

علان:  -كتاب خبيرل الت ليا للا عابا / للا حسن محلود عابا   

 ص(106)1ا -  2022اللؤلف، 

 2022/4/1714ر  إ  :  

 الواص ات : /رموش العين//يريق  التركيب//الت ليا/ 
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< 1262 > 

 النوري، لؤي عبدهللا  محي الدين 649

علان: دار  -لاين الةور   حوادث الط ول  / لؤ  عباهللا  محا ا 

 ص112 -  2022جليس الزمان، 

 2022/6/3174ر  إ  :  

 2-546-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /رعاي  الط ول //ا صابات//الصح  العام / 

 

< 1263 > 

 العزة، محمد عدنان 649.1

علان:  -التةشئ  دمشاكا الةلو عةا األي ال / محلا عانان العزل   

 ص188 -  2022دار اللبادرل، 

 2021/8/4219ر  إ  :  

 3-103-26-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تغذي  الط ا//نلو الط ا//اللشاكا الصحي //رعاي   

 الط ول /

 

< 1264 > 

 مورغان، إليزابيث 649.151

برنامج انسايت للتاخا اللب ر لألي ال متعاد  ا عاق  ال ساي   

ودل عورغان؛ ترجل  سحر سالم دالحسي  فا علر ماقبا اللارس  / إليزابيث م

 ص560 -  2022لان: دار ال  ـر، ع -أبو  ايام  

 2022/12/6120ر  إ  :  

 9-284-92-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األي ال اللعوقون//رعاي  الط ول //الرعاي  اللةزلي / 

 

< 1265 > 

 النجار، سيما غيث عارف 649.5

علان:  -الة ار   ت ارب عللي  مع ماما سيلا / سيلا غيث عارف 

 ( 5 ؛سلسل  أنشط  سيلا ن ار  ) -ص  116 -  2022اللعا، 

 2021/11/6497ر  إ  :  

 1-4-9892-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األنشط  الترفي ي //لعب األي ال//اللعب التربوي / 

 الل ارات الحياتي //رعاي  الط ول //

 

< 1266 > 

 النجار، سيما غيث عارف 649.5

علان:  -ط  سيلا ن ار / سيلا غيث عارف الة ار  سلسل  أنش 

 سلسل  أنشط  سيلا ن ار ( ) -مج  5 -  2022اللعا، 

 2021/11/6485ر  إ  :  

 8-5-9892-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األنشط  الترفي ي //لعب األي ال//اللعب التربوي / 

 الل ارات الحياتي //رعاي  الط ول //
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< 1267 > 

 سيما غيث عارفالنجار،  649.5

علان:  -فوضى األلوان مع ماما سلا / سيلا غيث عارف الة ار   

 ( 4 ؛سلسل  أنشط  سيلا ن ار  ) -ص  118 -  2022اللعا، 

 2021/11/6495ر  إ  :  

 4-3-9892-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األنشط  الترفي ي //لعب األي ال//اللعب التربوي / 

 اي  الط ول /الل ارات الحياتي //رع/

 

 إدارة األعمال والخدمات المساعدة 650
< 1268 > 

 حجي، موسى جبرين اسماعيل 657

اللحاسب  اللالي : )األصول العللي  دالعللي ( / موسى جبرين  

 ص197 -  2022لزرقاء: اللؤلف، ا -اسلاعيا ح ا  

 2022/11/5766ر  إ  :  

 علليات الت اري /الواص ات : /اللحاسب  اللالي //تاقيق الحسابات//ال 

 

< 1269 > 

 العساف، محمود معن محمود 657

 principle of managementالعالم  ال امل  فا اللالي  =  

finance   ص97 -  2022علان: اللؤلف،  -/ محلود معن محلود العساف 

 2022/12/6001ر  إ  :  

 الواص ات : /اللحاسب //ا دارل اللالي //العلوم اللالي / 

 

< 1270 > 

 ف، محمود معن محمودالعسا 657

 Intermediate=  1العالم  ال امل  فا اللحاسب  اللتوسط   

Accounting1   2022علان: اللؤلف،  -/ محلود معن محلود العساف  - 

 ص110

 2022/12/6010ر  إ  :  

 الواص ات : /اللحاسب //التعليم العالا/ 

 

< 1271 > 

 العساف، محمود معن محمود 657

/  Managerial Accounting داري  = اللساعا فا اللحاسب  ا 

 ص109 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلود معن محلود العساف  

 2022/12/6006ر  إ  :  

 الواص ات : /اللحاسب  ا داري //اللحاسب //العلوم اللالي / 
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< 1272 > 

 العساف، محمود معن محمود 657

 Financial Reportingالل تلا فا التحليا اللالا =  

&Analysis   2022علان: اللؤلف،  -/ محلود معن محلود العساف  - 

 ص77

 2022/12/6011ر  إ  :  

 الواص ات : /التحليا اللالا//اللحاسب  اللالي //التعليم العالا/ 

 

< 1273 > 

 العساف، محمود معن محمود 657

 -/ محلود معن محلود العساف   2الل تلا فا مبادئ اللحاسب   

 ص126 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/12/6012ر  إ  :  

 الواص ات : /اللحاسب  //ا دارل اللالي /التعليم العالا/ 

< 1274 > 

 حنون، تميم ماهر 657.0285

تليم  نظم اللعلومات اللحاسبي  فا ظا خامات الافع ا ل تردني  / 

 ص139 -  2022لان: دار اللأمون، ع -ماهر حةون  

 2022/1/560ر  إ  :  

 2-590-77-9957-978ردمك :  

الواص ات : /معال   البيانات//الافع ا ل تردنا//نظم اللعلومات  

 اللحاسبي //اللحاسب /

< 1275 > 

 عقيلي، "عمر وصفي" "أحمد مظفر" 657.03

دليا الل اهيم داللصطلحات اللالي  داللحاسبي  / "علر دص ا"  

 ص466 -  2022لان: دارالبايا، ع -"أحلا مظ ر" عقيلا  

 2022/10/5589ر  إ  :  

 6-15-810-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللحاسب //اللصطلحات العللي //اللعاجم/ 

 

< 1276 > 

 العساف، محمود معن محمود 657.04

 -/ محلود معن محلود العساف   1الل تلا فا مبادئ اللحاسب   

 ص93 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/12/6004ر  إ  :  

 حاسب //العلوم اللالي /الواص ات : /مبادئ اللحاسب //الل 

 

< 1277 > 

 محمود، نهى يعقوب 657.071

 -ماخا إلى اللحاسب : سؤال دجواب / ن ى يعقوب محلود   

 ص164 -  2022علان: دار ج را، 

 2022/6/3136ر  إ  :  

 6-17-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللحاسب //تاقيق الحسابات//األسئل  داألجوب / 

 أساليب التاريس//



281 
 

< 1278 > 

 خليل، حسام الدين أحمد 657.3

الواضح فا حلول أسئل  معايير إعااد التقارير اللالي  / حسام الاين  

 لان:ع -أحلا خليا، مةير محلا يونس العزل، إي اب حسام الاين أحلا  

 ص(1149)2ا -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2942ر  إ  :  

 3-363-00-9923-978ردمك :  

 الي //القوائم اللالي //اللحاسب  الادلي /الواص ات : /التقارير الل 

 

< 1279 > 

 خليل، حسام الدين أحمد 657.3

الواضح فا حلول أسئل  معايير إعااد التقارير اللالي  / حسام الاين  

علان:  -أحلا خليا، مةير محلا يونس العزل، إي اب حسام الاين أحلا  

 ص(302)1ا -  2022اللؤلف، 

 2022/1/234ر  إ  :  

 3-4-9821-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التقارير اللالي //اللحاسب  الادلي / 

 

< 1280 > 

 مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 657.3

/ مؤسس  اللعايير  2021اللعايير الادلي   عااد التقارير اللالي   

ين   السعودي  لللراجعالادلي   عااد التقارير اللالي ؛ ترجل  ال يئ

 -  2022الل لع العربا لللحاسبين القانونيين،  علان: جلعي  - حاسبيندالل

 ص1055

 2022/1/16ر  إ  :  

 8-01-776-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التقارير اللالي //تقارير الشركات//اللحاسب / 

 

< 1281 > 

 الزهراني، محمد أحمد 657.45

  القضائي  / محلا أحلا ماخا إلى أساسيات علم اللحاسب 

 ص278 -  2022لان: دار األيام، ع - الزهرانا

 2021/10/5727ر  إ  :  

 4-910-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /تاقيق الحسابات//ال ساد اللالا//األدل  القانوني / 

 اللحاسبون//اللحاسب  القضائي //
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< 1282 > 

 قبها، محمود جودت 657.45

ات اللساهل  العام  ددر ل ان التاقيق فا تحسين أداء الشرك 

علان:  -اللارج  فا بورص  فلسطين: دراس  تحليلي  / محلود جودت قب ا  

 ص84 -  2022دار ج را، 

 2022/3/1429ر  إ  :  

 4-11-793-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تاقيق الحسابات//مراجع  الحسابات//الرقاب   

 اللحاسبي //الشركات اللساهل //األس م//فلسطين/

 

< 1283 > 

 العساف، محمود معن محمود 657.835

اللساعا فا اللحاسب  الح ومي : اللحاسب  الح ومي  / محلود معن  

 2022لان: اللؤلف، ع -محلود العساف  

 2022/12/6005ر  إ  :  

 الواص ات : /اللحاسب  الح ومي //اللحاسب //العلوم اللالي / 

 

< 1284 > 

 العساف، محمود معن محمود 657.9

 -حاسب  الشركات / محلود معن محلود العساف  اللساعا فا م 

 ص90 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/12/6013ر  إ  :  

 الواص ات : /محاسب  الشركات//اللحاسب  اللالي / 

 

< 1285 > 

 ثردت محلا /إدارة منظمات القطاعين العام والخاص في األلفية الثالثة  658

 ص512 -  2022لان: دار ص اء، ع - ]دآخردن[   الحوامال

 2022/5/2348ر  إ  :  

 3-154-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /مةظلات األعلال//بحوث العلليات//تقةيات ا دارل/ 

 القطا  العام//القطا  الااص//ال  ر ا دار //

 

< 1286 > 

 أبو نبعة، عبد العزيز مصطفى 658

صيالي  الةظريات ا داري  للعال   مش الت اللاير العللي  / عبا  

 ص226 -  2022لان: دار ال يةيق، ع -عزيز مصط ى أبو نبع   ال

 2022/2/728ر  إ  :  

 4-060-45-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الةظريات ا داري //التاطيط التةظيلا//القيادل  

 الةاجح //إدارل األعلال/
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< 1287 > 

 السامرائي، مهدي صالح 658

علان:  -لح السامرائا  ال  ر ا دار  دالقياد  الحايث / م ا  صا 

 ص310 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2021/8/4820ر  إ  :  

 1-036-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال  ر ا دار //القيادل//السلوك التةظيلا//ا دارل  

 الحايث /

 

< 1288 > 

 عبد العلي، علي أبو الشون 658

اهيم / علا أبو مبادئ ا دارل الحايث : األساسيات، القواعا، الل  

 ص285 -  2022لان: دار دجل ، ع -الشون عبا العلا  

 2021/11/6655ر  إ  :  

 2-115-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//اتااذ القرارات//التاريب  

 الل ةا//ال ودل الشامل //إدارل األعلال/

 

< 1289 > 

 كافي، مصطفى يوسف 658

مصط ى يوسف  اء ا دار  للادل  /اللةظل  اللتعلل  داألد 

 ص248 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع - كافا

 2021/9/5093ر  إ  :  

 2-886-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل التةظيلي //إدارل األعلال/ 

 

< 1290 > 

 النسور، بالل هاشم 658

ريادل األعلال / بالل ها م الةسور، عبا الحليا عبا ال ريم  

 ص343 -  2022لان: دار اللسيرل، ع -  الارارب 

 2021/1/299ر  إ  :  

 9-193-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل التة يذي //الشركات//إدارل األعلال/ 

 

< 1291 > 

 أبو شيخة، نادر أحمد 658.001

علان: دار دائا،  -االستشارات ا داري  / نادر أحلا أبو  يا    

 ص422 -  2022

 2022/4/1738ر  إ  :  

 6-969-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االستشارات ا داري //التطوير ا دار //ال  ر  

 العربا//إدارل اللةظلات/

 

 

 



284 
 

< 1292 > 

 - ]دآخردن[   مؤيا عبا الرزاق ال واعير /تطبيقات الحاسوب في األعمال  658.00285

 ص336 -  2022علان: م تب  الل تلع العربا، 

 2021/2/1213ر  إ  :  

 9-697-83-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل األعلال//البرم يات//تطبيقات الحاسوب/ 

 

< 1293 > 

 مجيد، سوسن شاكر 658.00711

 ألعلالرل اليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا ل ليات إداد               

ر / سوسن  اك AACSBداللحاسب  دفق معايير هيئ  االعتلاد األمري ي   

 ص160 -  2022لان: دار   رزاد، ع -يا  م 

 2022/5/2319ر  إ  :  

 0-97-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ضلان ال ودل//االعتلاد األكاديلا//ال ليات//إدارل  

 األعلال//التعليم العالا/

 

< 1294 > 

 عباس، علي محمد 658.042

علان:  -حوكل  الشركات:  اللاخا ا دار  / علا محلا عباس   

 ص309 -  2022ر اللسيرل، دا

 2020/5/1416ر  إ  :  

 4-172-97-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /حوكل  الشركات//اللراجع  دالتاقيق//الرقاب / 

 إدارل الشركات//م افح  ال ساد//

 

< 1295 > 

 العليمات، ابراهيم محمد سليمان 658.048

 الرقاب  الااخلي  فا اللةظلات غير الربحي  / ابراهيم محلا 

 ص158 -  2022لان: دار ال ةان، ع -سليلان العليلات  

 2022/10/5191ر  إ  :  

 2-151-35-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الرقاب  الااخلي //ا دارل التة يذي //اللةظلات غير  

 الربحي /

 

< 1296 > 

 الجليلي، آالء حسيب عبد الهادي 658.1

لا / آالء حسيب سالسا الت  يز الر يق : ماخا إلى األداء اللةظ 

 -  2022اد، علان: دار ز -عبا ال اد  ال ليلا، ابراهيم خليا العبيا   

 ص142

 2022/9/4660ر  إ  :  

 2-55-779-9923-978ردمك :  

األداء الواص ات : /ا دارل التةظيلي //التاطيط//زيادل ال  اءل// 

 اللةظلا/
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< 1297 > 

 عمر، فاطنة 658.1

 - فاية  علر /ي  للقادل ا داريين ل التةظيلالبةي  العاملي  للقياس القو 

 ص224 -  2022علان: دار األيام، 

 2022/1/116ر  إ  :  

 8-938-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل التةظيلي //ا داريون//القيادل/ 

 

< 1298 > 

 النوفل، سلطان أحمد خليف 658.1

سلطان أحلا ا دارل الةظي  : ماخا لتحقيق التةلي  اللستاام  /  

 ص129 -  2022لان: دار غيااء، ع -خليف الةوفا  

 2021/5/2864ر  إ  :  

 3-965-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل التةظيلي //التةلي  اللستاام //إدارل األعلال/ 

 

< 1299 > 

 المزاري، أحمد عارف 658.15

ر علان: دا -ا دارل اللالي  اللعاصرل / أحلا عارف اللزار    

 ص502 -  2022اللسيرل، 

 2020/7/2664ر  إ  :  

 8-174-97-9957-978ردمك :  

السياس  الواص ات : /ا دارل اللالي //التاطيط اللالا//رأس اللال// 

 اللالي /

 

< 1300 > 

 المورلى، صالح عبد النبي 658.15

علان: دار اليازدر   -إدارل األرباح / صالح عبا الةبا اللورلى   

 ص291 -  2022العللي ، 

 2022/1/197ر  إ  :  

 1-052-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل األرباح//ا دارل اللالي //ا دارل/ 

 

< 1301 > 

 عمرو، محمد عبد القادر 658.1511

علان:  -اللحاسب  اللالي  نظريا  دعلليا  / محلا عبا القادر علرد   

 ص298 -  2022دار أم ا، 

 2022/3/1434ر  إ  :  

 9-520-25-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /التقارير اللالي //اللحاسب  اللالي //األدراق الت اري / 

 ا دارل اللالي //
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< 1302 > 

 الحيالي، زينب مصعب 658.153

 /محادات األداء اللالا لشركات التأمين: دراس  تحليلي  قياسي   

 ص159 -  2022لان: دار زاد، ع -زيةب مصعب الحيالا  

 2022/1/120  : ر  إ 

 7-18-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األداء اللالا// ركات التأمين//ا دارل اللالي / 

 

< 1303 > 

 جندل، جاسم محمد 658.3

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -التليز / جاسم محلا جةال   

 ( 8 ؛هب ) سلسل  اللوا -ص  168

 2021/9/5078ر  إ  :  

 6-891-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التليز//إدارل األفراد//إدارل األعلال/ 

 

< 1304 > 

 جندل، جاسم محمد 658.3

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -الابرل / جاسم محلا جةال   

 ( 9 ؛هب ) سلسل  اللوا -ص  196

 2021/9/5092ر  إ  :  

 6-888-33-9957-978ردمك :  

 د//إدارل األعلال/الواص ات : /الابرل//الابراء//إدارل األفرا 

 

< 1305 > 

 جوهر، عبدهللا حسين 658.3

علان: دار  -( / عباهللا حسين جوهر  TOTتاريب اللاربين = ) 

 ص120 -  2022ابن الة يس، 

 2021/8/4351ر  إ  :  

 4-113-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //الادرات التاريبي //اللاربون/ 

 

< 1306 > 

 ، فراجخالدي 658.3

تسيير اللوارد البشري  فا ظا نظام معلومات اللوارد البشري  /  

 ص200 -  2022لان: مؤسس  الوراق ، ع -فراا خالا ، صوري  زاد   

 2021/8/4405ر  إ  :  

 0-880-33-9957-978ردمك :  

إدارل الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //نظم اللعلومات ا داري // 

 اللعلومات/
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< 1307 > 

 الرواشده، صباح عادل عارف 658.3

بشري  / صباح عادل عارف استراتي يات إدارل اللوارد ال 

 ص268 -  2022لان: دار ص اء، ع - الردا اه

 2022/8/4499ر  إ  :  

 0-209-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللوارد البشري //إدارل األفراد//إدارل األعلال/ 

 

< 1308 > 

 موسى طعيمه السميرات، سبأ 658.3

الللارسات االستراتي ي   دارل اللوارد البشري  / سبأ موسى  

 ص136 -  2022لان: دار أم ا، ع -يعيله السليرات  

 2022/11/5737ر  إ  :  

 8-598-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل األفراد//التاطيط االستراتي ا//إدارل األعلال/ 

 

< 1309 > 

 الشمري، مي حمودي 658.3

علان: دار  -إدارل اللوارد البشري  الر يق  / ما حلود  الشلر    

 ص151 -  2022زاد، 

 2022/6/3137ر  إ  :  

 1-49-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //إدارل األعلال/ 

 

< 1310 > 

 عباس، حسين وليد حسين 658.3

ليا حسين إدارل اللوارد البشري : ماخا استراتي ا / حسين د 

 ص253 -  2022لان: دار غيااء، ع - عباس

 2021/1/465ر  إ  :  

 9-905-96-9957-978ردمك :  

ا دارل الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //التاطيط االستراتي ا// 

 العام /

 

< 1311 > 

 عساف، عبد المعطي محمد 658.3

م إدارل اللوارد البشري  د يبيقات ا: اللاخا اللت اما لبةاء نظ 

ع ل تلاللوارد البشري  فا اللةظلات الح ومي  دمةظلات األعلال دمةظلات ال

 ص472 -  2022للسيرل، علان: دار ا -اللانا / عبا اللعطا محلا عساف  

 2021/8/4474ر  إ  :  

 0-196-97-9957-978ردمك :  

إدارل الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //التاطيط االستراتي ا// 

 األعلال/
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< 1312 > 

 كافي، مصطفى يوسف 658.3

 إعادل هةاس  إدارل اللوارد البشري  "ال ةارل": بعا استراتي ا، 

الوراق،  علان: مؤسس  -ت ةولوجا، تةلو  تاطيطا / مصط ى يوسف كافا  

 ص234 -  2022

 2021/8/4365ر  إ  :  

 0-864-33-9957-978ردمك :  

 ت ةولوجيا اللعلومات///الواص ات : /اللوارد البشري //إدارل األفراد 

 العلوم ا داري //

 

< 1313 > 

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 658.3

رأس اللال البشر  فا الوين العربا: تحايات دفرص /  

 -  2022الوراق،  علان: مؤسس  -مؤسس  الوراق للةشر دالتوزيع  

 ص168

 2022/3/1254ر  إ  :  

 1-940-33-9957-978ردمك :  

اللال ال  ر //الطاق  البشري //اللوارد الواص ات : /رأس  

 البشري /

 

< 1314 > 

 يامين، محمد علي 658.3

القيادل األخالقي  لللوارد البشري  / محلا علا يامين، محلا  

 ص213 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -سلطان ماجا محاسة   

 2022/3/1333ر  إ  :  

 0-336-66-9957-978ردمك :  

ل //األخالق//التاريب الل ةا//تةلي  القوى الواص ات : /القياد 

 العامل //إدارل اللوارد البشري /

 

< 1315 > 

 الزبيدي، غني دحام 658.300285

إدارل اللوارد البشري  ا ل تردني  / غةا دحام الزبيا ، حسين  

 -  2022يااء، علان: دار غ -دليا حسين عباس، بتول كريم عبا الحسن  

 ص191

 2021/4/2516ر  إ  :  

 7-938-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللوارد البشري //نظم اللعلومات ا داري / 

 تطبيقات الحاسوب//مواقع التواصا االجتلاعا//إدارل األفراد//
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< 1316 > 

 حمالوي، عبد الحميد 658.3003

علان: دار  -علم اجتلا  اللةظلات / عبا الحليا حلالد    

 ص97 -  2022دم تب  الحاما، 

 2022/1/398ر  إ  :  

 0-323-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللةظلات//علم االجتلا / 

 

< 1317 > 

 بحري، صابر 658.3124

أساسيات التاريب دتصليم البرامج التاريبي  مع كراس  لتصليم  

الوراق،  علان: مؤسس  -برنام ك التاريبا / صابر بحر ، مةى خرموش  

 تصاد (ل  االق) سلس -ص  209 -  2022

 2022/7/3296ر  إ  :  

 0-947-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /برامج التاريب//تاريب اللوظ ين//إدارل األفراد/ 

 اللوارد البشري //اللةظلات//

 

< 1318 > 

 الجبوري، علي عبودي 658.3124

(: تاطيط،  EHRMهةاس  إدارل اللوارد البشري  ا ل تردني  )  

اللة  ي ،  علان: الاار -علا عبود  ال بور    استراتي ي ، تاصص /

 ص379 -  2022

 2021/9/5147ر  إ  :  

 6-092-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللوارد البشري //ا دارل ا ل تردني / 

 التوظيف ا ل تردنا//إدارل األعلال//

 

< 1319 > 

 الزعبي، عبد هللا عبد الكريم 658.3124

ال / عبا هللا عبا ال ريم فا ريادل األعلالتاريب دالتطوير  

 ص127 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ - الزعبا

 2022/4/2106ر  إ  :  

 4-396-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /برامج التاريب//التةلي  ا داري //التاريب الل ةا/ 

 اللوارد البشري //إدارل األعلال//

 

< 1320 > 

 عبد الرؤوف عبدالسعايدة، عامر  658.3124

إدارل اللعرف : ماخا نظر  فا تحقيق الليزل التةافسي  / عامر  

 ص396 -  2022لان: دار دائا، ع -عبا الرؤدف عبا السعايال  

 2022/6/2983ر  إ  :  

 1-980-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللعرف //الليزل التةافسي //رأس اللال ال  ر / 

 فا//إدارل األفراد/االقتصاد اللعر/
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< 1321 > 

 (2021المؤتمر العلمي الدولي المحكم )الخامس: عمان:  658.3124

التحول الرقلا دالذكاء االصطةاعا فا بيئ  األعلال / اللؤتلر  

 ص149 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -  ادلا اللح مالعللا ال

 2021/9/4996ر  إ  :  

 3-892-33-9957-978ردمك :  

الذكاء االصطةاعا//التطوير ا دار //إدارل /الواص ات :  

 األعلال/

 

< 1322 > 

 أبو عساف، مؤيد موسى علي 658.31422

 اللةظور االستراتي ا ألداء العاملين فا  ركات االتصاالت / 

 ص266 -  2022لان: دار أم ا، ع -مؤيا موسى علا أبو عساف  

 2022/8/4127ر  إ  :  

 9-591-25-9923-978ردمك :  

تقييم األداء//التطوير ا دار / /ت : /الرضى الوظي ا/الواص ا 

 العاملون// ركات االتصاالت//إدارل األفراد//

 

< 1323 > 

 الوائلي، دينا فاضل 658.3145

التحول من التقليا  إلى الرقلّا:  4 0إدارل عالقات اللوظ ين  

 -  2022م ا، علان: دار أ -ا فاضا الوائلا  رقلا( / دية -)ماخا دظي ّا 

 ص288

 2022/7/3533ر  إ  :  

 1-568-25-9923-978ردمك :  

إدارل الواص ات : /العالق  بين العاملين//الت ةولوجيا الحايث // 

 األفراد/

 

< 1324 > 

 جندل، جاسم محمد 658.4

 -  2022علان: مؤسس  الوراق،  -الذكاء / جاسم محلا جةال   

 ( 10 ؛هب ) سلسل  اللوا -ص  232

 2021/9/5089ر  إ  :  

 3-889-33-9957-978دمك : ر 

 الواص ات : /الذكاء ا دار //ا دارل التة يذي //إدارل األعلال/ 

 

< 1325 > 

 الزعبي، عماد حمدي عبد 658.4

عواما الة اح الحرج  دتحقيق التليز فا األداء اللؤسسا / علاد  

 ص270 -  2022لان: دار أم ا، ع -حلا  عبا الزعبا  

 2022/6/3004ر  إ  :  

 0-552-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعرف //إدارل األفراد//التةافسي //التلييز  

 اللؤسسا/
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< 1326 > 

 العساسفة، جناح عبدهللا 658.4

دليا تطوير األداء اللؤسسا للقطا  العام اعتلادا  على نلوذا  

هللا دمتطلبات جائزل الللك عبا  Efqmاللؤسس  األدردبي   دارل ال ودل 

 - ساس   الع ن الحسين لتليز األداء اللؤسسا دالش افي  / جةاح عباهللاالثانا ب

 ص298 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/1/70ر  إ  :  

 الواص ات : /التطوير ا دار //دضع السياسات//ا دارل/ 

 

< 1327 > 

 براهمية، سميرة 658.40019

علان:  -سي ولوجيا العلا: مواضيع مقترح  / سليرل براهلي    

 ص186 -  2022األيام، دار 

 2022/3/1210ر  إ  :  

 7-951-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األبحاث ا داري //االتصاالت ا داري //الصح   

 الة سي //ا دارل التة يذي /

 

< 1328 > 

 الجنابي، أكرم سالم حسن 658.401

ال  ر االستراتي ا: ا دارل االستراتي ي ، الت  ير االستراتي ا،  

 - بال ةااتراتي ا / أكرم سالم حسن ء االستراتي ا، مةظلات التعلم االساألدا

 ص342 -  2022علان: دارأم ا، 

 2022/11/5848ر  إ  :  

 5-601-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//ال  ر االستراتي ا//ا دارل  

 التة يذي //اللةظلات/

 

< 1329 > 

 عليالحروب، روان  يوسف  658.401

القارات الايةامي ي  دعالقت ا بالتليز التةظيلا / ردان  يوسف  

 ص77 -  2022لان: دار دائا، ع -علا الحردب  

 2022/7/3743ر  إ  :  

 3-999-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القارات الايةامي ي //دضع السياسات//الت يف/ 

 التاطيط االستراتي ا//

 

< 1330 > 

 انعالحيان، فهد م 658.401

ل فا اللةظلات / ف ا مانع األداء االستراتي ا لتطوير ال  اء 

 ص264 -  2022لان: دار األيام، ع - الحيان

 2022/3/1209ر  إ  :  

 0-950-95-9957-978ردمك :  

تقييم الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//تقةيات ا دارل//ال  اءل// 

 األداء/
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< 1331 > 

 السبعاوي، أحمد خالد 658.401

تراصف االستراتي ا: ماخا اللت وق اللةظلا / أحلا خالا ال 

 ص193 -  2022لان: دار زاد، ع -السبعاد   

 2022/2/931ر  إ  :  

 6-31-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//اتااذ القرارات//القيادل  

 ا داري //الة اح ا دار //ا دارل التة يذي /

 

< 1332 > 

 امري، فراس محمدالع 658.401

ا دارل االستراتي ي : م اهيم، نظريات، تطبيقات / فراس محلا  

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -العامر ، ابراهيم صالح اللوسو   

 ص519

 2021/8/4766ر  إ  :  

 6-028-43-9923-978ردمك :  

 ت/الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//ا دارل التة يذي //اللةظلا 

 إدارل األعلال//

 

< 1333 > 

 العبادي، هاشم فوزي 658.401

التاطيط االستراتي ا: الل اهيم داألددات دالةلاذا / ها م فوز   

 علان: الاار -العباد ، إنعام عبا الزهرل ددش، رضا كريم العبود   

 ص408 -  2022اللة  ي ، 

 2022/5/2480ر  إ  :  

 2-115-20-9923-978ردمك :  

 التاطيط االستراتي ا//أنظل  التاطيط//اللةظلات//الواص ات :  

 إدارل األعلال//

 

< 1334 > 

 المحمدي، سعد علي ريحان 658.401

ا دارل االستراتي ي : الةظر إلى الحاضر بعين اللستقبا / سعا  

 -ص  392 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -علا ريحان اللحلا   

 ( 1 ؛) سلسل  زدايا إداري  معاصرل؛ 

 2021/11/6306ر  إ  :  

 4-048-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاطيط االستراتي ا//بيئ  العلا//ا دارل التة يذي / 

 مةظلات األعلال//
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< 1335 > 

 إدريس، وائل محمد صبحي إدريس 658.4012

عللي  ا دارل االستراتي ي  / دائا محلا صبحا إدريس إدريس،  

 - 2022ف، علان: اللؤل -با الزعبا  قات، حسن علا عأم ا ف ا ن ار الطوي

 ص331

 2022/8/4299ر  إ  :  

 1-0-9955-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الرقاب  ا داري //التةظيم ا دار //التاطيط ا دار / 

 ا دارل االستراتي ي //ا دارل التة يذي //

 

< 1336 > 

 العبادي، هاشم فوزي 658.4012

عاصرل فا ال  ر االستراتي ا / ها م فوز  موضوعات فلس ي  م 

 ص280 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -العباد   

 2022/1/545ر  إ  :  

 4-936-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الارائط االستراتي ي //ال لس  //ال  ر االستراتي ا/ 

 ا دارل التة يذي //إدارل األعلال//

 

< 1337 > 

 وددرادكه، حسين محم 658.4013

علان: دار دائا،  -ال ودل دتطبيقات ا / حسين محلود درادكه   

 ص348 -  2022

 2022/1/542ر  إ  :  

 7-933-91-9957-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل ال ودل//الرقاب //إدارل العلليات//إدارل  

 األعلال/

 

< 1338 > 

 شرف الدين، زديرة 658.4013

ف الاين، ن وى إدارل ال ودل: محاضرات ددردس / زديرل  ر 

 ص182 -  2022لان: دار دم تب  الحاما، ع -حرنان  

 2022/3/1336ر  إ  :  

 9-333-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل ال ودل//ال  اءل//األداء القياسا//اللةظلات/ 

 

< 1339 > 

 العبدالالت، طالل طايل عبد الرزاق 658.4013

ل يايا عبا الرزاق إدارل ال ودل الشامل  دتليز األعلال / يال 

 ص406 -  2022لان: اللؤلف، ع -العباالالت  

 2022/6/3215ر  إ  :  

 الواص ات : /ال ودل الشامل //التةافسي //التاطيط االستراتي ا/ 

 ا دارل التة يذي //إدارل اللةظلات//
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< 1340 > 

 شواهين، خير سليمان 658.4038

لم ال تب الحايث، إربا: عا -ذكاء األعلال / خير سليلان  واهين   

 ص206 -  2022

 2022/3/1430ر  إ  :  

 6-389-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعلومات//استراتي ي  اللعلومات//ا دارل  

 التة يذي //إدارل األعلال/

 

< 1341 > 

 الطائي، يوسف حجيم سلطان 658.4038

وسف إدارل اللعرف : ماخا الستاام  مةظلات األل ي  الثالث  / ي 

اللة  ي ،  علان: الاار -   ح يم سلطان الطائا، باقر خضير الحاراد

 ص296 - 2022

 2022/6/3036ر  إ  :  

 8-126-20-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعلومات//اللعرف //ا دارل التة يذي //إدارل  

 اللةظلات/

 

< 1342 > 

 العالم، فتحي أحمد 658.4038

 -اللعلومات / فتحا أحلا العالم  تأسيس دتطوير نظام إدارل  

 ص182 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/294ر  إ  :  

 6-073-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعلومات//استراتي ي  اللعلومات//ا دارل  

 التة يذي /

 

< 1343 > 

 عبدهللا، عادل محمد 658.4038

 -، مةذر خضر يعقوب  تةظيم اللعلومات / عادل محلا عباهللا 

 ص177 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/8/4323ر  إ  :  

 1-52-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللعلومات//نظم اللعلومات ا داري //قاعال  

 اللعلومات//ا دارل/

 

< 1344 > 

 الدعامسة، لينا جمال محمد 658.404

ليةا جلال محلا حاضةات األعلال دتطوير اللشاريع الرائال /  

 ص216 -  2022لان: اللؤلف، ع -الاعامس   

 2022/1/377ر  إ  :  

 الواص ات : /إدارل اللشرد //التةلي  االقتصادي  داالجتلاعي / 

 التلويا//ت ةولوجيا االتصاالت//إدارل األعلال//
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< 1345 > 

 المحمدي، سعد علي ريحان 658.4052

علان:  -اللحلا    الت ادض: ات اق أم صرا  / سعا علا ريحان 

 يا إداري  معاصرل () سلسل  زدا -ص  190 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/366ر  إ  :  

 3-090-43-9923-978ردمك :  

 ا دارل/الواص ات : /الت ادض//إدارل األزمات//ا دارل التة يذي // 

 

< 1346 > 

 العمارات، فارس محمد 658.4056

ا مواقع التواصا االجتلاعا / فارس إدارل األزم  األمةي  فا ظ 

علان: دار  -محلا العلارات، علاد م لح الحسبان، عز الاين الةعيلا  

 ص159 -  2022الاليج، 

 2021/12/7028ر  إ  :  

 3-120-23-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاطيط ا عالما//مواقع التواصا االجتلاعا/ 

 إدارل األزمات//ا دارل//

 

< 1347 > 

 جمال، عباس 658.4063

 -التليز الستراتي ي  اللستقبا / عباس جلال، عباهللا الاحيا   

 ص142 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/6/3195ر  إ  :  

 9-113-43-9923-978ردمك :  

التاطيط الواص ات : /األداء اللؤسسا//القيادل الةاجح //االبت ار// 

 االستراتي ا//ا دارل/

 

< 1348 > 

 الطراونة، اخليف يوسف 658.4063

الريادل داالبت ار / اخليف يوسف الطرادن ، رأفت عبا السالم  

 ص346 -  2022لان: اللؤلف، ع -الطرادن ، حلال سليح البيايض   

 2022/1/83ر  إ  :  

 7-0-9898-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االبت ار//القيادل//ا دارل التة يذي //إدارل األعلال/ 

 اللةظلات//

 

< 1349 > 

 كافي، مصطفى يوسف 658.4063

علان:  -االبت ار دريادل األعلال / مصط ى يوسف كافا   

 سلسل  االقتصاد ( ) -ص  269 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2022/1/530ر  إ  :  

 4-923-33-9957-978ردمك :  

إدارل الواص ات : /االبت ار//التطوير ا دار //ا دارل التة يذي // 

 لال/األع
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< 1350 > 

 المحمدي، سعد علي ريحان 658.4063

علان: دار  -إدارتا التليز دال ودل / سعا علا ريحان اللحلا    

 ص215 -  2022اليازدر  العللي ، 

 2022/3/1482ر  إ  :  

 5-096-43-9923-978ردمك :  

 الة اح//الواص ات : /ضبط ال ودل//تقييم األداء//القارل التة يذي / 

 ال/إدارل األعل/

 

< 1351 > 

 داود، محمد جاسم 658.409

علان:  -إدار  بامتياز: م اتيح ا دارل بة اح / محلا جاسم دادد   

 ص168 -  2022دار عصور، 

 2021/5/2806ر  إ  :  

 0-19-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الة اح ا دار //ا دارل التة يذي //اللةظلات/ 

 

< 1352 > 

 أحمد، ختام اسماعيل 658.4092

علان:  -تاريب دتطوير دصةاع  القادل / ختام اسلاعيا أحلا   

 ص148 -  2022دار عصور، 

 2021/6/3173ر  إ  :  

 8-26-751-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القيادل//تةلي  الل ارات//الة اح ا دار //ا دارل  

 التة يذي /

 

< 1353 > 

 عطية، محمد حسين 658.4092

داستراتي يات ألعلى مستويات ا نتاا / القيادل ال عال : أداء فاعا  

 ص288 -  2022لان: م تب  الل تلع العربا، ع -محلا حسين عطي   

 2021/3/1429ر  إ  :  

 6-698-83-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القيادل//ا باا //الذكاء العاي ا//االستراتي ي / 

 م ارات االتصال//الة اح ا دار //ا دارل التة يذي //

 

< 1354 > 

 المحمدي، سعد علي ريحان 658.4093

 -إدارل الوقت: قيل  دموارد نادر / سعا علا ريحان اللحلا    

يا إداري  ) سلسل  زدا -ص  159 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 معاصرل (

 2021/11/6303ر  إ  :  

 1-049-43-9923-978ردمك :  

اتي ا//الة اح الواص ات : /إدارل الوقت//التاطيط االستر 

 ا دار //ا دارل التة يذي /
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< 1355 > 

 الحمداني، رعد عدنان 658.5

التصةيع اللستاام: السبا نحو األداء اللتليز / رعا عانان  

 ص172 -  2022لان: دار دائا، ع -الحلاانا، ثامر ع اب السرا   

 2021/11/6547ر  إ  :  

 4-918-91-9957-978ردمك :  

تاطيط ا نتاا//إدارل ا نتاا//التةلي  /الواص ات : /التصةيع/ 

 االقتصادي /

 

< 1356 > 

 داراإلعصار العلمي للنشر والتوزيع 658.5

تاطيط دتطوير اللةتج ال ايا / دارا عصار العللا للةشر  

 ص173 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع -دالتوزيع  

 2021/9/5023ر  إ  :  

 0-441-98-9957-978ردمك :  

 : /تقةيات ا نتاا//تاطيط ا نتاا//إدارل األعلال/الواص ات  

 

< 1357 > 

 رايس، وفاء عبد العزيز 658.5

دردس فا إدارل ا نتاا دالعلليات مرفق  بلسائا محلول  / دفاء عبا  

 ص274 -  2022لان: دار زمزم، ع -العزيز رايس  

 2021/9/5185ر  إ  :  

 2-256-72-9957-978ردمك :  

  نتاا//التصةيع//إدارل العلليات//ا دارل/الواص ات : /إدارل ا 

 

< 1358 > 

 الطويل، أكرم 658.5

 -اللعلومات البيئي  دتصليم اللةت ات / أكرم الطويا، أحلا اللولى   

 ص236 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/482ر  إ  :  

 4-093-43-9923-978ردمك :  

البيئي //الت يف//إدارل الواص ات : /تصليم اللةت ات//اللعلومات  

 ا نتاا/

 

< 1359 > 

 الالمي، غسان قاسم داود 658.5

جادل  العلليات التشغلي  لإلنتاا دالاامات / غسان قاسم دادد  

 ص178 -  2022لان: دار ص اء، ع -الالما  

 2022/6/2896ر  إ  :  

 6-179-28-9923-978ردمك :  

 إدارل ا نتاا///الواص ات : /تاطيط ا نتاا//اللاخالت داللارجات 
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< 1360 > 

 الجليلي، آالء حسيب عبد الهادي 658.8

م ونات سلسل  الت  يز الر يق  دالتصةيع اللتسار : ماخا إلى  

 -  ل بورال ليلا، صالح الاين  با ااألداء التسويقا / آالء حسيب عبا ال اد  

 ص200 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/9/4773ر  إ  :  

 6-57-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الت  يز//التصةيع//التسويق//العلليات ا داري / 

 

< 1361 > 

 الداؤدي، أنور صديق 658.8

الحلالت التردي ي  ا ل تردني : ماخا دعا اللست لك / أنور  

 ص124 -  2022لان: دار زاد، ع -صايق الااؤد   

 2022/1/118ر  إ  :  

 4-19-779-9923-978ردمك :  

 /ترديج اللبيعات//إدارل التسويق//اللست لك/ الواص ات : 

 الت ةولوجيا الحايث //

 

< 1362 > 

 دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع 658.8

لا للةشر سلوك اللست لك ا ل تردنا / دار ا عصار العل 

 ص148 -  2022لان: دار ا عصار العللا، ع - دالتوزيع

 2021/9/5017ر  إ  :  

 3-440-98-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البيئ  التسويقي //سلوك اللست لك//إدارل التسويق/ 

 إدارل األعلال//

 

< 1363 > 

 الطائي، حميد 658.8

علان: دار اليازدر  العللي ،  -تسويق الاامات / حليا الطائا   

 ص448 -  2022

 2022/3/1485ر  إ  :  

 9-098-43-9923-978ردمك :  

 ات//دراسات السوق/الواص ات : /التسويق//صةاع  الاام 

 

< 1364 > 

 الطائي، يوسف حجيم سلطان 658.8

أجيال التسويق: ماخا ما بعا الحااث  / يوسف ح يم سلطان الطائا،  

 -  2022اللة  ي ،  علان: الاار -حسين محلا عليعبا الحسن كش ول  

 ص361

 2022/6/3034ر  إ  :  

 5-127-20-9923-978ردمك :  

 التسويقي //دراسات السوق/ الواص ات : /التسويق//البيئ  
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< 1365 > 

 طالب، عالء فرحان 658.8

 التسويق اللوجستا: دراسات حال ، نظم تسويقي ، براع  تسويقي  / 

 ص249 -  2022 اء، علان: دار ص -عالء فرحان يالب، سةاء جاسم محلا  

 2022/5/2353ر  إ  :  

 7-156-28-9923-978ردمك :  

ست لك//إدارل اللبيعات//دراسات الواص ات : /التسويق//سلوك الل 

 السوق/

 

< 1366 > 

 عامر، سامح عبد المطلب ابراهيم 658.8

مبادئ التسويق فا العصر الرقلا / سامح عبا اللطلب ابراهيم  

 ص485 -  2022لان: دار ال  ـر، ع -عامر  

 2022/10/5058ر  إ  :  

 1-277-92-9957-978ردمك :  

 ت//التاطيط االستراتي ا/الواص ات : /التسويق//ترديج اللبيعا 

 ا عالن الت ار //

 

< 1367 > 

 كوتلر، فيليب 658.8

: الذكاء االصطةاعا دالت ةولوجيا الحايث  فا خام  0 5التسويق  

لان، علان: جبا ع -ا نساني  / فيليب كوتلر؛ ترجل    ر  عزيز ماضا  

 ص255 -  2022

 2021/7/4121ر  إ  :  

 4-077-12-9923-978ردمك :  

  ات : /التسويق//إدارل األعلال/الواص 

 

< 1368 > 

 الهاشمي، رونق يوسف 658.8

 -التسويق اللستاام داللواية  اللستاام  / ردنق يوسف ال ا لا   

 ص177 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/1/135ر  إ  :  

 1-23-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التسويق االبت ار //إدارل التسويق/ 

 

 

 

 

< 1369 > 

 باش، فارسه 658.8

سياس  اللزيج التسويقا فا اللؤسسات الصغيرل داللتوسط  /  

 ص250 -  2022البت ار، علان: دار ا -فارس هباش، مسعود أمير معيزه  

 2021/1/88ر  إ  :  

 0-080-16-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التسويق//ترديج اللبيعات//ا دارل/ 
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< 1370 > 

 الوكاع، عال أحمد 658.8

جال البيع: ماخا لتعزيز سلع  الشركات الادائي  / عال م ارات ر 

 ص160 -  2022لان: دار زاد، ع -أحلا الوكا   

 2022/2/679ر  إ  :  

 3-29-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الباع //ترديج اللبيعات//أساليب التسويق//التاريب  

 الل ةا//الشركات الادائي /

 

< 1371 > 

 للنشر والتوزيع دار اإلعصار العلمي 658.81

علان:  -إدارل اللبيعات / دار ا عصار العللا للةشر دالتوزيع   

 ص239 -  2022دار ا عصار العللا، 

 2021/9/5022ر  إ  :  

 7-442-98-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ترديج اللبيعات//التسويق//إدارل اللبيعات//إدارل  

 األعلال/

 

< 1372 > 

 لميالدينه، حلمي سليم ح 658.81

علان:  -م ارات اللبيعات كأسلوب حيال / حللا سليم حللا الايةه   

 ص197 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/4955ر  إ  :  

 الواص ات : /م ارات االتصال//التسويق//إدارل اللبيعات/ 

 

< 1373 > 

 عباس، سهيل لقمان 658.81

م ارات رجال البيع: ماخا معال   ال وضى التسويقي  / س يا  

 ص130 -  2022لان : دار زاد، ع -  لقلان عباس

 2022/1/133ر  إ  :  

 4-22-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /إدارل اللبيعات//إدارل التسويق/ 

< 1374 > 

 معال، ناجي ذيب 658.81

علان: دار  -األصول العللي  فا إدارل اللبيعات / ناجا ذيب معال   

 ص302 -  2022اليازدر  العللي ، 

 2021/11/6311ر  إ  :  

 0-046-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل اللبيعات//التاطيط االستراتي ا//التاريب  

 الل ةا//الرقاب //أساليب التسويق/
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< 1375 > 

 األتروشي، دالل عكيد 658.812

 -الثقاف  التسويقي : ماخا إسعاد الزبون / دالل ع يا األترد ا   

 ص165 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/2/678  : ر  إ 

 6-28-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أساليب التسويق//اللست لك//إدارل اللبيعات/ 

 

< 1376 > 

 علي، سدير حسين 658.812

 - اير حسين علامردن  اللزيج التسويقا: ماخا لوالء الزبون / س 

 ص124 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/1/126ر  إ  :  

 7-21-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللردن //التسويق//اللست لك//إدارل التسويق/ 

 

< 1377 > 

 كيالني، صونية 658.8342

دراس  سلوك اللست لك: توج ات حايث  / صوني  كيالنا، سامي   

 ص284 -  2022لان: دار زها ، ع -لحول  

 2022/1/225ر  إ  :  

 2-258-17-9923-978ردمك :  

تراتي يات التسويقي //إدارل الواص ات : /سلوك اللست لك//االس 

 التسويق/

 

< 1378 > 

 السليفاني، حربية عبدو 658.8702

 -الافع ا ل تردنا: ماخا ت ارل الت زئ  / حربي  عباد السلي انا   

 ص164 -  2022علان: دار زاد، 

 2022/1/123ر  إ  :  

 0-20-779-9923-978ردمك :  

 إدارل التسويق/الواص ات : /البيع بالت زئ //الافع ا ل تردنا// 

 

< 1379 > 

 حفناوي، آمال 658.872

 -التسويق ا ل تردنا للاامات / آمال ح ةاد ، الاامس  سايحا   

 ص194 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/6/2956ر  إ  :  

 5-108-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التسويق ا ل تردنا//تسويق الت زئ //إدارل  

 وجيا اللعلومات/التسويق//ت ةول
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< 1380 > 

 زيدان، عبد الرحمن حسام عبد الخالق 658.872

عبا  : تسع  استراتي يات للعلا عبر الت ارل ا ل تردني  /90/10 

 2022لان: اللؤلف، ع -الرحلن حسام عبا الاالق زياان  

 2022/1/368ر  إ  :  

 الواص ات : /استراتي يات العلا//التسويق ا ل تردنا//الت ارل 

 ا ل تردني /

 

< 1381 > 

 الصميدعي، محمود جاسم 658.872

جاسم الصلياعا، ردية  عثلان التسويق الرقلا / محلود  

 ص392 -  2022لان: دار دم تب  الحاما ع - يوسف

 2022/3/1474ر  إ  :  

 7-337-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التسويق//ا نترنت//إدارل اللبيعات//أبحاث السوق/ 

 

< 1382 > 

 معال، ناجي ذيب 658.872

االتصاالت التسويقي  اللت امل  )ماخا إدار  استراتي ا( / ناجا  

 ص449 -  2022لان: اللؤلف، ع -ذيب معال  

 2022/6/2740ر  إ  :  

 4-3-8687-9957-978ردمك :  

الواص ات : /االتصاالت التسويقي //ترديج اللبيعات//إدارل  

 التسويق/

 

< 1383 > 

 معال، ناجي ذيب 659

إدارل العالمات الت اري  اللش ورل: ماخا تسويقا استراتي ا /  

 ص276 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -ناجا ذيب معال  

 2022/3/1487ر  إ  :  

 2-097-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /العالمات الت اري //الاعاي  الت اري //ترديج  

 ت ار /اللبيعات//أساليب التسويق//ا عالن ال

 

< 1384 > 

 البرغوثي، سامح بشير 659.1

علان:  -ا عالن دثقاف  االست الك / سامح بشير البرغوثا   

 ص198 -  2022اللؤلف، 

 2022/1/378ر  إ  :  

الواص ات : /ا عالن الت ار //سياس  االست الك//ترديج  

 اللبيعات//التسويق ا ل تردنا/

 

 



303 
 

< 1385 > 

 جلوب، سهاد عدنان 659.1

القةوات ال ضائي  دت ريس م اهيم االست الك / س اد  ا عالن فا 

 ص144 -  2022لان: دار أم ا، ع -عانان جلوب  

 2022/1/383ر  إ  :  

 4-484-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عالن//اللست لك//دسائا االتصال ال لاهير / 

 

< 1386 > 

 رعد، دحام عصام 659.144

ا / دحام عصام رعا، عيسى ا عالن ا ل تردنا دا عالم ال اي 

 ص233 -  2022لان: دار أم ا، ع -عيال م يا حليا  

 2022/11/5867ر  إ  :  

 4-608-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا عالن ا ل تردنا//التسويق//ا عالم/ 

 

 الهندسة الكيميائية والتقنيات المرتبطة بها 660
< 1387 > 

 الكسار، علي محمود 664.76

داجن دتحليل ا ال يليائا / علا محلود ال سار، علار أعالف الا 

 ص282 -  2022لان: دار ص اء، ع -حسين جواد، سيف علا ال سار  

 2022/5/2343ر  إ  :  

 6-153-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األعالف//التحليا ال يليائا//الاداجن//تغذي   

 الحيوان/

 

 تصنيع المنتجات الستخدامات معينة 680
< 1388 > 

 عبود، فاتن سعدون 684.1009563

علان:  -التباين الل انا لصةاع  األثاث / فاتن سعادن عبود   

 ص198 -  2022دار أم ا، 

 2022/11/5865ر  إ  :  

 0-606-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /صةاع  األثاث//التةلي  االقتصادي //العراق/ 
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 الفنون

 الفنون 700
< 1389 > 

 د الرحيم، حنان منيرعب 700.1

دراس  تأملي  فا فلس   ال ن دعلم ال لال / حةان مةير عبا  

 ص162 -  2022لان: دزارل الثقاف ، ع -الرحيم  

 2022/2/639ر  إ  :  

 3-787-94-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /ال ن//ال لال//األخالق//ال لس   الغربي / 

 ال الس  //

 

< 1390 > 

 التريكي، رشيدة 701.1

الصورل كلا نراها دكلا نتصورها / ر يال التري ا؛ ترجل   

 ص178 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -فريا الزاها  

 2022/4/1827ر  إ  :  

 5-547-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا ال ةا//ال لس  //التقييم//ال ةون/ 

 

< 1391 > 

 حمودة، محمد عالء 701.1

ب ال ةا فا الثقافا / محلا عالء ال ن العربا ا سالما دتذدي 

 ص262 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -حلودل  

 2021/8/4260ر  إ  :  

 2-407-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا ال ةا//ال ةون ا سالمي //الثقافات األدردبي / 

 

< 1392 > 

 يوسف، فاروق 701.18

 -  2022 علان: دار خطوي دظالل، -قول ال ن / فاردق يوسف   

 ص236

 2022/3/1361ر  إ  :  

 0-542-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا ال ةا//ا باا  ال ةا//ال ةون/ 

 

< 1393 > 

 سعيد، شاكر حسن 704.9481

علان: دار  -قراءات فا ال ن ا سالما /  اكر حسن سعيا   

 ص285 -  2022خطوي دظالل، 

 2021/8/4725ر  إ  :  

 7-431-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الثقاف  ا سالمي //ال ن ا سالما/ 
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< 1394 > 

 الشيباني، ثامر عبد الرحمان 704.9481

 /الرؤي  ال لالي  للتصوير ا سالما فا الرسم األدردبا الحايث  

 ص306 -  2022لان: دار ص اء، ع -ثامر عبا الرحلان الشيبانا  

 2022/5/2327ر  إ  :  

 5-147-28-9923-978ردمك :  

علم /الواص ات : /ال ن ا سالما//ال ن األدردبا//الرسم الحايث/ 

 ال لال//فلس   ال ن/

 

< 1395 > 

 المغربي، رهام حافظ 709.566

 التأثيرات ال ةي  ال لليةستي  دالردماني  على فن ال زيرل العربي  / 

 ص316 -  2022لان: دار أم ا، ع -رهام حافظ اللغربا  

 2022/5/2453ر  إ  :  

 9-546-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال ةون//العلارل الشرقي  القايل //الةحت//التأثيرات  

 ق م/ 323-146ال ةي // ب  ال زيرل العربي //العصر ال لةستا 

 

 العمارة 720
< 1396 > 

 طاهر، أسماء نيازي 720.1

علان:  -ظاهرل الالود فا ال ن دالعلارل / أسلاء نياز  ياهر   

 ص313 -  2022زمان، دار جليس ال

 2021/10/5714ر  إ  :  

 8-515-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /البقاء دال ةاء//العقيال الايةي //الحضارات القايل / 

 الحضارل ا سالمي //العلارل//فلس   ال ن//

 

< 1397 > 

 اآللوسي، صفا لطفي 723.3

با الرياضيات دا تغاالت ا فا التصليم الزخرفا داللعلار  العر 

 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -دا سالما / ص ا لط ا اآللوسا  

 ص207

 2021/9/5177ر  إ  :  

 3-136-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال ةاس  اللعلاري //التصليم الزخرفا//الةقا ال ةا/ 

 العلارل ا سالمي //
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 الفنون التشكيلية والنحت 730
< 1398 > 

 الحيسن، ابراهيم 730.1

علان:  -ال ن التش يلا اللعاصر صام  الراهن / ابراهيم الحيسن   

 ص268 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2022/5/2290ر  إ  :  

 5-563-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال ةون التش يلي //الةقا ال ةا//فلس   ال ن/ 

 

< 1399 > 

 حراحشة، رافع محيميد عليان 732.94

البادي  األردني  الشلالي  الشرقي   دراس  نقوش ص ائي  جايال من 

 ص256 -  2022لان: اللؤلف، ع -الحرل / رافع محيليا عليان حراحش   

 2021/5/2875ر  إ  :  

 3-389-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الةقوش//الةحت الشرقا القايم//القبائا العربي //البادي   

 األردني /

 

 الرسم والفنون الزخرفية 740
< 1400 > 

 المقداد، عماد عبدهللا 741

علان:  -اللغ  البصري  فا فن الرسم / علاد عباهللا اللقااد   

 ص125 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3456ر  إ  :  

 الواص ات : /فن الرسم//ال ةون البصري //ا باا  ال ةا/ 

 

< 1401 > 

 العمرو، فهد علي حمد 741.07

ان: اللؤلف، عل -خطوات لتعليم الرسم / ف ا علا حلا العلرد   

 ص132 -  2022

 2022/11/5785ر  إ  :  

 الواص ات : /فن الرسم//التعليم//الرسومات/ 

 

< 1402 > 

 المعاني، سامر عبدهللا 743

علان: دار  -فضاءات ال ياد فا البورتريه / سامر عباهللا اللعانا   

 ص156 -  2022ابن ر يق، 

 2021/12/6772ر  إ  :  

 0-44-768-9923-978ردمك :  

 لواص ات : /الرسوم ال ةي //ال ةون التش يلي /ا 
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< 1403 > 

 المعايطة، عمران منيب عمران 745.54

 -عالم يويات األدري اما / علران مةيب علران اللعايط    

 ص81 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/6/2737ر  إ  :  

 الواص ات : /الورق//الحرف اليادي  الورقي //التصليم ال ةا/ 

 

< 1404 > 

 بو صفية، ياسمين موسى عبد الغنيأ 746.92

علان:   -األزياء رسم / ياسلين موسى عبا الغةا أبو ص ي    

 ص174 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/812ر  إ  :  

 الواص ات : /تصليم األزياء//صةاع  اللالبس//ال ةون الةسي ي / 

 

< 1405 > 

 البياتي، نمير قاسم 747

علان:  -قاسم البياتا  قواعا دم اهيم فا التصليم الااخلا / نلير  

 ص253 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2021/9/5102ر  إ  :  

 7-919-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الاي ور//األثاث اللةزلا//التصليم الااخلا/ 

 

 الرسم الزيتي واللوحات 750
< 1406 > 

 الماجدي، فاروق يوسف جبر 750.9563

حايث / فاردق يوسف ياسين عطي : ا بن الاارق لل ن العراقا ال 

 ص227 -  2022لان:  رك  األديب، ع -جبر اللاجا   

 2022/11/5799ر  إ  :  

 1-50-514-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الرسامون//التراجم//الرسومات//العراق/ 

 

 فن الطباعة والمطبوعات 760
< 1407 > 

 طنوس، جليل حنا 769.569565

ابع البرياي  بلةاسب  مسيرل الللوك ال ا ليين من خالل الطو 

علان:  -ةا يةوس  ح/ جليا  2021-1921مئوي  تأسيس الادل  األردني  

 ص153 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1655ر  إ  :  

 0-2-9820-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الطوابع البرياي //ال ا ليون//تاريخ األردن/ 
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 التصوير الفوتوغرافي 770
< 1408 > 

 اذ ظافر عاكفاآللوسي، مع 778.94

علان:  رك  األديب،  -ما تبقى / معاذ ظافر عاكف اآللوسا   

 ص360 -  2022

 2022/11/5800ر  إ  :  

 5-49-514-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التصوير ال وتوغرافا//اللان//العلارل//اللعالم  

 التذكاري /

 

 الموسيقى 780

< 1409 > 

 أحمد، سيف الدين موفق محمد 780.9565

  صالون بيت الرداد: نشأت ا دددرها فا الحرك  اللوسيقي  / فرق 

 ص138 -  2022لان: دار   رزاد، ع -سيف الاين موفق محلا أحلا  

 2022/8/4529ر  إ  :  

 9-08-800-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللوسيقيون//التراجم//اللغةون//ال ةانون//األردن/ 

 

 البدنية الفنون االستعراضية والرياضة 790
< 1410 > 

 النابلسي، مهند "محمد عارف" 791.43

بالون مةطاد: الايال العللا دال ةتازيا دتحف سيةلائي  )قراءل  

 /اما (عشرين فيللا  الفتا  خالل عانطباعي  جالي  عليق  دفريال ألكثر من سبعين 

 ص388 -  2022لان: دار عصور، ع -م ةا "محلا عارف" الةابلسا  

 2022/4/1960ر  إ  :  

 4-40-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السيةلا//الةقا ال ةا//ال ةون/ 

 

< 1411 > 

 الغيطاني، محمود عبد الهادي 791.4309

سيةلا اللشاعر اللةت ي  الصالحي  ددنج كار دا  / محلود عبا  

 ص256 -  2022لان: دار فضاءات، ع -ال اد  الغيطانا  

 2022/1/338ر  إ  :  

 4-217-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال السيةلائي //الةقا ال ةا//الةقا السيةلائا/ 

 

< 1412 > 

 أبو شومر، ناجح حسن عبد الرحيم 791.4330944

 -رحل  فا السيةلا ال رنسي  / ناجح حسن عبا الرحيم أبو  ومر   

 ص174 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2021/8/4301ر  إ  :  

 5-419-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا ال ةا//ا باا  ال ةا//السيةلا//فرنسا/ 
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< 1413 > 

 الغزال، فاطمة جاسم 791.436

 -/ فايل  جاسم الغزال   2019اللظاهر الةسقي  فا فيلم ال وكر  

 ص160 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2021/10/6067ر  إ  :  

 7-029-49-9923-978ردمك :  

 الم اللثيرل//األعلال السيةلائي //الةقا الثقافا/الواص ات : /األف 

 ال ةون االستعراضي //

 

< 1414 > 

 محمود، معتز باهلل عليان 791.45658

القضي  ال لسطيةي  فا األعلال الارامي  التل زيوني  / معتز باهلل  

 ص144 -  2022لان: دار أم ا، ع -عليان محلود  

 2022/5/2446ر  إ  :  

 1-542-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاراما//البرامج التل زيوني //القضي  ال لسطيةي / 

 الةقا ال ةا//

 

< 1415 > 

 حمداوي، جميل 792

 -الةظريات اللسرحي  دتوظيف الثقاف  الشعبي  / جليا حلااد    

 ص133 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4361ر  إ  :  

 2-860-33-9957-978ردمك :  

 للسرح الشعبا//الثقاف  الشعبي //ال لس  /الواص ات : /ا 

 

< 1416 > 

 العبادي، علي 792

علان: دار  -اللايم: دراس  فا األداء التلثيلا / علا العباد    

 ص72 -  2022خطوي دظالل، 

 2021/6/2991ر  إ  :  

 4-391-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسرحيات العربي //األداء اللسرحا//العردض  

  /التلثيلي

 

< 1417 > 

 كوفحي، يوسف محمد 792.01

 /نقاي  درؤى ماتل  نظري  الاراما فا العلا اللسرحا: إضاءات  

 - 2022لان: اللؤلف، ع -لود كوفحا  يوسف محلا كوفحا، قاسم محلا مح

 ص173

 2022/2/731ر  إ  :  

 الواص ات : /الاراما//العردض اللسرحي //ا خراا اللسرحا/ 

 لارامي /الةقا ال ةا//ال ةون ا/
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< 1418 > 

 غازي، محمد عاصم 796.0285

الذكاء االصطةاعا دالثورل الت ةولوجي  فا م ال تعليم دتاريب  

 -  2022جل ، علان: دار د -التربي  الرياضي  / محلا عاصم غاز   

 ص298

 2021/10/5954ر  إ  :  

 9-103-37-9923-978ردمك :  

ي //الذكاء الواص ات : /التاريب الرياضا//التربي  الرياض 

 االصطةاعا//ت ةولوجيا اللعلومات/

 

< 1419 > 

 خليل، علي جاسم 796.03

 -االستعااد الة سا فا اللةافسات الرياضي  / علا جاسم خليا   

 ص146 -  2022علان: دار عصور، 

 2021/11/6550ر  إ  :  

 2-31-751-9923-978ردمك :  

 //علم الواص ات : /علم االجتلا  الرياضا//اللةافس  الرياضي 

 الة س الرياضا/

 

< 1420 > 

 - ]ندآخرد[   خلائا عبا الحسين جواد /إدارة األزمات في المجال الرياضي  796.069

 ص241 -  2022علان: دار دجل ، 

 2021/11/6657ر  إ  :  

 9-116-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إدارل األزمات//التاطيط االستراتي ا//اتااذ  

 اني //اللؤسسات الرياضي /القرارات//التربي  الب

 

< 1421 > 

غيااء محلا  /المفاهيم االستراتيجية في اإلدارة الرياضية  796.069

 ص280 -  2022لان: دار دجل ، ع - ]دآخردن[   حسون

 2021/4/2237ر  إ  :  

 7-066-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ا دارل الرياضي //االستراتي ي //الرياضيون/ 

 

< 1422 > 

 د العلي، علي أبو الشونعب 796.069

إدارل اللؤسسات الرياضي  دفق مبادئ ا دارل العام  / علا أبو  

 ص344 -  2022لان: دار دجل ، ع -الشون عبا العلا  

 2021/9/5389ر  إ  :  

 5-101-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللؤسسات الرياضي //التاطيط االستراتي ا//ا دارل  

 العام / الرياضي //ا دارل
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< 1423 > 

 السعدون، سامره عبد الرسول طاهر 796.0693

االستثلار دالتسويق فا اللوارد البشري  تطبيقا  على الل ال  

 ل تب الحايث،اإربا: عالم  -الرياضا / سامره عبا الرسول ياهر السعادن  

 ص96 -  2022

 2022/11/5825ر  إ  :  

 6-433-14-9923-978ردمك :  

ؤسسات الرياضي //اللوارد البشري //التاطيط الواص ات : /الل 

 االستراتي ا//التسويق الرياضا//ا دارل التة يذي /

 

< 1424 > 

 األردن. الجامعة الهاشمية 796.07

 اللؤتلر العللا الثالث ل لي  التربي  الباني  دعلوم الرياض : 

 علان: دار -الرياض  دمئوي  الادل  األردني  / األردن  ال امع  ال ا لي   

 ص942 -  2022  رزاد، 

 2022/8/4245ر  إ  :  

 2-07-800-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التربي  الباني //التاريب الرياضا//الذكاء  

 االصطةاعا//ا عالم الرياضا//مئوي  الادل  األردني /

 

< 1425 > 

 محسن، عبد الجبار سعيد 796.07

ال بار  درس التربي  الرياضي : يرائق، أساليب، تطبيق / عبا 

 ص207 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -سعيا محسن  

 2022/1/536ر  إ  :  

 9-928-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التلارين الرياضي //أساليب التاريس//اللارسون/ 

 التربي  الرياضي //

 

< 1426 > 

رادي  يوسف  /لمجال الرياضي االختبارات والقياس والتقويم في ا 796.077

 ص260 -  2022لان: دار دجل ، ع -  ]آخردند[علا   

 2021/4/2236ر  إ  :  

 0-065-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاريب الرياضا//اللياق  الباني //الرياضيون/ 
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< 1427 > 

عبا الباسط مبارك الشرمان  /موسوعة رياضة كرة العين  796.3

 ص152 -  2022لان: دار   رزاد، ع -  ]دآخردن[   الشرمان

 2021/5/2900ر  إ  :  

 5-63-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األلوان//ألعاب ال رل//الرياضيون/ 

 

< 1428 > 

 غازي، محمد عاصم 796.42

سباقات اللضلار فا إيار تقةيات العصر الرقلا / محلا عاصم  

 ص317 -  2022لان: دار دجل ، ع -غاز ، محلود عطي  بايت  

 2021/10/5951ر  إ  :  

 0-106-37-9923-978دمك : ر 

الواص ات : /سباقات اللضلار//سباقات اللسافات//ألعاب  

 القوى//التربي  الرياضي //ت ةولوجيا اللعلومات/

 

 اآلداب

 األدب وفن الكتابة 800
< 1429 > 

 مزيان، محمد 801

علان: دار خطوي  -ال لس  ، السيةلا، داألدب / محلا مزيان   

 ص154 -  2022دظالل، 

 2022/2/1043:  ر  إ  

 4-531-40-9923-978ردمك :  

 األدب/الواص ات : /ال لس   األدبي //السيةلا//الاراسات األدبي // 

 

< 1430 > 

 البشير، الشريف آيت 801.95

 -بورخيس: صورته فا التلقا العربا / الشريف آيت البشير   

 ص(420)1ا -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2021/8/4294ر  إ  :  

 7-415-40-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األدباء//األعلال األدبي / 

 

< 1431 > 

 الجرطي، أحمد 801.95

ه رل الت  يك إلى الةقا العربا بين ال وني  دالتحيز: دراس  فا  

 -  2022ضاءات، علان: دار ف -أنلاي التلقا درهانات ا / أحلا ال ريا  

 ص477

 2022/4/1858ر  إ  :  

 9-241-36-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األدب العربا//األدب الغربا/ 

 البةيوي //ال لس   األدبي //
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< 1432 > 

 الحياني، محمود خليف 801.95

رميةوييقي  / محلود خليف السردي  دالبراديغم اللعرفا لل  

 ص143 -  2022لان: دار زاد، ع - الحيانا

 2022/3/1214ر  إ  :  

 1-36-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األدب القصصا//الاطاب السرد / 

 ال لس   األدبي //

 

< 1433 > 

 البشير، الشريف آيت 808

علان: دار  -بورخيس دسؤال ال تاب  / الشريف آيت البشير   

 ص280 -  2022خطوي دظالل، 

 2021/6/3150ر  إ  :  

 3-400-40-9923-978ردمك :  

 : /فن ال تاب //البالغ  األدبي //األدب العاللا/الواص ات  

 

< 1434 > 

 محمد، هبه خالد محمد 808.0683

العتبات الةصي  فا القص  القصيرل لألي ال / هبه خالا محلا  

 ص148 -  2022لان: ج را نا ردن، ع -محلا  

 2022/10/5198ر  إ  :  

 7-36-793-9923-978ردمك :  

 ص القصيرل//القصص العربي /الواص ات : /الةقا األدبا//القص 

 أدب األي ال//

 

< 1435 > 

 محادين، موفق محمد 808.8015

موفق  جلا األفعى: األسطورل )م  وم ا، دتيارات ا، دتعالقات ا( / 

 ص190 -  2022لان: دار الصايا، ع -محلا محادين  

 2021/8/4563ر  إ  :  

 5-84-710-9923-978ردمك :  

 سايير//ال لس   األدبي /الواص ات : /الةقا األدبا//األ 

 

< 1436 > 

 دكنسون، إميلي 808.81

 - ين / إميلا دكةسون، اليزار لبس اعسى أال ن ون فا ال ة  الجئ 

 ص131 -  2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/5/2258ر  إ  :  

 8-559-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : / ذرات  عري //الاواير األدبي //األدب العاللا/ 
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< 1437 > 

 رحاحلة، أحمد زهير عبد الكريم 809

تلثيالت اللثاق   دأنساق ا فا األدب اللقارن / أحلا زهير عبا  

 ص234 -  2022لان: دار فضاءات، ع -ال ريم رحاحل   

 2022/8/4359ر  إ  :  

 1-292-36-9923-978ردمك :  

الةقا الواص ات : /الثقاف //الايانات//الحضارل العربي  ا سالمي // 

 دبا//األدب اللقارن/األ

 

< 1438 > 

 محادين، موفق محمد 809.1

علان: دار الصايا،  -ال لس   دالشعر / موفق محلا محادين   

 ص112 -  2022

 2021/8/4556ر  إ  :  

 7-80-710-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر//ال لس   األدبي / 

 

< 1439 > 

 د سلمانالشويلي، داو 809.915

ت ليات األسطورل: قص  يوسف بين الةص األسطور  دالةص  

 ص262 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -الايةا / دادد سللان الشويلا  

 2021/6/3367ر  إ  :  

 3-110-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /يوسف عليه السالم//قصص األنبياء//الةقا األدبا/ 

 رآنا//األسايير/التحليا األدبا//الةص الق/

 

 األدب العربي 810
< 1440 > 

 ولد أباه، أحمد سالم 810.1

علان:  -رحل  اللعةى بين األدب دالتاريخ / أحلا سالم دلا أباه   

 ص210 -  2022دار غيااء، 

 2021/6/3055ر  إ  :  

 7-970-96-9957-978ردمك :  

 ي /الواص ات : /ال لس   األدبي //التاريخ األدبا//الثقاف  العرب 

 

< 1441 > 

 الربيعي، عبد الرزاق جبار 810.9

كتاب م توح: حوارات ثقافي  رقلي  / عبا الرزاق جبار الربيعا،  

 ص273 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -دسام عبا الحق العانا  

 2022/1/506ر  إ  :  

 2-470-13-9923-978ردمك :  

 لعرب/الواص ات : /األعلال األدبي //الحوار الثقافا//األدباء ا 

 الاراسات األدبي //
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< 1442 > 

 الريماوي، محمود لطفي 810.9

ن وم الشلال:   ادات بحق مباعين عرب / محلود لط ا  

 ص122 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -الريلاد   

 2022/2/776ر  إ  :  

 8-481-13-9923-978ردمك :  

ت الواص ات : /األدباء العرب//التراجم//األعلال األدبي //اللقاال 

 األدبي //األدب العربا/

 

< 1443 > 

 شبلول، أحمد محمد 810.9

 - 1970ن يب مح وظ بال معطف: حوارات فا ددريات عربي  ) 

 ص289 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -( / أحلا محلا  بلول  1995

 2021/12/7086ر  إ  :  

 1-464-13-9923-978ردمك :  

 األدباء العرب//الواص ات : /الةقا األدبا//الردايات العربي / 

 الصحف//األدب العربا//

 

< 1444 > 

 شخاترة، خولة خليل 810.9

نظرات فا الرداي  دالشعر: قراءل فا نلاذا عربي  ماتارل / خول   

 ص297 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -خليا  ااترل  

 2022/3/1501ر  إ  :  

 4-489-13-9923-978ردمك :  

 األدبي //األعلال األدبي / الواص ات : /الةقا األدبا//الاراسات 

 الشعر العربا//الردايات العربي //األدب العربا//

 

< 1445 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 810.9

محاضرات فا تاريخ الةقا عةا العرب / ابتسام مرهون الص ار،  

 ص624 -  2022لان: دار زمزم، ع -ناصر ر يا حالد   

 2021/6/3639ر  إ  :  

 0-250-72-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//األدباء العرب//الةقا األدبا/ 

 

< 1446 > 

 عبد الخالق، غسان اسماعيل 810.9

علان: دار  -األعلال الةقاي  / غسان اسلاعيا عبا الاالق   

 ص514 -  2022فضاءات، 

 2022/1/347ر  إ  :  

 1-221-36-9923-978ردمك :  

 األدب العربا///الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا 
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< 1447 > 

 عبيد، محمد صابر 810.9

 -ظا الحيرل: نقا العقا دالظاهرل دالللارس  / محلا صابر عبيا   

 ص278 -  2022علان: دار جليس الزمان، 

 2021/12/6797ر  إ  :  

 5-529-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الةصوص األدبي //األعلال األدبي / 

 العربا/األدب /

 

< 1448 > 

 العجمي، عبد الهادي ناصر 810.9

البراجلاتيون:خارا ايار التقايس فا القرن األدل ال  ر  / عبا  

 ص230 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -ال اد  ناصر الع لا  

 2022/3/1240ر  إ  :  

 3-538-40-9923-978ردمك :  

 العربا/ الواص ات : /التحليا األدبا//الةقا التارياا//األدب 

 

< 1449 > 

 قطوس، بسام موسى 810.9

 - السقوي فا التشيؤ: الشعر فا قبض  التشيؤ / بسام موسى قطوس  

 ص200 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2021/8/4609ر  إ  :  

 0-187-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//العصر الحايث/ 

 

< 1450 > 

 يةماء العينين، العال 810.9

علان: دار  -فا متاهات القول: قراءات نقاي  / العالي  ماء العيةين   

 ص151 -  2022فضاءات، 

 2022/4/1864ر  إ  :  

 6-239-36-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//األعلال األدبي // 

 العربا/

 

< 1451 > 

 محمد، محمد عويد 810.9

قراءات نقاي  فا نصوص معاصرل / محلا  نوافذ الةص األدبا: 

 ص213 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -عويا محلا  

 2022/11/5843ر  إ  :  

 4-120-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الةصوص األدبي / 

 األعلال األدبي //األدب العربا//

 

 

 



317 
 

< 1452 > 

 لب" فالحالمدادحة، "محمد غا 810.9

  -يوميات كاتب فا األيياف / "محلا غالب" فالح اللاادح    

 ص207 -  2022اللؤلف، علان: 

 2022/8/4003ر  إ  :  

 6-416-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//األعلال األدبي //األدباء العرب/ 

 اللذكرات الشاصي //األدب العربا//

 

< 1453 > 

 علي المعمري، سليمان 810.9

نظر  ضعيف دعةا  نظارل: رحل  فا كتب ماتارل / سليلان  

 ص117 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -علا اللعلر   

 2021/12/6787ر  إ  :  

 7-446-13-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//األعلال األدبي // 

 العربا/

 

< 1454 > 

 مناع، هاشم صالح 810.9

علان: دار يافا  -وقيعات فا األدب العربا / ها م صالح مةا   الت 

 ص264 -  2022العللي ، 

 2022/2/799ر  إ  :  

 0-200-32-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاراسات األدبي //الةقا األدبا//األدب العربا/ 

 

< 1455 > 

 مهدي، ياسر عمار 810.9

علان:  -م ا   دراسات فا السرد الشعر  دالردائا / ياسر علار  

 ص118 -  2022دار غيااء، 

 2021/4/2499ر  إ  :  

 1-927-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الاراسات األدبي //العصر الحايث/ 

 

< 1456 > 

 النجار، مصلح عبد الفتاح 810.9

أزم  الةقا: سؤال ثقاف  الةاقا فا ضوء اآلفاق ال ايال فا دراسات  

 ص100 -  2022لان: دار م از، ع -ا ال تاح الة ار  األدب / مصلح عب

 2022/3/1458ر  إ  :  

 2-7-9786-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//األدب العربا/ 
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< 1457 > 

 اليزيدي، أمين عبدهللا 810.9282

 /خصائصه، أهاافه، نلاذا من نصوصه(أدب األي ال: )م  ومه،  

 -  2022بصار، علان: دار إ -اليزيا ، عباه عبا ال ريم مقبول   أمين عباهللا

 ص324

 2022/4/1925ر  إ  :  

 2-097-29-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أدب األي ال//الاراسات األدبي //األبحاث األدبي / 

 األدب العربا//

 

< 1458 > 

 ربابعة، طارق محمد 810.96

 /لوذجا  )دراس  فةي ( اللةاظرات فا األنالس: ابن برد األصغرأن 

 ص120 -  2022لان: دار زاد، ع -يارق محلا ربابع   

 2022/6/2929ر  إ  :  

 4-48-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللةاظرات//الةقا األدبا//األدب األنالسا/ 

 

< 1459 > 

 الربيعي، عبد الحسين طاهر 810.96

 -عا  دراسات فا األدب األنالسا / عبا الحسين ياهر الربي 

 ص343 -  2022علان: دار ابن الة يس، 

 2021/8/4348ر  إ  :  

 8-115-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاراسات األدبي //التاريخ األدبا//العصر األنالسا/ 

 

< 1460 > 

 أحمد، شريف بشير 810.99

سياق علم الةص /  ريف بشير  قةاديا الةقا أنساق تأديلي  فا 

 ص433 -  2022 ، ل اللعرفعلان: دار ك اء - أحلا

 2022/11/5861ر  إ  :  

 2-124-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//الاراسات اللغوي / 

 العصر الحايث//

 

< 1461 > 

 بسيسو، أماني حاتم مجدي 810.99

آفاق دأعلاق: قراءات نقاي  ددراسات أدبي  / أمانا حاتم م ا   

 ص217 -  2022لؤلف، علان: ال -بسيسو  

 2022/6/3197ر  إ  :  

 4-379-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 1462 > 

 بكار، يوسف حسين 810.99

 -عين الشلس: مقاربات فا الةقا دنقا الةقا / يوسف حسين ب ار   

 ص183 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2021/11/6218ر  إ  :  

 5-207-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//العصر الحايث/ 

 

< 1463 > 

 الجنابي، قيس كاظم 810.99

 /الصعل   دت ليات ما بعا الحااث : مقاربات فا ال تاب  دالتلرد  

 ص476 -  2022لان: دار غيااء، ع -قيس كاظم ال ةابا  

 2021/11/6176ر  إ  :  

 0-982-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 العصر الحايث//

 

< 1464 > 

 حمداوي، جميل 810.99

علان:  -من علم اللةطق إلى مةطق التاييا / جليا حلااد    

 ص153 -  2022مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4363ر  إ  :  

 6-862-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//اللةطق//ال لس   األدبي / 

 

< 1465 > 

 الرباعي، عبد القادر أحمد 810.99

زفرات بحوث عللي  عالي  ت رم  لردح فقيا العلم أ د يوسف  

علان: دار  -عليلات / عبا القادر أحلا الرباعا، علر عبا ال  اد   

 ص623 -  2022اللعتز، 

 2021/11/6267  : ر  إ 

 0-320-65-9957-978ردمك :  

العصر /الواص ات : /األدب العربا//الةقا الثقافا//الةقا األدبا/ 

 الحايث/

 

< 1466 > 

 الربيعي، عبد الحسين طاهر 810.99

 -دراسات أدبي  بأقالم أكاديلي  / عبا الحسين ياهر الربيعا   

 ص238 -  2022علان: دار ابن الة يس، 

 2021/8/4350ر  إ  :  

 1-114-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 
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< 1467 > 

 محمد، مضر هيثم 810.99

الح اب دال شف: ن لان ياسين فا مرايا محلا صابر عبيا /  

 ص217 -  2022لان: دار غيااء، ع -مضر هيثم محلا  

 2021/2/938ر  إ  :  

 7-909-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب العربا//الاراسات األدبي //العصر الحايث/ 

 

< 1468 > 

 عارف، سيفا علي 810.990563

 -الةص الل توح فا أدب فلك الاين كاك  يى / سي ا علا عارف   

 ص257 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/11/6175ر  إ  :  

 3-978-96-9957-978ردمك :  

 العربا//الةقا األدبا//العصر الحايث/الواص ات : /األدب  

 العراق//

 

< 1469 > 

 عباس، عباس عبد الحليم 810.990564

الحليم  إحسان عباس بين التراث دالةقا األدبا / عباس عبا 

 ص448 -  2022لان: اللؤلف، ع - عباس

 2022/10/5298ر  إ  :  

 5-509-00-9923-978ردمك :  

 عرب//األعلال األدبي /الواص ات : /الةقا األدبا//األدباء ال 

 األدب العربا//فلسطين//

 

< 1470 > 

 الشمالي، نضال "محمد فتحي" 810.990565

بانوراما الثقاف  داألدب: قراءات نقاي  / نضال "محلا فتحا"  

 ص181 -  2022لان: دار دائا، ع -الشلالا  

 2022/7/3560ر  إ  :  

 2-996-91-9957-978ردمك :  

 الاراسات األدبي //الةقا األدبا///الواص ات : /األدب العربا 

 األردن//

 

< 1471 > 

 خليل، ابراهيم محمود ابراهيم 810.99064

ص ول الل تبا من األدب اللغربا / ابراهيم محلود ابراهيم  

 ص172 -  2022لان: اللؤلف، ع -خليا  

 2022/8/4428ر  إ  :  

 0-3-9834-9923-978ردمك :  

 األدبي //األدباء العرب/ الواص ات : /الةقا األدبا//األعلال 

 األدب العربا//الغرب//
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< 1472 > 

 أحمد، حنان محمود 810.99568

علان: دار  -فا ال وي  الثقافي  العُلاني  / حةان محلود أحلا   

 ص166 -  2022خطوي دظالل، 

 2022/1/573ر  إ  :  

 0-526-40-9923-978ردمك :  

 ر الحايث/الواص ات : /الةقا األدبا//األدب العربا//العص 

 سلطة  ُعلان//

 

< 1473 > 

 محمد، محمد عويد 811

أدراق بحثي  من ذاكرل اللؤتلرات العللي  / محلا عويا محلا،  

 ص130 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -ياسر فواز أحلا  

 2022/11/5860ر  إ  :  

 5-123-39-9923-978ردمك :  

 يش السللا/الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//التعا 

 العصر األنالسا//العصر العباسا//األدب العربا//

 

< 1474 > 

 قطوس، بسام موسى 811.001

علان: دزارل  -ال لس   دالشعر: أي  عالق  / بسام موسى قطوس   

 ص141 -  2022الثقاف ، 

 2022/2/705ر  إ  :  

 0-788-94-9957-978ردمك :  

العرب//الاراسات الواص ات : /الشعر العربا//ال لس  //الشعراء  

 األدبي //األدب العربا/

 

< 1475 > 

 أبو حسين، غازي محمود 811.009364

  -  ر البواد  فا اآلثار داأل عار / غاز  محلود أبو حسين   

 ص200 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1461ر  إ  :  

 1-271-00-9923-978ردمك :  

 /الواص ات : /الشعر العربا//التحليا األدبا//الةقا األدبا 

 األ  ار//األسلاء العربي //األل اظ//األدب العربا//

 

< 1476 > 

 تيم، آالء محمود محمد 811.0302

 /فن الرثاء فا صار ا سالم: دراس  فا الرؤي  دالتش يا ال ةا  

 ص230 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -آالء محلود محلا تيم  

 2022/5/2238ر  إ  :  

 9-109-39-9923-978ردمك :  

لواص ات : / عر الرثاء//الةقا األدبا//األدب العربا//عصر ا 

 صار ا سالم/
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< 1477 > 

 أبو قطام، هنادي جبرين محمد 811.1

 عر الصعاليك فا العصر ال اهلا: دراس  نقاي  ثقافي  / هةاد   

 ص196 -  2022لان: دار اللعتز، ع -جبرين محلا أبو قطام  

 2022/3/1636ر  إ  :  

 2-326-65-9957-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 ال اهلا/

 

< 1478 > 

 األحمد، أيمن محمد 811.1

علان: دار  -مقاربات للقصائا ال اهلي  / أيلن محلا األحلا   

 ص161 -  2022الصايا، 

 2021/12/7050ر  إ  :  

 9-01-782-9923-978ردمك :  

العصر األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا//الواص ات : /الةقا  

 ال اهلا/

 

< 1479 > 

 األزكي، أحمد سعيد 811.1

علان:  -الةزع  الارامي  فا اللعلقات العشر / أحلا سعيا األزكا   

 ص448 -  2022اآلن نا ردن، 

 2021/12/6783ر  إ  :  

 6-443-13-9923-978ردمك :  

الشعر دبا//الشعر العربا//الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األ 

 اللسرحا//العصر ال اهلا/

 

< 1480 > 

 شنيور، هدى صالح 811.1

استراتي يات الاطاب فا الشعر ال اهلا:  عر أغرب  العرب  

 ص264 -  2022 اءل اللعرف ، علان: دار ك -أنلوذجا  / هاى صالح  ةيور  

 2022/1/428ر  إ  :  

 1-093-39-9923-978ردمك :  

 لاطاب الشعر //الاراسات األدبي //الشعر ال اهلا/الواص ات : /ا 

 األدب العربا//

 

< 1481 > 

 العباجي، ألحان عبد هللا 811.1

بةاء الشاصيات القصصي  فا الشعر العربا قبا ا سالم / ألحان  

 ص282 -  2022لان: دار م االد ، ع -عبا هللا العباجا  

 2020/2/866ر  إ  :  

 6-718-02-9957-978ردمك :  

واص ات : /الةقا األدبا//الاراسات األدبي //الشعر العربا//األدب ال 

 العربا//العصر ال اهلا/
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< 1482 > 

 الفتلي، ضرار كاظم 811.1

رؤي  العالم عةا الشعراء السود فا العصر ال اهلا / ضرار كاظم  

 ص201 -  2022لان: دار اللبادرل، ع -ال تلا  

 2021/9/5420ر  إ  :  

 8-153-26-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 ال اهلا/

 

< 1483 > 

 زينو، عبد القادر 811.2

موسوع  الار الثلين من  عر الح ل  فا عصر الشعراء  

 ص220 -  2022لان: دار أم ا، ع -اللاضرمين / عبا القادر زيةو  

 2022/1/386ر  إ  :  

 0-482-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//عصر صار ا سالم//العصر  

 ال اهلا// عر الح ل //األدب العربا/

 

< 1484 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 811.2

علان:  -مالك دمتلم ابةا نويرل اليربوعا / ابتسام مرهون الص ار   

 ص223 -  2022دار زمزم، 

 2021/6/3632ر  إ  :  

 0-247-72-9957-978ردمك :  

 لواص ات : /الشعر العربا//التحليا األدبا//عصر صار ا سالم/ا 

 األدب العربا//

 

< 1485 > 

 عبد الرحمن، عادل 811.2

الشعر دالشعراء فا ع ا الةبول: دراس  تقةي  هادف  / عادل عبا  

 ص325 -  2022لان: دار علار، ع -الرحلن  

 2021/11/6365ر  إ  :  

 3-05-780-9923-978ردمك :  

 : /الشعر العربا//الشعراء//عصر صار ا سالم/ الواص ات 

 الاراسات األدبي //

 

< 1486 > 

 الحميري، سؤدد يوسف 811.4

الحزن فا  عر الحب العذر :  العصر األمو  دراس  موضوعي   

 ص846 -  2022لان: دار دجل  ، ع -د فةي  / سؤدد يوسف الحلير   

 2021/10/5953ر  إ  :  

 6-104-37-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 األمو /
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< 1487 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 811.4

علان:  -آفاق األدب فا العصر األمو  / ابتسام مرهون الص ار   

 ص498 -  2022دار زمزم، 

 2021/6/3517ر  إ  :  

 1-240-72-9957-978ردمك :  

 الاراسات األدبي //العصر األمو //الواص ات : /الشعر العربا/ 

 األدب ا سالما//

 

< 1488 > 

 القيسي، أسامة ماجد 811.4

الل يلةات فا الشعر العربا حتى العصر األمو : دراس  سوسيو  

 ص209 -  2022لان: دار زاد، ع -ثقافي  / أسام  ماجا القيسا  

 2022/4/1963ر  إ  :  

 5-41-779-9923-978ردمك :  

شعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي //العصر الواص ات : /ال 

 األمو //الاراسات الثقافي /

 

< 1489 > 

 الجبوري، ضحى ثامر محمد 811.5

ت ليات الحضور دالغياب فا الشعر الحلاانا / ضحى ثامر محلا  

 ص307 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -ال بور   

 2022/11/5845ر  إ  :  

 1-118-39-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العباسا/

 

< 1490 > 

 الشمري، ثائر سمير حسن 811.5

أددات القراءل دال تاب  فا الشعر العباسا: دراس  فا براع   

، اللة  ي  علان: الاار -التوظيف دبالغ  الوصف / ثائر سلير حسن الشلر   

 ص181 -  2022

 2022/5/2316  : ر  إ 

 5-099-20-9923-978ردمك :  

األبحاث الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 اللغوي //البالغ  العربي //العصر العباسا/

 

< 1491 > 

 الشمري، ثائر سمير حسن 811.5

العباسي  / ثائر سلير حسن أدراق بحثي  فا  عر األعصر  

 ص165 -  2022 ، ة  يعلان: الاار الل - الشلر 

 2022/5/2318ر  إ  :  

 5-101-20-9923-978ردمك :  

األدب /الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//األبحاث األدبي / 

 العربا//العصر العباسا/
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< 1492 > 

 الشمري، ثائر سمير حسن 811.5

ثائر  اختالجات األرداح الشاعرل: قراءل فا الشعر العربا القايم / 

 ص113 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -الشلر    سلير حسن

 2022/5/2295ر  إ  :  

 8-098-20-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 العربا//العصر العباسا/

 

< 1493 > 

 الشمري، ثائر سمير حسن 811.5

ائر سلير حسن القيم التربوي  فا خطاب الشعراء العباسيين / ث 

 ص165 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -الشلر   

 2022/5/2317ر  إ  :  

 8-100-20-9923-978ردمك :  

األبحاث /الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//البالغ  العربي / 

 األدبي //التحليا األدبا//العصر العباسا/

 

< 1494 > 

 مقابله، زايد خالد 811.5

تاريخ الطبر  فا القرنين الثانا دالثالث  الشعر العباسا فا 

 ص301 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -لل  رل / زايا خالا مقابله  

 2020/7/2370ر  إ  :  

 3-402-13-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العباسا/

 

< 1495 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 811.51

علان:  -ف  أبا تلام من خالل  عره / ابتسام مرهون الص ار  ثقا 

 ص166 -  2022دار زمزم، 

 2021/6/3629ر  إ  :  

 9-244-72-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//العصر العباسا//األدب  

 العربا/

 

< 1496 > 

 الربيعي، أحمد حاجم 811.6

أحلا  /السا: دراس  تحليلي  نقاي  الثةائيات الضاي  فا الشعر األن 

 ص301 -  2022لان: دار غيااء، ع -حاجم الربيعا  

 2022/3/1527ر  إ  :  

 7-25-788-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 األنالسا/
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< 1497 > 

 الربيعي، أحمد حاجم 811.6

دراس  تطبيقي  فا تحقيق الادادين  مة ج تحقيق الةصوص األدبي : 

 ص344 -  2022لان: دار غيااء، ع -األنالسي  / أحلا حاجم الربيعا  

 2021/4/2470ر  إ  :  

 2-917-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الةصوص األدبي //العصر األنالسا/ 

 

< 1498 > 

 زلوم، أفنان منير محمود 811.6

-540األنالسا فا عصر اللوحاين صورل البطا فا الشعر  

 ص254 -  2022ا ردن، نعلان: اآلن  -هـ / أفةان مةير محلود زلوم  667

 2022/3/1469ر  إ  :  

 3-527-13-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 األنالسا/

 

< 1499 > 

 محمد، محمد عويد 811.6

ألنالسا )نقا دتعقيب داستاراك( / محلا عويا التراث الشعر  ا 

 ص152 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -محلا  

 2022/11/5840ر  إ  :  

 1-121-39-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا//العصر  

 األنالسا/

 

< 1500 > 

 أبالن، هدى علي عبده 811.9

علان: اآلن نا ردن،  -هاى علا عباه أبالن   كا األدجا  الرث  / 

 ص160 -  2022

 2022/8/3891ر  إ  :  

 9-538-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1501 > 

 أبو بكر، عبدهللا 811.9

علان: دار خطوي  -يشرب من زجاجته ال ارغ  / عباهللا أبو ب ر   

 ص100 -  2022دظالل، 

 2022/5/2260ر  إ  :  

 4-560-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1502 > 

 أبو خضرة، أحمد محمد 811.9

 2022علان: اللؤلف،  -نشيج البيلسان / أحلا محلا أبو خضرل   

 2022/4/1701ر  إ  :  

 لعربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب ا 

 

< 1503 > 

 أبو صبيح، جميل محمود 811.9

سرديات جليا أبو صبيح الشعري  / جليا محلود أبو صبيح؛  

 ص170 -  2022لان: دار فضاءات، ع -ترجل  دحيال ن ار  

 2021/8/4622ر  إ  :  

 8-181-36-9923-978ردمك :  

 /الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث 

 

< 1504 > 

 أبو عاصي، إيمان رياض كامل 811.9

علان: اآلن  -ما ناب عن الصلت / إيلان رياض كاما أبو عاصا   

 ص92 -  2022نا ردن، 

 2022/5/2495ر  إ  :  

 9-509-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1505 > 

 أبو عرجه، تيسير أحمد محمد 811.9

علان:  -ةويعات على جرح داحا / تيسير أحلا محلا أبو عرجه  ت 

 ص362 -  2022دار ك اءل اللعرف ، 

 2022/11/5793ر  إ  :  

 4-117-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1506 > 

 أبو لبدة، سبع محمد 811.9

 -  2022علان: دار دائا،  -استة اض هلم / سبع محلا أبو لبال   

 ص145

 2021/10/6130ر  إ  :  

 2-909-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1507 > 

 أبو لبن، علي محمد 811.9

 -  2022اللؤلف، علان:   -حصاد السةين / علا محلا أبو لبن   

 ص320

 2021/11/6260ر  إ  :  

 6-135-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1508 > 

 أبو مريم، راشد عيسى 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -الُلتَةافا / را ا عيسى أبو مريم   

 ص272 -  2022

 2022/8/4099ر  إ  :  

 3-608-40-9923-978ردمك :  

 العصر الحايث///الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا 

 

< 1509 > 

 األردن. وزارة الثقافة 811.9

قصائا قيلت فا اللعلم / األردن  دزارل الثقاف ، جلعي  جائزل اللل    

 ص148 -  2022الثقاف ،  علان: دزارل -رانيا العباهللا للتليز التربو   

 2022/5/2707ر  إ  :  

 5-796-94-9957-978ردمك :  

 األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا// 

 

< 1510 > 

 أسبر، أسامة 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -ر  دقال لا جسا  / أسام  أسب 

 ص216 - 2022

 2021/12/6736ر  إ  :  

 0-498-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1511 > 

 آل زايد، عبد العزيز حسن 811.9

علان: دار أردق ،  -ع الشعراء / عبا العزيز حسن آل زايا  باائ 

 ص142 -  2022

 2021/11/6232ر  إ  :  

 8-060-10-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1512 > 

 إيليا، جوزيف موسى 811.9

الل لوع  الشعري  ال امل  للقس جوزيف إيليا / جوزيف موسى  

 ص306 -  2022لان: دار ج را، ع -يليا  إ

 2022/2/767ر  إ  :  

 6-04-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا/العصر الحايث/ 
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< 1513 > 

 البدراني، عبد الستار عبدهللا 811.9

 -القةا  فا الشعر العربا الحايث / عبا الستار عباهللا البارانا   

 ص316 -  2022وراق، علان: مؤسس  ال

 2021/9/5121ر  إ  :  

 2-901-33-9957-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1514 > 

 برقان، نضال عبد الكريم مصطفى 811.9

علان:  -تحت سلاء داحال / نضال عبا ال ريم مصط ى برقان   

 ص132 -  2022اآلن نا ردن، 

 2022/8/3920ر  إ  :  

 0-544-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1515 > 

 بسيسو، أماني حاتم مجدي 811.9

س ر فا القصيال: س ر لشاعر اللقادم  ال لسطيةي  معين توفيق  

 ص63 -  2022لان: اللؤلف، ع -بسيسو / أمانا حاتم م ا  بسيسو  

 2022/7/3766إ  :  ر  

 9-0-9933-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/ 

 

< 1516 > 

 بشارة، نجاة 811.9

 يق، علان: دار ابن ر -كال دال الامع انت ى / ن ال بشارل   

 ص125 - 2022

 2022/5/2370ر  إ  :  

 6-68-768-9923-978ردمك :  

 العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر  

 

< 1517 > 

 بشارة، نجاة 811.9

 -  2022علان: دار ابن ر يق،  -يا حب عذرا / ن ال بشارل   

 ص123

 2022/5/2371ر  إ  :  

 3-69-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

 

 

 

 



330 
 

< 1518 > 

 بشير، عزيزة يونس 811.9

علان: دار عصور،  -ر فا الشتات / عزيزل يونس بشير  يائ 

 ص440 -  2022

 2021/11/6553ر  إ  :  

 3-34-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1519 > 

 بشير، محمود فايز 811.9

علان: دار  -رحل  الوجاان القاس مستقرها / محلود فايز بشير   

 ص107 -  2022ثقافي ، جسور 

 2021/10/6079ر  إ  :  

 8-89-601-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1520 > 

 بطارسه، تفاحه سالم 811.9

علان: اللؤلف،  -لم بطارسه  حين تلطر السلاء / ت احه سا 

 ص208 - 2022

 2022/1/285ر  إ  :  

 9-3-9798-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1521 > 

 بكار، يوسف حسين 811.9

قيصر اللعلوف: رباعيات علر الايام اللةظوم  عن ثالث ترجلات  

 ص151 -  2022لان: دار فضاءات، ع -عربي  / يوسف حسين ب ار  

 2021/8/4624ر  إ  :  

 4-189-36-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الو 

 

< 1522 > 

 بني عطيه، عبد الباسط عوده السويلمين 811.9

 -باد  فا ظالل اللاية  / عبا الباسط عوده السويللين بةا عطيه   

 ص164 -  2022علان: دار ال ةان، 

 2022/8/4158ر  إ  :  

 1-145-35-9923-978ردمك :  

 العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر  
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< 1523 > 

 بوحجام، محمد قاسم 811.9

علان: اآلن  -دراسات عن الشعر العُلانا / محلا قاسم بوح ام   

 ص543 -  2022نا ردن، 

 6873/12/2021ر  إ  :  

 978-9923-40-549-9ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1524 > 

 بوسريف، صالح 811.9

صالح  /كتاب البااء فا ما يشبه الظلل  بعا أن كان الةور   

 ص154 -  2022، ن: دار خطوي دظاللعلا -بوسريف  

 1821/4/2022ر  إ  :  

 0-458-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1525 > 

 بوسريف، صالح 811.9

 -ال  عري  ال ثاف  دالغلوض / صالح بوسريف  تحرير الاي 

 ص153 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/5/2662ر  إ  :  

 0-257-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//ا باا //األدب العربا/ 

 

< 1526 > 

 بوسريف، صالح 811.9

 -بوسريف  ال تابا دالش اها فا الشعر العربا اللعاصر / صالح  

 ص123 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/8/4207ر  إ  :  

 1-289-36-9923-978ردمك :  

األدب /الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات ال ةي / 

 العربا//العصر الحايث/

 

< 1527 > 

 بوسواليم، رزيقة 811.9

ن، علان: اآلن نا رد -أصابع تصلح للقرمش  / رزيق  بوسواليم   

 ص159 -  2022

 2022/2/784ر  إ  :  

 8-478-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1528 > 

 بولوداني، رتيبة محمدة 811.9

تلقا الةص الشعر  فا اللرحل  ال امعي : اللارس  العليا األساتذل  

 -  2022لان: دار غيااء، ع -قسةطية  نلوذجا  / رتيب  محلال بولودانا  

 ص316

 2022/2/692ر  إ  :  

 4-13-788-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التعليم العالا// 

 العربا/

 

< 1529 > 

 التل، محمود فضيل محمد 811.9

علان: اآلن نا ردن،  -فا ظالل الحلم / محلود فضيا محلا التا   

 ص125 -  2022

 2022/11/5610  إ  : ر 

 5-565-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1530 > 

 جابر، هيثم جمال 811.9

علان: مؤسس   -زفرات فا الحب دالحرب / هيثم جلال جابر   

 ص232 -  2022جسور ثقافي ، 

 2021/8/4321ر  إ  :  

 8-76-601-9957-978ردمك :  

 لواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ا 

 

< 1531 > 

 الجاري، عزيز ياسر 811.9

 علان: دار دجل ، -ضحايا العالم الحر / عزيز ياسر ال ار    

 ص92 -  2022

 2021/4/2441ر  إ  :  

 1-071-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1532 > 

 الجدي، ثراء حسن 811.9

علان: دار ج را،  -عم حزنا  أي ا الوقت / ثراء حسن ال ا    

 ص126 -  2022

 2022/4/1767ر  إ  :  

 5-14-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1533 > 

 الجراح، ماجده فؤاد  محمد 811.9

علان: دار  -جاه فؤاد  محلا ال راح  ها أتاك حايث القاسي  / ما 

 ص158 -  2022ك اءل اللعرف ، 

 2022/8/4042ر  إ  :  

 0-115-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1534 > 

 الجميل، عبدهللا 811.9

علان: اآلن نا ردن،  -قصائا مضادل لالكتئاب / عباهللا ال ليا   

 ص71 -  2022

 2022/1/153ر  إ  :  

 9-468-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1535 > 

 الجنابي، قيس كاظم 811.9

مقاربات دأجيال: فصول فا الشعر العراقا اللعاصر / قيس كاظم  

 ص440 -  2022لان: دار دجل ، ع -ال ةابا  

 2021/5/2799ر  إ  :  

 3-077-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي //األدب  

 العربا//العراق/

 

< 1536 > 

 الحارثية، رقية علي ناصر 811.9

 -  2022علان: اآلن نا ردن،  -مت أ / رقي  علا ناصر الحارثي    

 ص100

 2022/6/3013ر  إ  :  

 8-519-13-9923-978ردمك :  

 لواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ا 

 

< 1537 > 

 حامد، سعيد فرغلي 811.9

 -ت ليات ال الا دال لالا فا  عر الحااث  / سعيا فرغلا حاما   

 ص212 -  2022علان: دار ك اءل اللعرف ، 

 2022/2/869ر  إ  :  

 6-098-39-9923-978ردمك :  

سات األدبي //الةقا األدبا//األدب الواص ات : /الشعر العربا//الارا 

 العربا//العصر الحايث/
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< 1538 > 

 حراكي، محمد مصطفى 811.9

علان: اللؤلف،  -أعيش ألجل ا علر  / محلا مصط ى حراكا   

 ص129 -  2022

 2022/5/2603ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1539 > 

 حسن، محمد أحمد 811.9

علان: دار دجل ،  -لةاسك: ماتارات  عري  / محلا أحلا حسن  ا 

 ص193 -  2022

 2022/3/1411ر  إ  :  

 5-130-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1540 > 

 حسين، خطر عراك 811.9

علان: اللؤلف،   -ديوان سلو القوافا / خطر عراك حسين   

 ص210 - 2022

 2021/11/6317ر  إ  :  

 7-141-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1541 > 

 حشيش، محمد أحمد 811.9

تقةيات الحااث  فا الشعر العربا اللعاصر: على جع ر العالق  

 ص449 -  2022لان: دار م االد ، ع -أنلوذجا  / محلا أحلا حشيش  

 2021/4/2318إ  : ر   

 5-731-02-9957-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1542 > 

 حماد، صالح عوض أحمد 811.9

كي يات التلقا فا  عر عز الاين اللةاصرل / صالح عوض أحلا  

 ص177 -  2022لان: دار الصايا، ع -حلاد  

 2022/4/1991ر  إ  :  

 1-07-782-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 العربا/
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< 1543 > 

 حمادة، محمد عمر 811.9

 -  2022علان: دار دجل ،  -لم ال برياء / محلا علر حلادل   

 ص142

 2021/4/2442ر  إ  :  

 8-072-37-9923-978ردمك :  

 عر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الش 

 

< 1544 > 

 حمارنه، دينا إلياس ابراهيم 811.9

علان: اللؤلف،  -يم حلارنه  تراتيا الحب / ديةا إلياس ابراه 

 ص(163)2ا - 2022

 2022/9/4820ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1545 > 

 حمد، أمير عمر 811.9

علان: دار  -عن م اتيح م فا األق ال / أمير علر حلا  بحثت  

 ص144 -  2022األهليـ ، 

 2022/1/410ر  إ  :  

 1-443-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1546 > 

 الحمد، ابراهيم مصطفى 811.9

ر فضاءات، علان: دا -األعلال الشعري  / ابراهيم مصط ى الحلا   

 ص(428)1ا -  2022

 2021/11/6482ر  إ  :  

 2-211-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1547 > 

 حمداوي، جميل 811.9

القصيال ال ون ريتي  فا الشعر العربا اللعاصر: القصيال اللغربي   

 ص117 -  2022وراق، لان: مؤسس  الع -أنلوذجا  / جليا حلااد   

 2021/8/4362ر  إ  :  

 9-861-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 
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< 1548 > 

 الحمصي، محمد نزير 811.9

علان: اآلن  -/ محلا نزير الحلصا   8ديستوبيا:  سالسا الذهب  

 ص60 -  2022نا ردن، 

 2022/3/1536ر  إ  :  

 1-493-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1549 > 

 الحمصي، محمد نزير 811.9

علان: اآلن  -/ محلا نزير الحلصا   7يوتبيا: سالسا الذهب  

 ص60 -  2022نا ردن، 

 2022/3/1537ر  إ  :  

 4-492-13-9923-978ردمك :  

 عربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر ال 

 

< 1550 > 

 حموده، يوسف ياسر يوسف 811.9

علان: دار إبصار،  - اص م  ول / يوسف ياسر يوسف حلوده   

 ص204 -  2022

 2022/6/3186ر  إ  :  

 8-107-29-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1551 > 

 ريج صافيالخصاونة، أ 811.9

علان: دار ك اءل  -رد لا قلبا ثم غادر / أريج صافا الاصادن    

 ص121 -  2022اللعرف ، 

 2022/1/74ر  إ  :  

 4-092-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1552 > 

 الخضور، سلطان سليم 811.9

علان: اللؤلف،  -ضور  مقاصا القصائا: نقا / سلطان سليم الا 

 ص325 -  2022

 2022/1/325ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات الشعري / 

 األدب العربا//العصر الحايث//
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< 1553 > 

 الخطيب، أحمد نمر 811.9

 ةان، علان: دار ال -األعلال الشعري  / أحلا نلر الاطيب   

 ص733 - 2022

 2022/4/1696ر  إ  :  

 7-127-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1554 > 

 الخطيب، تقوى محمد تيسير يوسف 811.9

علان:  -على مقام الرست / تقوى محلا تيسير يوسف الاطيب   

 ص98 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2021/6/3383ر  إ  :  

 0-401-40-9923-978ردمك :  

 واص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ال 

 

< 1555 > 

 خلف، جالل عبدهللا 811.9

آليات التوظيف الرمز  دالتحول األسلوبا فا الشعر الحايث /  

 ص197 -  2022لان: دار غيااء، ع -جالل عباهللا خلف  

 2021/4/2467ر  إ  :  

 2-920-96-9957-978ردمك :  

 ربا//الةقا األدبا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر الع 

 

< 1556 > 

 خلف، جالل عبدهللا 811.9

 -قصيال الةثر بين إ  الي  االنتلاء دا يقا  / جالل عباهللا خلف   

 ص184 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/4/2466ر  إ  :  

 9-921-96-9957-978ردمك :  

 دبي /الواص ات : /الةثر العربا//الشعر العربا//الاراسات األ 

 األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1557 > 

 خليل، ابراهيم محمود ابراهيم 811.9

 -الةافذل اللضاءل عن الشعر دنقاه / ابراهيم محلود ابراهيم خليا   

 ص220 -  2022علان:  

 2022/12/6164ر  إ  :  

 7-4-9834-9923-978ردمك :  

با//العصر الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//األدب العر 

 الحايث/
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< 1558 > 

 خميس، ظبية 811.9

 -  2022علان: دار خطوي دظالل،  -قسول دمحب  / ظبي  خليس   

 ص195

 2021/12/6737ر  إ  :  

 7-499-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1559 > 

 الخواجا، أحمد يوسف عبد المحسن 811.9

ل تستحق أن تسلى معلق  / أحلا يوسف عبا اللحسن مئ  قصيا 

 ص315 -  2022اللؤلف، علان:   -الاواجا  

 2021/6/3415ر  إ  :  

 2-984-67-9957-978ردمك :  

الشعراء الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 العرب//األدب العربا//العصور التارياي /

 

< 1560 > 

 ياسر إلياسخوري، سناء  811.9

 علان: اللؤلف، -لياس خور   خطيئ  الشوق / سةاء ياسر إ 

 ص77 - 2022

 2022/9/4717ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1561 > 

 الداؤدي، خالد جمعة 811.9

علان: اآلن نا ردن،  -سبيه الغزد األخير / خالا جلع  الااؤد    

 ص119 -  2022

 2021/12/6746  إ  : ر 

 2-438-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1562 > 

 الدجاني، عنان محمود عبد هللا 811.9

: علان -محلود عبا هللا الاجانا   أردق  فا ضياف  ام علرد / عةان 

 ص265 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/4759ر  إ  :  

 /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ الواص ات : 
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< 1563 > 

 الرحيوي، عبد الكريم 811.9

مرافئ الاطاب: فصول فا جلاليات التراث العربا دتلقيه / عبا  

 ص192 -  2022لان: دار الاليج، ع -ال ريم الرحيو   

 2022/2/685ر  إ  :  

 4-123-23-9923-978ردمك :  

با//الشعر العربا//التراث األدبا//الشعراء الواص ات : /الةقا األد 

 العرب//األدب العربا/

 

< 1564 > 

 رستم، "محمد ناصر" سليم محمد 811.9

علان:  -سيل وني  الظا / "محلا ناصر" سليم محلا رستم   

 ص64 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3430ر  إ  :  

 5-400-00-9923-978ردمك :  

 ربا/الواص ات : /الشعر العربا//األدب الع 

 

< 1565 > 

 الرضاونه، علي راجي عبد 811.9

مادبا: اللؤلف،  -الرضادنه  رنيم الوجاان / علا راجا عبا  

 ص133 - 2022

 2022/8/4197ر  إ  :  

 1-0-9948-9923-978ردمك :  

 الواص ات : الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1566 > 

 الرياحنه، رائد محمود أحمد 811.9

إربا:  -دالغزل / رائا محلود أحلا الرياحةه  خواير بالحب  

 ص49 -  2022اللؤلف، 

 2022/12/6255ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1567 > 

 الريماوي، أحمد يوسف أحمد 811.9

علان: دار اللش ال،  -فلةةز  الادل  / أحلا يوسف أحلا الريلاد    

 ص102 -  2022

 2022/6/2853  : ر  إ 

 9-59-734-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1568 > 

 الزعبي، محمد أحمد صالح 811.9

 -م رجان الرمثا للشعر العربا / محلا أحلا صالح الزعبا   

 ص125 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/7/3513ر  إ  :  

 4-395-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1569 > 

 الزيدي، خضير 811.9

علان: دار خطوي  -حب يتعاى خاتم ال للات / خضير الزيا    

 ص86 -  2022دظالل، 

 2022/5/2286ر  إ  :  

 8-562-40-9923-978ردمك :  

 حايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر ال 

 

< 1570 > 

 سابا، تفاحة محمود 811.9

علان: دار  -ماا  ألف دهش : ت اح  سابا / ت اح  محلود سابا   

 ص164 -  2022ج را، 

 2022/2/926ر  إ  :  

 1-09-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الشعر اللعاصر//األدب العربا/ 

 

< 1571 > 

 الساعدي، عارف 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -رف الساعا   غيل  فا قليص / عا 

 ص112 -  2022

 2021/8/4277ر  إ  :  

 9-408-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1572 > 

 سالم، آية جادهللا سليمان 811.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -دحا الظالل / آي  جادهللا سليلان سالم   

 ص124

 2022/6/2855  إ  : ر 

 8-355-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1573 > 

 السالمي، اسماعيل حمد 811.9

الباور من حانوت عطار: اللست اد من كتب اآلداب داألخبار  

علان: اآلن  -اللرد  عن أبا عامر ابن   يا / اسلاعيا حلا الساللا  

 ص272 -  2022ا ردن، ن

 2021/12/6782ر  إ  :  

 1-448-13-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1574 > 

 السامرائي، كريمة محمد 811.9

  -البوح ال امس: نصوص دامض  / كريل  محلا السامرائا   

 ص117 -  2022اللؤلف، علان: 

 2022/2/959  : ر  إ 

 0-236-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا///األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1575 > 

 الساير، محمد عويد 811.9

تراتيا على الض اف: ديوان محلا خليا مراد الحربا / محلا عويا  

 ص182 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -الساير  

 2022/2/872ر  إ  :  

 6-100-39-9923-978مك : رد 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1576 > 

 السعيدي، ياس 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -باد  بربط  عةق / ياس السعيا    

 ص96 -  2022

 2022/1/178ر  إ  :  

 8-520-40-9923-978ردمك :  

 لعصر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//ا 

 

< 1577 > 

 سالمة، سلوى نجيب 811.9

علان:  -حةين القوافا فا تراتيا الوين / سلوى ن يب سالم    

 ص142 -  2022ج را نا ردن، 

 2022/10/5195ر  إ  :  

 0-35-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1578 > 

 خضر سليمان، أحمد يوسف 811.9

علان: دار ج را،  -خواتم ال يردز / أحلا يوسف خضر سليلان   

 ص128 -  2022

 2022/7/3659ر  إ  :  

 7-23-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1579 > 

 سليمان، أحمد يوسف خضر 811.9

للعتز، علان: دار ا -عطر دقلر / أحلا يوسف خضر سليلان   

 ص194 -  2022

 2021/10/5909ر  إ  :  

 3-316-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1580 > 

 السويطي، أحمد حسين 811.9

علان: اللؤلف،   -ا حسين السويطا  بوارق ال لال دال الل / أحل 

 ص542 - 2022

 2022/3/1160ر  إ  :  

 0-249-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1581 > 

 شاكر، نزار شكور 811.9

 /التأصيا ا بستلولوجا دسوسيولوجيا الذات دمقاالت فا الةقا  

 ص150 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع -نزار   ور  اكر  

 2022/7/3794ر  إ  :  

 3-114-39-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الشعر العربا//التحليا األدبا//الةقا الشعر // 

 العربا//العصر الحايث/

 

< 1582 > 

 شحادة، عائشة محمد 811.9

 -  2022مادبا: اللؤلف،  -العشق الاالا / عائش  محلا  حادل   

 ص84

 2022/3/1327ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1583 > 

 شطناوي، منار صالح 811.9

 - 2022علان: دار أم ا،  - طةاد     ريع  الغواي  / مةار صالح 

 ص235

 2022/3/1585ر  إ  :  

 8-530-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1584 > 

 الشعباني، عدنان مشعل رشيد 811.9

ا  العربا القايم / عانان مشعا ر يا التعليا فا الارس الةق 

 ص275 -  2022لان: دار غيااء، ع -الشعبانا  

 2021/4/2482ر  إ  :  

 0-937-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةحو//الضردرل الشعري //الاراسات  

 األدبي /

 

< 1585 > 

 الشعيلي، صالح محمد 811.9

حايث: ديوان أبا مسلم الب النا القيم الالقي  فا الشعر العلانا ال 

 ص287 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -مثاال  / صالح محلا الشعيلا  

 2021/12/6872ر  إ  :  

 3-457-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1586 > 

 الشمري، سلوى خليل علي سالم 811.9

 عراء اللراثا عةا ابن سالم  بةي  الةص الرثائا: يبق  

يااء، علان: دار غ -هـ( أنلوذجا  / سلوى خليا علا سالم الشلر   231)ت:

 ص203 -  2022

 2021/4/2493ر  إ  :  

 1-930-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1587 > 

 الصادق، صفوح نمر 811.9

 -  2022دار ك اءل اللعرف ،   -نلر الصادق   ربيع الحيال / ص وح 

 ص230

 2022/3/1149ر  إ  :  

 0-102-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1588 > 

 صبيح، ليلى نجيب 811.9

 -  2022علان: دار ج را،  -رحيق اللقا / ليلى ن يب صبيح   

 ص113

 2022/2/698ر  إ  :  

 5-01-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1589 > 

 الصح، ميساء موفق 811.9

علان: دار يافا  -عربي  دفاك   الغرب  / ميساء موفق الصح   

 ص146 -  2022العللي ، 

 2021/9/5360ر  إ  :  

 5-180-32-9923-978ردمك :  

 العربا/األدب العربا//العصر الحايث/ الواص ات : /الشعر 

 

< 1590 > 

 الصراف، وليد 811.9

علان: دار  -ظالل من الش رل التا اقتلعت / دليا الصراف   

 ص128 -  2022خطوي دظالل، 

 2021/11/6477ر  إ  :  

 6-467-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1591 > 

 دي، فريدة عبد القادرالصف 811.9

علان:  -رقص على هوس الحردف / فريال عبا القادر الص ا    

 ص120 -  2022دار ابن ر يق، 

 2022/1/524ر  إ  :  

 6-55-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1592 > 

 الصفدي، فريدة عبد القادر 811.9

علان: دار ابن ر يق،  -ال عبا القادر الص ا   عللةا هواك / فري 

 ص128 -  2022

 2022/1/521ر  إ  :  

 7-58-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1593 > 

 الطائي، عزيزة 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -ن ل  الليا األخيرل / عزيزل الطائا   

 ص104 -  2022

 2021/9/5467ر  إ  :  

 6-454-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1594 > 

 الطالبي، رجاء 811.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -أدراق أناردمياا / رجاء الطالبا   

 ص104

 2022/1/344ر  إ  :  

 4-220-36-9923-978ردمك :  

 لشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /ا 

 

< 1595 > 

 الطراونة، جمانة سليم 811.9

علان: دار يافا العللي ،  -قصائا مشاغب  / جلان  سليم الطرادن    

 ص182 -  2022

 2022/2/854ر  إ  :  

 4-202-32-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1596 > 

 طنوس، نبيل عوض 811.9

سليح القاسم  اعر الغضب الةبوئا: دراسات دقصائا ماتارل /  

 ص198 -  2022لان: دار جسور ثقافي ، ع -نبيا عوض يةوس  

 2022/2/810ر  إ  :  

 5-93-601-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الةقا األدبا//الاراسات األدبي //الشعر العربا//األدب  

 العربا/

 

< 1597 > 

 عبد الكريم، محمد عبد اللطيف عبد الكريم 811.9

علان: دار  -رباعيات / محلا عبا اللطيف عبا ال ريم عبا ال ريم   

 ص62 -  2022زهران، 

 2022/9/4829ر  إ  :  

 5-546-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1598 > 

 اللطيف عبد الكريم عبد الكريم، محمد عبد 811.9

علان:  -مولا الحزن / محلا عبا اللطيف عبا ال ريم عبا ال ريم   

 ص163 -  2022دار زهران ، 

 2022/9/4828ر  إ  :  

 2-547-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1599 > 

 عبد المولى، كنان نزيه 811.9

علان: اللؤلف،  -/ كةان نزيه عبا اللولى   حقوق الحب مح وظ  

 ص88 -  2022

 2022/7/3557ر  إ  :  

 9-402-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1600 > 

 العبدهللا، إياد عبد المجيد 811.9

 -دالالت الةص األدبا: قراءل نقاي  / إياد عبا الل يا العباهللا   

 ص194 -  2022علان: دار األيام، 

 2021/11/6614ر  إ  :  

 3-920-95-9957-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1601 > 

 عبيد، محمد صابر 811.9

 - 2022علان: دار جليس الزمان،  -  حواراتا / محلا صابر عبيا 

 ص(194)3ا

 2021/7/3718ر  إ  :  

 4-500-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 

< 1602 > 

 عبيد، محمد صابر 811.9

الزدرق دالل ذاف: التالزم السير  بين  ربا داغر دمحلود  

 ص244 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -درديش / محلا صابر عبيا  

 2021/11/6409ر  إ  :  

 2-520-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي //األدب  

 العربا//العصر الحايث/
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< 1603 > 

 عبيد، محمد صابر 811.9

علان:  -نوافذ العترافات الضوء:  حواراتا / محلا صابر عبيا   

 (ص227)1ا -  2022دار جليس الزمان، 

 2021/7/3716ر  إ  :  

 8-502-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 

< 1604 > 

 عبيد، محمد صابر 811.9

علان:  -نوافذ العترافات الضوء: حواراتا / محلا صابر عبيا   

 ص(209)2ا -  2022دار جليس الزمان، 

 2021/7/3717ر  إ  :  

 1-501-81-9957-978ردمك :  

 اص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/الو 

 

< 1605 > 

 العدوان، أمينة ماجد سلطان 811.9

علان: دار أزمة ،  -عرين األسود / أمية  ماجا سلطان العادان   

 ص88 -  2022

 2022/12/6190ر  إ  :  

 1-868-09-9957-978ردمك :  

 ر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العص 

 

< 1606 > 

 العدوان، أمينة ماجد سلطان 811.9

علان: دار أزمة ،  -ن ق الحري  / أمية  ماجا سلطان العادان   

 ص81 -  2022

 2022/2/604ر  إ  :  

 0-852-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1607 > 

 عرار، بسام سعيد 811.9

علان: دار درد األردني ،  -قع / بسام سعيا عرار  ماي وق الوا 

 ص160 -  2022

 2022/2/773ر  إ  :  

 3-39-769-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1608 > 

 العريدي، عدنان عبد السباتين 811.9

راحا داقع البةاء الرمز  فا  عر اللقادم : نافذل على بعض م 

علان: دار  -مسيرل  عر اللقادم  ديبيعت ا / عانان عبا السباتين العريا   

 ص80 -  2022الشردق، 

 2022/1/87ر  إ  :  

 3-870-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1609 > 

 العزاوي، طالل عبد الجبار 811.9

علان: اللؤلف،  -العزاد  / يالل عبا ال بار العزاد   ديوان  

 ص200 -  2022

 2022/9/4836ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1610 > 

 عزايزة، أسماء محمد 811.9

علان: دار  -ال سا الذ  تسلقته يوما / أسلاء محلا عزايزل   

 ص150 -  2022األهليـ ، 

 2022/3/1581: ر  إ   

 6-451-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1611 > 

 العفوري، حسام "محمد عزمي" 811.9

ا يقا  الح ائا: دراسات دأبحاث فا ت رب  عبا الرحيم جااي   

 -  2022ف، علان: اللؤل -الشعري  / حسام "محلا عزما" الع ور   

 ص206

 2021/12/6758  إ  : ر 

 5-3-9778-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 العصر الحايث//

 

< 1612 > 

 العفوري، حسام "محمد عزمي" 811.9

علان :  -  2ي -مااد الردح / حسام "محلا عزما" الع ور    

 ص107 -  2022اللؤلف، 

 2020/1/169ر  إ  :  

 8-2-9778-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1613 > 

 العلمي، عبد الجبار 811.9

الاطاب الشعر  العربا اللعاصر دأزم  التلقا: دراس  د تحليا /  

 ص124 -  2022لان: دار غيااء ، ع -عبا ال بار العللا  

 2021/6/3054ر  إ  :  

 1-969-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1614 > 

 العلمي، مهدي فكري بدوي 811.9

علان: اللؤلف،  -اللّاعطر القصيال / م ا  ف ر  باد  العللا   

 ص90 -  2022

 2022/1/182ر  إ  :  

 0-0-9901-9923-978ردمك :  

األدب العربا//العصر الحايث//اللّا الواص ات : /الشعر العربا// 

 )فلسطين(/

 

< 1615 > 

 علوان، هيفاء محمد 811.9

 -  2022اللؤلف، علان:   -ص ول اليراع  / هي اء محلا علوان   

 ص196

 2022/1/385ر  إ  :  

 1-200-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1616 > 

 طه عمر، فائز 811.9

 -ماء الشعر دردنقه دأ ياء أخرى: دراسات نقاي  / فائز يه علر   

 ص290 -  2022علان: دار اللعتز، 

 2021/12/6792ر  إ  :  

 4-322-65-9957-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1617 > 

 عمر، نهى عبد الرحمن 811.9

علان: دار  -اق فا ال راغ / ن ى عبا الرحلن علر  ألنك ال تح 

 ص178 -  2022ك اءل اللعرف ، 

 2022/4/1949ر  إ  :  

 5-107-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا //العصر الحايث/ 
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< 1618 > 

 العمراني، موضي  عودة 811.9

ال ةان، علان: دار  -ض يج حرف / موضا  عودل العلرانا   

 ص113 -  2022

 2022/1/65ر  إ  :  

 8-104-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1619 > 

 العوايشة، ابراهيم عودة 811.9

علان: دار  -الاماغ : ديوان الشعر / ابراهيم عودل العوايش    

 ص139 -  2022الرياحين، 

 2022/6/2723ر  إ  :  

 4-04-797-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//األدب العربا/ 

 

< 1620 > 

 عودات، محمد أحمد 811.9

 -  2022علان: دار األهليـ ،  -مةا إلا / محلا أحلا عودات   

 ص237

 2021/10/5859ر  إ  :  

 1-401-39-9957-978ردمك :  

 ربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب الع 

 

< 1621 > 

 عوده، ابراهيم محمد اسماعيل 811.9

علان: اللؤلف،   -ا اسلاعيا عوده  رد إلا ردحا / ابراهيم محل 

 ص102 - 2022

 2022/8/4287ر  إ  :  

 4-436-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1622 > 

 حمد أحمدالغرايبه، محمود م 811.9

إربا: دار ال تاب  -الشيخ جراح / محلود محلا أحلا الغرايبه   

 ص92 -  2022الثقافا، 

 2022/4/1691ر  إ  :  

 9-20-792-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1623 > 

 الغريبي، صالح 811.9

ب الوين دالعشق / صالح عةاق القلر: قالئا خرزات ا الح ل  دح 

 ص125 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -الغريبا  

 2022/1/152ر  إ  :  

 2-467-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1624 > 

 غزالي، الهواري 811.9

 -نزيال قاسيون: أنا يا الةبوءات اللتوحش  / ال وار  غزالا   

 ص189 -  2022اآلن نا ردن، علان: 

 2022/3/1505ر  إ  :  

 6-485-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1625 > 

 غنيم، باسمة محمد حسن 811.9

علان: اآلن  -  رل تحضن ظلا / باسل  محلا حسن غةيم   

 ص177 -  2022نا ردن، 

 2022/4/2166ر  إ  :  

 7-503-13-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1626 > 

 الغيالنية، فايزة محمد 811.9

البحر فا الشعر العلانا اللعاصر: دراس  فا مضاميةه دخصائصه  

 ص311 -  2022ا ردن، نعلان: اآلن  -ال ةي  / فايزل محلا الغيالني   

 2021/12/6871ر  إ  :  

 6-456-13-9923-978دمك : ر 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1627 > 

 الغيالنية، هديل جمعة 811.9

علان: اآلن نا ردن،  -اللساف  التالي  / هايا جلع  الغيالني    

 ص104 -  2022

 2021/12/6745ر  إ  :  

 9-439-13-9923-978ردمك :  

 ا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العرب 
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< 1628 > 

 الفارسية، سعيدة خاطر 811.9

 - ا العلانا / سعيال خاير ال ارسي ترانيم من الشعر الشعبا الةسائ 

 ص374 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2021/12/6874ر  إ  :  

 7-459-13-9923-978ردمك :  

 ر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العص 

 

< 1629 > 

 فضاله، معاويه محمد عبد الرحمن الحاج 811.9

علان:  -سحر القلم / معاديه محلا عبا الرحلن الحاا فضاله   

 ص89 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2967ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1630 > 

 فيض، فيض أحمد 811.9

 -ا فيض؛ ترجل  نوزاد جعاان جعاان  أناما الةسيم / فيض أحل 

 ص223 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2020/6/1724ر  إ  :  

 3-246-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1631 > 

 قديسات، سمير يوسف فرحان 811.9

 :إربا -عةاما اغلض عيةا عليك / سلير يوسف فرحان قايسات   

 ص184 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/4629ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1632 > 

 قديسات، سمير يوسف فرحان 811.9

إربا: اللؤلف،  -ان قايسات  هةا الرمثا / سلير يوسف فرح 

 ص122 - 2022

 2022/1/208ر  إ  :  

با//العصر الحايث//الرمثا الواص ات : /الشعر العربا//األدب العر 

 )األردن(/
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< 1633 > 

 الكبيسي، سامي عبد القادر 811.9

علان: دار  -األعلال الشعري  / ساما عبا القادر ال بيسا   

 ص(274)4ا -  2022فضاءات، 

 2021/8/4620ر  إ  :  

 1-180-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1634 > 

 الكردي، ابراهيم سليمان 811.9

القاس العلياء فا أبيات الشعراء / ابراهيم سليلان ال رد ، رهف  

 ص169 -  2022للؤلف، ا  -محلا أبو  لل   

 2022/3/1230ر  إ  :  

 2-258-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي //األدب  

 اس/العربا//الق

 

< 1635 > 

 كريم، ظاهر شوكت زركوش 811.9

تلثيالت رثاء األم ة  فا ردايات عباالرحلن مةيف:  دراس   

 -  2022يااء، علان: دار غ -دص ي  تحليلي  / ظاهر  وكت زركوش كريم  

 ص181

 2021/4/2471ر  إ  :  

 5-916-96-9957-978ردمك :  

 سات األدبي /الواص ات : /الشعر العربا//التحليا األدبا//الارا 

 األدب العربا//

 

< 1636 > 

 الكيالي، ماهر يوسف 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -زهرل السوسن / ماهر يوسف ال يالا   

 ص140 -  2022

 2021/10/5934ر  إ  :  

 7-460-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1637 > 

 براهيم صالحالكيالي، معتز ا 811.9

علان: م تب  الرائا  -خياله يتبعةا / معتز ابراهيم صالح ال يالا   

 ص86 -  2022العللي ، 

 2022/7/3278ر  إ  :  

 9-082-01-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1638 > 

 اللبدي، نزار عوني 811.9

علان: دار  -  / نزار عونا اللبا   األعلال الشعري  غير ال امل 

 ص368 -  2022دجل ، 

 2022/3/1194ر  إ  :  

 5-127-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1639 > 

 المبيضين، عبد الرحمن محمد 811.9

علان: اللؤلف،  -ي زنا الشوق / عبا الرحلن محلا اللبيضين   

 ص154 -  2022

 2022/5/2304ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1640 > 

 المختار، حسني 811.9

نظري  التةاص: الل  وم دخصوصي  التوظيف فا الشعر العربا  

 ص630 -  2022لان: دار غيااء، ع -اللعاصر / حسةا اللاتار  

 2021/6/3057ر  إ  :  

 4-971-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الةقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1641 > 

 المزايدة، وقار طارق جويعد 811.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -أنا هةا / دقار يارق جويعا اللزايال   

 ص61 -  2022

 2022/6/2970ر  إ  :  

 5-84-794-9923-978ردمك :  

 با//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العر 

 

< 1642 > 

 مصطفى، جمانة 811.9

علان: دار خطوي  -ليست أجلا من فا قريش / جلان  مصط ى   

 ص102 -  2022دظالل، 

 2022/1/175ر  إ  :  

 2-519-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1643 > 

 لد عليالمعمري، خا 811.9

علان: اآلن  -األعلى الذ  رأى البحر / خالا علا اللعلر    

 ص88 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6744ر  إ  :  

 5-440-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1644 > 

 المعمري، يوسف سليمان 811.9

/ يوسف سليلان  سيلياء الل ان بين قصياتا العلود دالةثر 

 ص379 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -اللعلر   

 2021/12/6875ر  إ  :  

 3-460-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1645 > 

 مقدادي، سهير حسن 811.9

ن: دار علا -دما تورد الاا إال قليال / س ير حسن مقااد    

 ص95 -  2022الشردق، 

 2022/1/84ر  إ  :  

 7-872-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1646 > 

 المالح، عبد الكريم علي محمد 811.9

 علان: اللؤلف، -خريف العلر / عبا ال ريم علا محلا اللالح   

 ص93 -  2022

 2022/11/5736ر  إ  :  

 8-537-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1647 > 

 ملحم، جمال الدلة 811.9

علان: دار زهران،  -رحل  على أجةح  القوافا / جلال الال  ملحم   

 ص181 -  2022

 2022/3/1282ر  إ  :  

 4-543-88-9957-978ردمك :  

 األدب العربا//العصر الحايث///الواص ات : /الشعر العربا 
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< 1648 > 

 ملحم، جمال الدلة 811.9

علان: دار زهران،  -من ريح  بالدنا زجا / جلال الال  ملحم   

 ص181 -  2022

 2022/3/1281ر  إ  :  

 7-542-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1649 > 

 أحمد حسن الموسى، سليم 811.9

 -  2022اللؤلف، علان:   -رباعيات / سليم أحلا حسن اللوسى   

 ص160

 2022/7/3471ر  إ  :  

 0-393-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1650 > 

 المومني، أيمن محمد فالح 811.9

ن: دار ابن علا -فيردزيات  عري  / أيلن محلا فالح اللومةا   

 ص97 -  2022بطوي ، 

 2022/7/3475ر  إ  :  

 5-58-775-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1651 > 

 المومني، دينا خيرات فالح 811.9

علان: اللؤلف،  -العةاق األخير / ديةا خيرات فالح اللومةا   

 ص100 -  2022

 2022/6/2978ر  إ  :  

 8-368-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1652 > 

 المومني، مقبل ناجي 811.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -ب ائيتان / مقبا ناجا اللومةا   

 ص198

 2022/3/1224ر  إ  :  

 7-232-36-9923-978ردمك :  

 العربا//العصر الحايث/ الواص ات : /الشعر العربا//األدب 
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< 1653 > 

 المومني، مقبل ناجي 811.9

 علان: دار فضاءات، -قصتا د األرض / مقبا ناجا اللومةا   

 ص142 -  2022

 2021/8/4623ر  إ  :  

 0-190-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1654 > 

 النجار، مصلح عبد الفتاح 811.9

القصيال البصري  فا الشعر العربا الحايث / مصلح عبا ال تاح  

 ص359 -  2022لان: دار م از، ع -الة ار  

 2022/1/510ر  إ  :  

 4-3-9786-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//الاراسات األدبي //األدب  

 العربا//العصر الحايث/

 

< 1655 > 

 نجمي، حسن 811.9

علان: دار خطوي دظالل،  -ا  اك اللسان / حسن ن ليتش  

 ص220 - 2022

 2022/4/1941ر  إ  :  

 6-553-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1656 > 

 نشوان، حسين عبد هللا عبد القادر 811.9

القادر  مثيولوجيا األنثى فا  عر را ا عيسى / حسين عبا هللا عبا 

 ص158 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -نشوان  

 2022/9/4875ر  إ  :  

 0-560-13-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا// 

 العربا/

 

< 1657 > 

 نعجه، سهى فتحي أسعد 811.9

علان: اآلن  -هبةا من لانك ضوءا / س ى فتحا أسعا نع ه   

 ص293 -  2022ن، نا رد

 2022/8/3914ر  إ  :  

 9-541-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1658 > 

 نوري، تغريد عبد الرزاق 811.9

علان: الاار  -صحول مشاعر / تغريا عبا الرزاق نور    

 ص129 -  2022اللة  ي ، 

 2021/8/4461ر  إ  :  

 2-090-20-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1659 > 

 نوفل، سمر محمد 811.9

الزرقاء: اللؤلف،  -حاث يلضا د قصيال / سلر محلا نوفا   

 ص72 -  2022

 2022/2/808ر  إ  :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1660 > 

 حميد سعيدهادي،  811.9

 -  2022علان: دار دجل ،  -ن ل  بعا حين / حليا سعيا هاد    

 ص102

 2022/2/641ر  إ  :  

 3-118-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1661 > 

 الهالل، عارف عواد باير 811.9

رل الثقاف ، علان: دزا -رخيم الغراء / عارف عواد باير ال الل   

 ص114 -  2022

 2021/11/6470ر  إ  :  

 6-757-94-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1662 > 

 الهلي، بيسان خالد 811.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -موهبتا اللارسي  / بيسان خالا ال لا   

 ص120 -  2022

 2022/1/489ر  إ  :  

 0-90-783-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1663 > 

 الهواس، عبد الحق حمادي 811.9

هةاس  ال ضاء الشعر  فا  عر م ا الةزال: قصيال بةت قوما  

ءل  اكعلان : دار  -مثاال  )دراس  أدبي  نقاي ( / عبا الحق حلاد  ال واس  

 ص383 -  2022اللعرف ، 

 2022/1/430ر  إ  :  

 8-094-39-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر العربا//الاراسات األدبي //الةقا األدبا//األدب  

 العربا//العصر الحايث/

 

< 1664 > 

 الهياجنة، محمد مصطفى 811.9

 - 2022إربا: اللؤلف،  -ال ياجة    مةابر األحرار / محلا مصط ى 

 ص136

 2022/1/299ر  إ  :  

 4-449-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1665 > 

 يعقوب، سعيد أحمد خالد 811.9

مادبا: اللؤلف،  -لا يعقوب  سحر ال الم / سعيا أحلا خا 

 ص114 - 2022

 2022/9/4589ر  إ  :  

 8-0-9958-9923-978ردمك :  

 دب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الشعر العربا//األ 

 

< 1666 > 

 المعيني، عبد الحميد محمود عبد الحميد 811.90564

فا  عر حبيب الصايغ: جلال فلسطين تةسج ن ار السةين  

 -  2022ف، علان: اللؤل -عبا الحليا محلود عبا الحليا اللعيةا   /الرؤي 

 ص245

 2022/8/4035ر  إ  :  

 3-433-00-9923-978ردمك :  

 : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا/ الواص ات 

 فلسطين//

 

< 1667 > 

 بدر، ناهدة أحمد حسين 811.9056411

/ ناهال  1999 - 1917ت ليات القاس فا الشعر ال لسطيةا  

 ص283 -  2022لان: دار ابن ر يق، ع -أحلا حسين بار  

 2022/10/5520ر  إ  :  

 1-06-808-9923-978ردمك :  

/الةقا األدبا//الشعر العربا//القاس//األدب  الواص ات : 

 العربا/
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< 1668 > 

 الكركي، إلهام أحمد سليمان 811.9056531

 عر خالا عطاهللا محادين:  اعر ال رك / إل ام أحلا سليلان  

 ص168 -  2022لان: اللؤلف، ع -ال ركا  

 2022/4/1706ر  إ  :  

 5-286-00-9923-978ردمك :  

 دبا//الشعر العربا//الشعراء العرب/الواص ات : /الةقا األ 

 األدب العربا//ال رك )األردن(//

 

< 1669 > 

 العساف، هيلة عبدهللا 811.90566

 -األسرل فا الشعر السعود  الحايث / هيل  عباهللا العساف   

 ص640 -  2022علان: دار كةوز اللعرف ، 

 2022/2/968ر  إ  :  

 2-066-49-9923-978ردمك :  

سرل//الشعر ا جتلاعا//الةقا األدبا//الشعر الواص ات : /األ 

 اللعاصر//األدب العربا//السعودي /

 

< 1670 > 

 الرملي، هناء صالح الدين محمود 811.9282

 - ح ايات دأغةيات ا نترنت / هةاء صالح الاين محلود الرملا  

 ص119 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4316ر  إ  :  

 4-4-9943-9923-978ردمك :  

ص ات : /الشعر العربا//األغانا//أدب األي ال//األدب الوا 

 العربا/

 

< 1671 > 

 العيايدة، عاطف خلف 811.9282

اللؤلف، علان:   -قللا يرسم حللا / عايف خلف العيايال   

 ص24 -  2022

 2022/5/2402ر  إ  :  

 5-327-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1672 > 

 النجار، مصلح عبد الفتاح 811.9282

 -  2022علان: اللؤلف،  -أرسم دنيا / مصلح عبا ال تاح الة ار   

 ص40

 2022/6/2938ر  إ  :  

 1-367-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 1673 > 

 ، سعادة عودةأبو عراق 811.9283

علان: دار كةوز اللعرف ،  -أنا أنشا / سعادل عودل أبو عراق   

 ص26 -  2022

 2022/3/1098ر  إ  :  

 9-067-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//اليافعون//األدب العربا/ 

 

< 1674 > 

 خليل، ابراهيم محمود ابراهيم 811.93

 -يم محلود ابراهيم خليا  محلود درديش: قيثارل فلسطين / ابراه 

 ص207 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/8/4500ر  إ  :  

 2-295-36-9923-978ردمك :  

الشعراء /الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا/ 

 العرب//فلسطين/

 

< 1675 > 

 الصالح، أحمد عبد الحفيظ 811.93

درديش: ال أريا ل ذه  جلالي  الرمز فا الايوان األخير للحلود 

، ألكاديليوناعلان:  رك   -القصيال أن تةت ا / أحلا عبا الح يظ الصالح  

 ص130 -  2022

 2021/11/6422ر  إ  :  

 7-111-27-9923-978ردمك :  

الشعراء /الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا/ 

 العرب//األدب العربا/

 

< 1676 > 

 ي، محب جميلعبد الغن 811.93

 - 1971محلود درديش إسلا العلةا دالسر : حوارات ماتارل  

 ص207 -  2022لان: دار األهليـ ، ع -/ محب جليا عبا الغةا   1982

 2021/11/6242ر  إ  :  

 3-407-39-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الحوارات//السيرل الذاتي //الةقا األدبا//الشعراء  

 العرب//فلسطين/

 

< 1677 > 

 الفتياني، سهيل عبد اللطيف 811.93

 -محلود درديش: غواي  الةقا / س يا عبا اللطيف ال تيانا   

 ص236 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/3/1389ر  إ  :  

 6-490-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا/ 

 الشعراء العرب//األدب العربا//
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< 1678 > 

 حاج، قيس كاظم 811.94

 -الرمز  دالتش يلا فا  عر حليا سعيا / قيس كاظم حاا   

 ص200 -  2022علان: دار دجل ، 

 2021/6/3521ر  إ  :  

 1-084-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الشعر العربا/ 

 الشعراء العرب//العراق//

 

< 1679 > 

 حالخطبا، فوزي فال 811.99

  تلثالت الذات األنثوي  دصرا  القيم عةا كريل  نور عيساد : 

 ص310 -  2022ل ةان، علان: دار ا -مقاربات نقاي  / فوز  فالح الاطبا  

 2021/11/6556ر  إ  :  

 1-088-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر العربا//الةقا األدبا//اللرأل//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1680 > 

 أبو حسيان، أسامة محمد 812.0514

التغريب  ال لسطيةي  بين السرد د فن الاراما / أسام  محلا أبو  

 ص151 -  2022لان: دار ج را، ع -حسيان  

 2022/2/771ر  إ  :  

 4-08-793-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الاراما//الةقا األدبا//األعلال األدبي //الاراسات  

 األدبي /

 

< 1681 > 

 عيسى، يحيى سليم سليمان 812.0514

استل ام الشاصيات داألحااث التارياي  فا اللسرح العربا /  

 ص223 -  2022لان: دزارل الثقاف ، ع -يحيى سليم سليلان عيسى  

 2021/6/3457ر  إ  :  

 5-754-94-9957-978ردمك :  

الواص ات : /اللسرحيات العربي //الشاصيات//األحااث  

 األدبا//األدب العربا/ التارياي //الةقا

 

< 1682 > 

 الحراكي، محمد مصطفى 812.0516

علان:  -دلم تغلق بعا الستارل / محلا مصط ى الحراكا   

 ص129 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3442ر  إ  :  

 الواص ات : /اللسرحيات العربي //األدب الايةا//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 1683 > 

 أبو ديب، كمال 812.9

 Four Faces Ofدجوه لـ غودد ددج ان لـ إلاا =  أربع  

Godot Two Faxes Of Elda   علان: دار فضاءات،  -/ كلال أبو ديب

 ص209 -  2022

 2021/11/6223ر  إ  :  

 0-202-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسرحيات العربي //األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1684 > 

 الجيار، مدحت 812.9

علان: مؤسس  الوراق،  -يار  العربا / ماحت ال  اللسرح 

 ص250 - 2022

 2021/9/5118ر  إ  :  

 6-903-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//اللسرحيات العربي / 

 التاريخ األدبا//األدب العربا//

 

< 1685 > 

 الدوري، خلود يوسف  عبود 812.9

 /رحيات هزا  البرار : دراس  نقاي  ثةائي  الحب دالحرب فا مس 

 -  2022ليازدر  العللي ، علان: دار ا -خلود يوسف  عبود الادر   

 ص397

 2022/2/978ر  إ  :  

 8-095-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسرحيات العربي //الةقا األدبا//األدب اللعاصر/ 

 التحليا األدبا//األدب العربا//

 

< 1686 > 

 ، عادل سالمالرديني 812.9

علان: دار الرداي   -دمع  غائب دبستان معتم / عادل سالم الرديةا   

 ص143 -  2022العربي ، 

 2022/2/843ر  إ  :  

 1-48-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص اللسرحي //اللسرح//األدب العربا/ 

 

< 1687 > 

 العوايشة، ابراهيم عودة 812.9

علان:  -  / ابراهيم عودل العوايش   الغا اللأمول: مسرحيات  عري 

 ص141 -  2022دار الرياحين، 

 2022/6/2725ر  إ  :  

 8-06-797-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللسرحيات الشعري //اللسرحيات العربي //األدب  

 العربا//العصر الحايث/
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< 1688 > 

 كوفحي، قاسم محمد محمود 812.9

اللؤلف، علان:   -كون فيرت / قاسم محلا محلود كوفحا   

 ص86 - 2022

 2022/5/2331ر  إ  :  

 3-321-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسرحيات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1689 > 

 نور، نعيم فتح بيت 812.9

علان: اآلن نا ردن،  -مشاعر مبعثرل / نعيم فتح بيت نور   

 ص127 -  2022

 2021/12/6784ر  إ  :  

 3-444-13-9923-978ك : ردم 

الواص ات : /اللسرحيات العربي //األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1690 > 

 محسن، عيسى 812.90563

 التوظيف السياسا لل  ر الايةا دانع اساته فا الةص اللسرحا / 

 ص213 -  2022لان: دار زاد، ع -عيسى محسن  

 2022/4/2142ر  إ  :  

 0-46-779-9923-978ردمك :  

لواص ات : /الةقا األدبا//اللسرحيات العربي //االت اهات ا 

 السياسي //ال  ر الايةا//األدب العربا//العراق/

 

< 1691 > 

 بدر، رامي محمد 812.9282

م لوع  قصصي  لشرك  عالم الامى لتةلي  قارات األي ال /  

 - 2022لامى لتةلي  قارات االي ال، لان:  رك  عالم اع -راما محلا بار  

 ص99

 2022/2/1014  إ  : ر 

 الواص ات : /مسرح الامى//أدب األي ال//األدب اللعاصر/ 

 األدب العربا//

 

< 1692 > 

 الرملي، هناء صالح الدين محمود 812.9282

 -أصاقائا فوق الش رل / هةاء صالح الاين محلود الرملا   

 ص107 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4318ر  إ  :  

 7-3-9943-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسرحيات الشعري //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 1693 > 

 طبيشات، رياض عبدهللا نهار 812.9282

 - حيات / رياض عباهللا ن ار يبيشاتاألصاقاء اللشاكسون: مسر 

 ص130 -  2022علان: دزارل الثقاف ، 

 2022/3/1454ر  إ  :  

 7-820-94-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللسرحيات العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1694 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 813.01

ال رك: اللؤلف،  -أ به بالحلم / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ص144 -  2022

 2022/1/142ر  إ  :  

 6-0-9899-9923-978ردمك :  

 ل//القصص العربي //األدب العربا/الواص ات : /القصص القصير 

 

< 1695 > 

 "الحاج أحمد"، قاسم محمد توفيق 813.03

علان: اآلن  -ليل  داحال ت  ا / قاسم محلا توفيق "الحاا أحلا"   

 ص187 -  2022نا ردن، 

 2022/4/2167ر  إ  :  

 0-502-13-9923-978ردمك :  

 حايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر ال 

 

< 1696 > 

 "الحاج أحمد"، قاسم محمد توفيق 813.03

علان: اآلن  -ليل  داحال ت  ا / قاسم محلا توفيق "الحاا أحلا"   

 ص187 -  2022نا ردن، 

 2022/4/2167ر  إ  :  

 0-502-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1697 > 

 ، نور خالدأبو الروس 813.03

 -  2022علان: اللؤلف،  -حايث الورد / نور خالا أبو الردس   

 ص159

 2022/5/2310ر  إ  :  

 6-320-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

 

 

 

 



366 
 

< 1698 > 

 أبو خرمة، محمد بسام 813.03

علان: دار  -خرم    ابن  لس: حرب الام داللاء / محلا بسام أبو 

 ص282 -  2022ك اءل اللعرف ، 

 2022/3/1323ر  إ  :  

 7-116-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1699 > 

 أبو زعرور، أحمد ابراهيم زكي 813.03

علان: دار  -قيام  كاليبسو / أحلا ابراهيم زكا أبو زعردر   

 ص136 -  2022ج را، 

 2022/11/5869ر  إ  :  

 5-43-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1700 > 

 أبو صقر، كامل محمد 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -/ كاما محلا أبو صقر   67فتى الغور  

 ص575 -  2022

 2022/2/775ر  إ  :  

 1-480-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1701 > 

 أبو عاذرة، آمال عودة 813.03

علان: دار األهليـ ،  -ذرل  صحراء ماال / آمال عودل أبو عا 

 ص336 - 2022

 2021/10/5877ر  إ  :  

 7-438-39-9957-978ردمك :  

 ربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب الع 

 

< 1702 > 

 أبو عمرو، ورد منذر 813.03

علان: دار الرداي  العربي ،  -فارس الشام / درد مةذر أبو علرد   

 ص142 -  2022

 2022/6/3087ر  إ  :  

 8-65-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1703 > 

 سيل أحمد محمدأبو غيث، أ 813.03

علان: دار أردق  ال  ر،  -مارديس / أسيا أحلا محلا أبو غيث   

 ص300 -  2022

 2022/9/4881ر  إ  :  

 0-062-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1704 > 

 أبو محيسن، علي كمال 813.03

علان: دار أردق  ال  ر،  - ألنةا يتيم / علا كلال أبو محيسن  

 ص162 -  2022

 2022/4/1695ر  إ  :  

 3-33-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1705 > 

 األشقر، رانيا حسن طاهر 813.03

علان: دار فضاءات،  -تلرد نوت  / رانيا حسن ياهر األ قر   

 ص268 -  2022

 2022/3/1252 ر  إ  : 

 1-234-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1706 > 

 آل زايد، عبد العزيز حسن 813.03

علان: دار كةوز  -تذاكر األحالم / عبا العزيز حسن آل زايا   

 ص168 -  2022اللعرف ، 

 2021/9/5370ر  إ  :  

 7-003-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1707 > 

 آل زايد، عبد العزيز حسن 813.03

علان: دار ال يةيق،  -دددل ال تب / عبا العزيز حسن آل زايا   

 ص135 -  2022

 2022/4/1788ر  إ  :  

 9-065-45-9923-978ردمك :  

 عربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب ال 
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< 1708 > 

 األمير، بشرى عمار 813.03

علان: دار دم تب   -األربعون الةاقص / بشرى علار األمير   

 ص142 -  2022الحاما، 

 2021/9/5353ر  إ  :  

 8-299-66-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1709 > 

 براءة محمد األيوبي، 813.03

علان: اآلن  -حيال ترف: ظا بايا / براءل محلا األيوبا   

 ص371 -  2022نا ردن، 

 2022/5/2497ر  إ  :  

 5-510-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1710 > 

 األيوبي، براءة محمد 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -يوبا  درد جور  / براءل محلا األ 

 ص315 - 2022

 2021/12/6718ر  إ  :  

 2-425-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1711 > 

 ابراهيم، محمود قاسم عيسى 813.03

 -ساكة  اللةزل الواحا دالعشرين / محلود قاسم عيسى ابراهيم   

 ص141 -  2022افا، إربا: دار ال تاب الثق

 2022/12/6281ر  إ  :  

 6-21-792-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1712 > 

 اسماعيل، عبد العظيم 813.03

علان: دار فضاءات،  -أرداح هائل  / عبا العظيم اسلاعيا   

 ص198 -  2022

 2022/7/3262ر  إ  :  

 1-263-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1713 > 

 البحراني، أحمد عبدهللا 813.03

علان: اآلن  -موتائيا:  ابان بون كافيه / أحلا عباهللا البحرانا   

 ص156 -  2022نا ردن، 

 2022/2/778ر  إ  :  

 3-473-13-9923-978ردمك :  

 الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث//الواص ات :  

 

< 1714 > 

 بلخوص، عبد المجيد 813.03

 -  2022علان: دار فضاءات،  -الرهبان / عبا الل يا بلاوص   

 ص120

 2022/5/2585ر  إ  :  

 9-254-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1715 > 

 ني سعيد، فاطمة ماهرب 813.03

 - 2022علان: دار زهران،  -ا سعيا  أنين أيلول / فايل  ماهر بة 

 ص114

 2022/1/67ر  إ  :  

 0-538-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1716 > 

 التكريتي، بشر عدنان 813.03

علان: دار درد األردني ،  -  أب ارل دآريان / بشر عانان الت ريتا 

 ص160 -  2022

 2021/11/6277ر  إ  :  

 4-29-769-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1717 > 

 التوبي، شريفة علي 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -البير: حارل الواد  /  ري   علا التوبا   

 ص431 -  2022

 2021/10/6042  : ر  إ 

 1-419-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

 

 

 

 

 



370 
 

< 1718 > 

 جبر، محمد رائد محمد 813.03

الزرقاء: اللؤلف،  -فا تلك الليل  اللايرل / محلا رائا محلا جبر   

 ص84 -  2022

 2022/3/1229ر  إ  :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1719 > 

 جرار، سارة صعب 813.03

 - 2022علان: دار دائا،  -عب جرار  / سارل ص 6اللريض رقم  

 ص77

 2022/3/1597ر  إ  :  

 4-963-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1720 > 

 جمعة، هيا اسماعيل 813.03

علان: دار دائا،  -  2ي -   ذاكرل الام / هيا اسلاعيا جلع 

 ص321 - 2022

 2021/8/4322ر  إ  :  

 5-870-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1721 > 

 جناجره، حنان مؤيد فهمي 813.03

علان: دار الرداي   -ف لا جةاجره  اللادرائيات / حةان مؤيا  

 ص149 -  2022العربي ، 

 2022/4/1928ر  إ  :  

 0-61-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1722 > 

 حاج خليل، براءة حسين 813.03

علان: دار أردق  ال  ر،  -قطار ع رين / براءل حسين حاا خليا   

 ص183 -  2022

 2022/5/2381ر  إ  :  

 1-66-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1723 > 

 الحداد، عباس أحمد 813.03

 -  2022علان: دار فضاءات،  -جةف / عباس أحلا الحااد   

 ص150

 2022/4/1982ر  إ  :  

 0-244-36-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الو 

 

< 1724 > 

 حسين، خولة أحمد 813.03

 -  2022علان: اللؤلف،  -قانون جذبا أنا / خول  أحلا حسين   

 ص183

 2022/5/2595ر  إ  :  

 4-340-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1725 > 

 حسين، عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم 813.03

يوم الطين أد ح ايات اغلات / عبا الرزاق الحاا عبا الرحيم  

 ص247 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -حسين  

 2022/4/1889ر  إ  :  

 2-621-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1726 > 

 الحطاب، صفاء صبحي 813.03

علان: اللؤلف،  -حا الحطاب  الةبطا اللةشود / ص اء صب 

 ص94 - 2022

 2022/1/393ر  إ  :  

 8-1-9856-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1727 > 

 حلوه، أماليا حسين 813.03

دار كةوز اللعرف ،  علان: -سةابا الحور / أماليا حسين حلوه   

 ص132 -  2022

 2021/9/5372ر  إ  :  

 3-001-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1728 > 

 الحمداني، عادل سالم 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -أميرل بةت تونس / عادل سالم الحلاانا   

 ص283 -  2022

 2022/3/1503ر  إ  :  

 0-487-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1729 > 

 الحمداني، يونس علي 813.03

علان: دار فضاءات،  -نا  عرس الانيا / يونس علا الحلاا 

 ص200 - 2022

 2022/3/1225ر  إ  :  

 4-233-36-9923-978ردمك :  

 يات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردا 

 

< 1730 > 

 خريس، سميحة علي 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -  2ي -يحيى / سليح  علا خريس   

 ص446 - 2022

 2021/12/6730ر  إ  :  

 3-428-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1731 > 

 وسام دالل خاليلة، 813.03

علان: دار جسور ثقافي ،  -أعيُشك عّ ا / دسام دالل خاليل    

 ص132 -  2022

 2022/8/4256ر  إ  :  

 9-06-802-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1732 > 

 الخوالدة، شهد فراس 813.03

علان: دار  -اوالال  يوميات مل   تحا  ال رسا /   ا فراس ال 

 ص106 -  2022دائا، 

 2022/2/591ر  إ  :  

 9-939-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1733 > 

 دبش، فتحية علي 813.03

 ص178 -  2022علان: دار ج را،  -ميالنين / فتحي  علا دبش   

 2022/2/694ر  إ  :  

 2-02-793-9923-978ك : ردم 

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1734 > 

 دعيبس، مجدي منير عبدهللا 813.03

مغامردن دراء األيلسا: سيرل الحاللين / م ا  مةير عباهللا  

 ص178 -  2022لان: اللؤلف، ع -دعيبس  

 2022/2/593ر  إ  :  

 5-215-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1735 > 

 الدليمي، حسن 813.03

 ص204 -  2022علان: دار دائا،  -الس اح / حسن الاليلا   

 2022/1/165ر  إ  :  

 8-923-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1736 > 

 حاحلة، صفاء جميلالر 813.03

علان: اللؤلف،  -قوارير من فض  / ص اء جليا الرحاحل    

 ص102 -  2022

 2022/3/1056ر  إ  :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1737 > 

 رقيعة، أسامة فضل 813.03

 -؛ مزيال دمةقح   2ي -زهور البالستيك / أسام  فضا رقيع    

 ص93 -  2022ر فضاءات، علان: دا

 2022/4/2147ر  إ  :  

 4-246-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1738 > 

 الرملي، هناء صالح الدين محمود 813.03

 -ميس ي لتا االفتراضي  / هةاء صالح الاين محلود الرملا   

 ص260 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4104إ  : ر   

 0-2-9943-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1739 > 

 الرواشده، هدى محمد 813.03

 -  2022اللؤلف، علان:   -ابة  الللح / هاى محلا الردا اه   

 ص111

 2020/9/3519ر  إ  :  

 9-220-00-9923-978ردمك :  

 الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : / 

 

< 1740 > 

 الزبن، محمد عبد الجبار محمد 813.03

جراح اللاية : رداي  تح ا قص   عب فا مرآل ا نساني  / محلا  

 ص440 -  2022لان: دار دجل ، ع -  2ي -عبا ال بار محلا الزبن  

 2021/7/3830ر  إ  :  

 2-087-37-9923-978ردمك :  

 ص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الوا 

 

< 1741 > 

 زياد، نور خالد محمود 813.03

علان: دار فضاءات،  -ماية  الظالل / نور خالا محلود زياد   

 ص221 -  2022

 2021/6/3262ر  إ  :  

 3-173-36-9923-978ردمك :  

 حايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر ال 

 

< 1742 > 

 السعود، زينب علي مسلم 813.03

علان:  -الحرب التا أحرقت تولستو  / زيةب علا مسلم السعود   

 ص235 -  2022اآلن نا ردن، 

 2022/8/4090ر  إ  :  

 4-546-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1743 > 

 سعيد، سعد 813.03

 -  2022علان: دار خطوي دظالل،  -اليلام / سعا سعيا  هسيس  

 ص238

 2021/11/6476ر  إ  :  

 9-466-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1744 > 

 السكاف، حسين عزيز 813.03

علان: دار فضاءات،  -دجوه لتلثال زائف / حسين عزيز الس اف   

 ص408 -  2022

 2022/4/1980ر  إ  :  

 3-243-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1745 > 

 سليم، أحمد عبدهللا 813.03

علان: دار خطوي دظالل،  -م  بردميثانا / أحلا عباهللا سلي 

 ص460 - 2022

 2022/7/3887ر  إ  :  

 4-599-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1746 > 

 سيف، رياض عودة 813.03

الرحيا نحو الوج   األخرى: دج ان فا الذاكرل / رياض عودل  

 ص209 -  2022لان: دار دائا، ع -سيف  

 2022/5/2313ر  إ  :  

 0-974-91-9957-978ردمك :  

 ربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات الع 

 

< 1747 > 

 سيف، وليد ابراهيم أحمد 813.03

علان: دار األهليـ ،  -الشاعر دالللك / دليا ابراهيم أحلا سيف   

 ص276 -  2022

 2022/4/2148ر  إ  :  

 9-463-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1748 > 

 الشرفا، وليد عمر 813.03

علان: دار األهليـ ،  -أرجوح  من عظام / دليا علر الشرفا   

 ص151 -  2022

 2022/8/4484ر  إ  :  

 1-472-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1749 > 

 الشعر، أنور محمود خليل 813.03

علان:  -هم / أنور محلود خليا الشعر  تقاسيم على جاار الو 

 ص302 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2925ر  إ  :  

 6-359-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1750 > 

 الشمري، عبد الجبار ناصر 813.03

ءل علان: دار ك ا -حاما حرم الوالا / عبا ال بار ناصر الشلر    

 ص120 -  2022اللعرف ، 

 2022/3/1188ر  إ  :  

 7-103-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1751 > 

 الصافي، آن عادل 813.03

علان: دار فضاءات،  -اللشا على الزجاا / آن عادل الصافا   

 ص154 -  2022

 2021/12/7088ر  إ  :  

 0-215-36-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1752 > 

 الصالح، نضال عبد القادر 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -س ر الورد / نضال عبا القادر الصالح   

 ص167 -  2022

 2022/3/1584ر  إ  :  

 8-494-13-9923-978ردمك :  

 ربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات الع 

 

< 1753 > 

 صالحات، ميسم فارس 813.03

علان: دار دائا،  -صالحات   بين قلب دعقا / ميسم فارس 

 ص83 - 2022

 2022/2/987ر  إ  :  

 8-949-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب اللعاصر//األدب العربا/ 
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< 1754 > 

 حمد رفيق عوضعبادي، أ 813.03

علان: دار األهلي ،  -الحيال كلا يةبغا / أحلا رفيق عوض عباد    

 ص173 -  2022

 2022/7/3273ر  إ  :  

 4-468-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1755 > 

 عبد العال، باسل مروان 813.03

علان: دار األهليـ ،  -ن عبا العال  العائا إلى سيرته / باسا مردا 

 ص102 -  2022

 2022/10/5182ر  إ  :  

 9-476-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1756 > 

 عبد القادر، فاطمة 813.03

 -  2022علان: دار فضاءات،  -عريس أما / فايل  عبا القادر   

 ص139

 2022/1/339ر  إ  :  

 1-218-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب اللعاصر//األدب العربا/ 

 

< 1757 > 

 عبد القادر، مصطفى حمدي فتحي 813.03

علان: دار  -تاجر ال وردنا / مصط ى حلا  فتحا عبا القادر   

 ص143 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/5/2384ر  إ  :  

 4-65-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1758 > 

 عبيد، هناء علي 813.03

 -  2022علان: دار فضاءات،  -مةارل اللوت / هةاء علا عبيا   

 ص234

 2022/1/348ر  إ  :  

 8-222-36-9923-978ردمك :  

 العربا/الواص ات : /الردايات العربي //األدب اللعاصر//األدب  
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< 1759 > 

 العتمه، آيات اسماعيل صالح 813.03

علان: دار أردق   -عودتك   ائا / آيات اسلاعيا صالح العتله   

 ص254 -  2022ال  ر، 

 2022/11/5665ر  إ  :  

 0-091-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1760 > 

 زن عدنان خالدالعتوم، ي 813.03

علان: دار الرداي   -السؤال األعظم / يزن عانان خالا العتوم   

 ص348 -  2022العربي ، 

 2022/6/3084ر  إ  :  

 5-66-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1761 > 

 عطية، عطية عبدهللا 813.03

علان: دار يافا العللي  ،  - عطي   ردياك يازمن / عطي  عباهللا 

 ص222 -  2022

 2022/3/1593ر  إ  :  

 9-207-32-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1762 > 

 عيسوه، نبيهه هالل سالم 813.03

مواقا الحةين: مشاها من الذاكرل داالغتراب / نبي ه هالل سالم  

 ص288 -  2022لان: دار   رزاد، ع - عيسوه 

 2022/6/3126ر  إ  :  

 1-04-800-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1763 > 

 العيسى، بهاء الدين أحمد 813.03

علان: دار عصور،  -أن ألتقا به / ب اء الاين أحلا العيسى   

 ص312 -  2022

 2022/5/2244ر  إ  :  

 8-42-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1764 > 

 عيسى، ريزان علي 813.03

 -  2022علان: دار فضاءات،  -بورتريه / ريزان علا عيسى   

 ص150

 2022/9/4894ر  إ  :  

 2-307-36-9923-978ردمك :  

 العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات  

 

< 1765 > 

 الغبيش، ابراهيم محمد خليل 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -بيت رحيم / ابراهيم محلا خليا الغبيش   

 ص292 -  2022

 2022/3/1438ر  إ  :  

 5-482-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1766 > 

 الغرايبة، بهاء مروح 813.03

علان: دار فضاءات،  -لقاء فا أمستردام / ب اء مردح الغرايب    

 ص341 -  2022

 2022/1/350ر  إ  :  

 2-224-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب اللعاصر//األدب العربا/ 

 

< 1767 > 

 الغماز، أحمد علي عبدهللا 813.03

 -  2022علان: دار   رزاد،  -علا عباهللا الغلاز   أسيليا / أحلا 

 ص186

 2022/6/3125ر  إ  :  

 8-05-800-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1768 > 

 الفارسي، قيس 813.03

 -  2022علان: دار الرداي  العربي ،  -الس اح / قيس ال ارسا   

 ص89

 2022/1/469 ر  إ  : 

 0-45-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1769 > 

 فحماوي، صبحي أحمد 813.03

علان: دار األهليـ ،  -هانا بعا ال ةعانا / صبحا أحلا فحلاد    

 ص215 -  2022

 2022/3/1582ر  إ  :  

 3-449-39-9957-978ردمك :  

 اص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الو 

 

< 1770 > 

 الفريجات، حال غالب 813.03

 -  2022اللؤلف، علان:   -ن ر نيرفانا / حال غالب ال ري ات   

 ص202

 2022/3/1193ر  إ  :  

 4-254-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1771 > 

 القاسم، محمد نعمان حسين 813.03

علان: اللؤلف،  -ركن الزيتون / محلا نعلان حسين القاسم   

 ص348 -  2022

 2022/10/5453ر  إ  :  

 0-517-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1772 > 

 القرشي، إنعام عبد العزيز 813.03

علان: دار فضاءات،  -إنعام عبا العزيز القر ا   /أنا ن لتك  

 ص278 -  2022

 2022/8/3991ر  إ  :  

 9-283-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1773 > 

 القرم، سجى عدنان محمود 813.03

ي  علان: دار الردا -ما خل ه صلتا / س ى عانان محلود القرم   

 ص89 -  2022العربي ، 

 2022/3/1446ر  إ  :  

 3-57-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1774 > 

 القرنة، مصطفى أحمد 813.03

 -  2022علان: اللؤلف،  -كأس العالم / مصط ى أحلا القرن    

 ص168

 2022/10/5128ر  إ  :  

 ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص  

 

< 1775 > 

 القطراوي، حسن عبد الرؤوف 813.03

علان: دار فضاءات،  -لغ  آدم / حسن عبا الرؤدف القطراد    

 ص345 -  2022

 2022/2/824ر  إ  :  

 7-229-36-9923-978ردمك :  

 حايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر ال 

 

< 1776 > 

 القيسي، ميس خالد 813.03

علان: دار  -ليس خطأك / ميس خالا القيسا، يزن خالا القيسا   

 ص132 -  2022دائا، 

 2022/1/161ر  إ  :  

 9-926-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1777 > 

 كامل، كامل عبدهللا 813.03

علان: دار  -بيض اللتوحش / كاما عباهللا كاما  اللالك األ 

 ص254 -  2022فضاءات، 

 2022/2/825ر  إ  :  

 0-228-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1778 > 

 كولودي، كارلو 813.03

مغامرات بيةوكيو: دمي  من خشب / كارلو كولود ؛ ترجل  محلا  

 ص222 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -ير الحلصا  نز

 2020/2/677ر  إ  :  

 9-231-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1779 > 

 الالفي، ناديه زكي عبد القادر 813.03

علان: دار أردق   - ردق الشلس / ناديه زكا عبا القادر الالفا   

 ص148 -  2022ر، ال  

 2022/8/4385ر  إ  :  

 0-033-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1780 > 

 الماضي، محمد عبد المجيد محمد 813.03

علان: اللؤلف،  -ذاكرل حرب / محلا عبا الل يا محلا اللاضا   

 ص330 -  2022

 2022/8/4330ر  إ  :  

 4-465-00-9923-978دمك : ر 

الواص ات : /الردايات العربي //اللذكرات الشاصي //األدب  

 العربا//العصر الحايث/

 

< 1781 > 

 المجالي، أيمن أمين 813.03

 ص410 -  2022علان: اللؤلف،  -سقوف / أيلن أمين الل الا   

 2022/2/756ر  إ  :  

 ر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العص 

 

< 1782 > 

 مجول، برهان شاوي 813.03

علان: دار ال يةيق،  -م ول  مشرح  بغااد / برهان  اد   

 ص178 - 2022

 2022/3/1507ر  إ  :  

 5-063-45-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1783 > 

 المحادين، محمود فالح سالم 813.03

علان:   -ر أي ا الحاللون / محلود فالح سالم اللحادين  صباح الاي 

 ص256 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/2964ر  إ  :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1784 > 

 محسن، عائدة حلمي علي 813.03

علان: مركز األدب  -حبيبتا كاذب  / عائال حللا علا محسن   

 ص108 -  2022العربا، 

 2022/4/1917ر  إ  :  

 1-0-9917-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1785 > 

 محمد، عبدهللا شايع جابر 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -اللوت الحرام / عباهللا  ايع جابر محلا   

 ص168 -  2022

 2022/2/783ر  إ  :  

 1-477-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1786 > 

 محمود، محمد أحمد 813.03

 -  2022علان: دار دجل ،  -ماتت رجال  / محلا أحلا محلود   

 ص141

 2022/2/642ر  إ  :  

 0-119-37-9923-978ردمك :  

 الحايث/ الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر 

 

< 1787 > 

 محي الدين، سارة 813.03

 -  2022علان: دار زاد،  -اللل أ األخير / سارل محا الاين   

 ص459

 2022/4/2140ر  إ  :  

 3-45-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1788 > 

 المدادحة، عبد الهادي خليل 813.03

علان: اآلن نا ردن،  -ل اد  خليا اللاادح   حارس  / عبا ا 

 ص176 -  2022

 2022/6/3010ر  إ  :  

 0-515-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1789 > 

 المرافي، راشد عيسى 813.03

علان: دار اللبادرل،  -ال تاف األخير / را ا عيسى اللرافا   

 ص212 -  2022

 2021/11/6420ر  إ  :  

 9-156-26-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

 

 

 



384 
 

< 1790 > 

 مراكشي، ابراهيم محمد 813.03

علان: دار الرداي   -جاد الام دالغ ران / ابراهيم محلا مراكشا   

 ص180 -  2022العربي ، 

 2022/6/3085ر  إ  :  

 1-64-770-9923-978مك : رد 

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1791 > 

 مسعود، "محمد سميح" عبد الفتاح 813.03

علان:  -صة اجا فا غرناي  / "محلا سليح" عبا ال تاح مسعود   

 ص234 -  2022اآلن نا ردن، 

 2022/2/781ر  إ  :  

 7-475-13-9923-978ردمك :  

 واص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ال 

 

< 1792 > 

 مسعود، "محمد سميح" عبد الفتاح 813.03

علان: اآلن  -اللةسا / "محلا سليح" عبا ال تاح مسعود   

 ص212 -  2022نا ردن، 

 2022/5/2499ر  إ  :  

 2-511-13-9923-978ردمك :  

 لعربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب ا 

 

< 1793 > 

 المشاقبة، عمر خلف 813.03

الل رق: اللؤلف،  -تاليةا " مرل أخرى" / علر خلف اللشاقب    

 ص235 -  2022

 2022/6/3194ر  إ  :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1794 > 

 المعلوف، دينا رفيق 813.03

الثانا من رداي  حةين دحيال / ديةا عةاما ي طا اللطر: ال زء  

 ص77 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -رفيق اللعلوف  

 2022/2/777ر  إ  :  

 6-472-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1795 > 

 مقداد، حنين أحمد 813.03

 -  2022ر األيام، علان: دا -امرأل بألف / حةين أحلا مقااد   

 ص102

 2022/6/3027ر  إ  :  

 0-963-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1796 > 

 موسى، محمود عبد الكريم 813.03

علان: دار فضاءات،  -موسى   متيسه / محلود عبا ال ريم 

 ص208 - 2022

 2022/8/3992ر  إ  :  

 3-285-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1797 > 

 المومني، رغد أيمن 813.03

علان: دار أردق   -الحب فا أدكالنا / رغا أيلن اللومةا   2:22 

 ص188 -  2022ال  ر، 

 2022/2/713ر  إ  :  

 9-97-783-9923-978ردمك :  

 عربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات ال 

 

< 1798 > 

 ميهوبي، عز الدين محمد 813.03

 -إرهابيس: أرض ا ثم دالغ ران  = / عز الاين محلا مي وبا   

 ص280 -  2022علان: دار ج را، 

 2022/2/699ر  إ  :  

 9-03-793-9923-978ردمك :  

 يث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحا 

 

< 1799 > 

 الناطور، بدر فيصل أحمد 813.03

 -  2022علان: اللؤلف،  -هذا أنا / بار فيصا أحلا الةايور   

 ص248

 2022/11/5926ر  إ  :  

 4-548-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1800 > 

 نجاجرة، فوزي بدر 813.03

علان: دار جسور ثقافي ،  -وز  بار ن اجرل  رقص  التوت / ف 

 ص257 -  2022

 2022/8/4255ر  إ  :  

 5-04-802-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1801 > 

 النجار، محمد عبدهللا 813.03

علان: دار فضاءات،  -جلوح ال را   / محلا عباهللا الة ار   

 ص290 -  2022

 2022/8/3990ر  إ  :  

 6-284-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1802 > 

 النصر، عصر محمد ذيب 813.03

إربا: دار ركاز ،  -البحث عن اللعةى / عصر محلا ذيب الةصر   

 ص246 -  2022

 2022/6/3056ر  إ  :  

 6-146-44-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1803 > 

 النملة، عبد الكريم محمد 813.03

علان: اآلن  -باار: نبت  ماء آسن / عبا ال ريم محلا الةلل    

 ص118 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6708ر  إ  :  

 9-426-13-9923-978ردمك :  

 األدب العربا//العصر الحايث///الواص ات : /الردايات العربي  

 

< 1804 > 

 نوفل، سمر محمد 813.03

 - 2022الزرقاء: اللؤلف،  -ا نوفا  دتضيع االبتسام  / سلر محل 

 ص104

 2022/2/807ر  إ  :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1805 > 

 هلسا، غالب 813.03

 ص676 -  2022صور، علان: دار ع -سلطان  / غالب هلسا   

 2022/4/2139ر  إ  :  

 1-41-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 



387 
 

< 1806 > 

 اليازوري، رغدة ياسر تيم 813.03

تة يال ما خطته أرداحةا / رغال ياسر تيم اليازدر ، عبيال فراس  

 ص187 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -الشطا  

 2021/8/4259ر  إ  :  

 3-016-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1807 > 

 اليزيدي، أمين عبدهللا 813.03

اللاتلف / أمين عباهللا  ال احظ فا بالد السعيال: الةص 

 ص177 -  2022لان: دار ك اءل اللعرف ، ع - اليزيا 

 2022/5/2242إ  :  ر  

 5-110-39-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1808 > 

 يعقوب، إيهاب محمد توفيق 813.03

علان: دار  -على   ا ُجرف هار / إي اب محلا توفيق يعقوب   

 ص256 -  2022أزمة ، 

 2022/7/3507ر  إ  :  

 2-858-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1809 > 

 الكعبي، شهاب 813.030563

علان: دار األيام،  -ل عبا  بين ال سر دالساح  /   اب ا 

 ص266 - 2022

 2021/11/6622ر  إ  :  

 9-928-95-9957-978ردمك :  

 الحايث/ الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر 

 العراق//

 

< 1810 > 

 سيف، وليد ابراهيم أحمد 813.030564

 -التغريب  ال لسطيةي : أيام البالد / دليا ابراهيم أحلا سيف   

 ص(523)1ا -  2022علان: دار األهليـ ، 

 2022/8/4458ر  إ  :  

 7-470-39-9957-978ردمك :  

 يث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحا 

 فلسطين//
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< 1811 > 

 سيف، وليد ابراهيم أحمد 813.030564

 -التغريب  ال لسطيةي : ح ايا اللايم / دليا ابراهيم أحلا سيف   

 ص(468)2ا -  2022علان: دار األهليـ ، 

 2022/8/4459ر  إ  :  

 1-469-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 فلسطين//

 

< 1812 > 

 الجعبري، رانية سلمان عوده 813.081

 /م األدزاعا )إمام العيش اللشترك(إلى االبة  الغالي  زيةب: ا ما 

 ص82 -  2022لان: اللؤلف، ع -راني  سللان عوده ال عبر   

 2022/10/5073ر  إ  :  

 2-485-00-9923-978ردمك :  

اعي //األدب الواص ات : /القصص التارياي //القصص االجتل 

 العربا/

 

< 1813 > 

 عرفات، علي سعيد 813.083

علان: دار الرداي   -يريق الةصر / علا سعيا عرفات   

 ص120 -  2022العربي ، 

 2022/4/1924ر  إ  :  

 3-60-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1814 > 

 يم علي موسىالفتالوي، عبد الرح 813.083

انتحار الةساء: األسباب داللسببات / عبا الرحيم علا موسى  

 ص195 -  2022لان: دار ص اء، ع -ال تالد   

 2022/5/2341ر  إ  :  

 2-151-28-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص الواقعي //اللشاكا االجتلاعي //القصص  

 العربي //الةساء//العراق/

 

< 1815 > 

 يل برهم طافشقموه، جم 813.083

؛ مزيال 2ي -الطيبون داأل رار / جليا برهم يافش قلوه   

 ص151 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -دمةقح   

 2022/5/2271ر  إ  :  

 5-507-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص االجتلاعي //العادات دالتقاليا//األدب  

 العربا/
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< 1816 > 

 محمود، ثناء شكر 813.083

علان: دار الرداي   - ا الةسيان / ثةاء   ر محلود  لن يطوي 

 ص131 -  2022العربي ، 

 2022/4/1929ر  إ  :  

 7-62-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1817 > 

علان: دار  -  ]دآخردن[   داني  علر  ريف عبا العزيز /قناديل في الدجى  813.9

 ص99 -  2022ردق  ال  ر، أ

 2022/5/2469ر  إ  :  

 8-67-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1818 > 

 أبو اسماعيل، ناريمان محمود 813.9

م: ال تاب  2022ملتقى مةتاى الرمثا القصصا العربا األدل  

علان:  -حلا أحلا صالح الزعبا  م ةو  / ناريلان محلود أبو اسلاعيا،الس

 ص138 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2236ر  إ  :  

 4-311-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1819 > 

 أبو الرب، حسن طاهر 813.9

علان: دار الشردق،  -دراء اللسافات / حسن ياهر أبو الرب   

 ص128 -  2022

 2022/3/1509إ  : ر   

 9-878-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص القصيرل//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1820 > 

 أبو النجا، أحمد محمد عبد الحميد 813.9

علان:  -الاردا لللرل األخيرل / أحلا محلا عبا الحليا أبو الة ا   

 ص300 -  2022دار فضاءات، 

 2021/8/4617ر  إ  :  

 6-185-36-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1821 > 

 أبو حشيش، بيدر جهاد 813.9

علان: دار  -رياح عائل  كشةوف / بيار ج اد أبو حشيش   

 ص129 -  2022فضاءات، 

 2021/9/5451ر  إ  :  

 6-198-36-9923-978ردمك :  

 عربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /القصص ال 

 

< 1822 > 

 أبو حصوة، عليا أحمد ناصر 813.9

علان: اآلن نا ردن،  -خطأ مقصود / عليا أحلا ناصر أبو حصول   

 ص236 -  2022

 2021/9/5268ر  إ  :  

 8-407-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1823 > 

 أبو عطية، أحمد عطية يوسف 813.9

اللؤلف،  علان: -يوسف أبو عطي    خريف الةسيان / أحلا عطي  

 ص95 - 2022

 2022/6/2789ر  إ  :  

 7-352-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1824 > 

 أبو غزة، سعيد عبد العزيز 813.9

 -  الة ق" / سعيا عبا العزيز أبو غزل  عائادن إلى الحيال "فتي 

 ص167 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2021/9/5260ر  إ  :  

 5-195-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1825 > 

 أبو غليون، جميلة سالم 813.9

دح ُخرافات تس ن امرأل    سالم أبو   م ةون  / جليل عةقاء الرُّ

 ص126 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع - غليون

 2022/7/3379ر  إ  :  

 1-590-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1826 > 

 األحمد، غاده ياسين 813.9

علان: دار الصايا،  -ألحلا  صرا  الوجود / غاده ياسين ا 

 ص265 - 2022

 2022/9/4866ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1827 > 

 األسمر، آية أحمد 813.9

علان: دار أردق   -لوسي ير الشيطان األعظم / آي  أحلا األسلر   

 ص64 -  2022ال  ر، 

 2022/2/797ر  إ  :  

 5-00-794-9923-978ردمك :  

 األدب العربا//العصر الحايث///الواص ات : /القصص العربي  

 

< 1828 > 

 إلياس، أسماء 813.9

 -  2022علان: دار ابن ر يق،  -خيوي ال  ر / أسلاء إلياس   

 ص120

 2022/2/748ر  إ  :  

 7-61-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص القصيرل//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1829 > 

 إلياس، جاسم خلف 813.9

لالي  فا القص الةسو : قصص سةاء  عالن القصيرل التحوالت ال  

 ص125 -  2022لان: دار غيااء، ع -أنلوذجا  / جاسم خلف إلياس  

 2021/5/2773ر  إ  :  

 2-946-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //الةقا األدبا//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1830 > 

 أمين، وائل فيصل 813.9

 -  2022علان: دار دجل ،  -اطيئ  / دائا فيصا أمين  أنياب ال 

 ص232

 2022/2/741ر  إ  :  

 6-120-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1831 > 

 أمين، وائل فيصل 813.9

علان: دار  -رسال  إلى الشعب األمري ا / دائا فيصا أمين   

 ص268 -  2022دجل ، 

 2022/2/742ر  إ  :  

 3-121-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1832 > 

 أيوب، سمير محمد 813.9

علان: اللؤلف،  -محلا أيوب  عشوائيات فا الحب / سلير  

 ص193 - 2022

 2022/4/1786ر  إ  :  

 عربا//العصر الحايث/الواص ات : /القصص العربي //األدب ال 

 

< 1833 > 

 ابراهيم، محمد ابراهيم حسين 813.9

علان: دار الشردق،  -رجا داحا / محلا ابراهيم حسين ابراهيم   

 ص160 -  2022

 2022/1/88ر  إ  :  

 7-869-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1834 > 

 اسماعيلي، مصطفى 813.9

علان: دار  -تش يالت على لوح  الزمن / مصط ى اسلاعيلا   

 ص209 -  2022فضاءات، 

 2021/8/4616ر  إ  :  

 9-184-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1835 > 

 بكار، ماجد حسين علي 813.9

 - 2022للؤلف، علان: ا -علا ب ار   ح ايا من عبق / ماجا حسين 

 ص126

 2022/9/4967ر  إ  :  

 3-488-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1836 > 

 بني عيسى، مروه محمد أحمد 813.9

إربا:  -ال تبالا فستش ى ال راح / مرده محلا أحلا بةا عيسى   

 ص324 -  2022عالم ال تب الحايث ، 

 2022/8/3934ر  إ  :  

 9-416-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1837 > 

 بوغربي، أحمد 813.9

الاطاب الردائا الةسائا فا اللغرب العربا: مقارب  فا التيلات  

 ص297 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -داللغ  / أحلا بوغربا  

 2021/9/5080ر  إ  :  

 8-884-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 اللغرب العربا//األدب العربا//

 

< 1838 > 

 البيطار، محمد حسن محمد 813.9

علان: دار ك اءل اللعرف ،  -سيرتا / محلا حسن محلا البيطار   

 ص94 -  2022

 2022/7/3531ر  إ  :  

 9-112-39-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1839 > 

 التكريتي، ناجي عباس 813.9

 - رسائا فلسطيةي : حوار فا الةقا الردائا / ناجا عباس الت ريتا  

 ص206 -  2022علان: دار األيام، 

 2022/2/907ر  إ  :  

 6-945-95-9957-978ردمك :  

 : /الةقا األدبا//الردايات العربي //التحليا األدبا/ الواص ات 

 الاراسات األدبي //

 

< 1840 > 

 الجابر، خالد 813.9

 -  2022علان: دار خطوي دظالل،  -مل ويةا / خالا ال ابر   

 ص267

 2022/3/1215ر  إ  :  

 5-534-40-9923-978ردمك :  

 /الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث 
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< 1841 > 

 الجبور، قصي محمد 813.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -السبع ليالا / قصا محلا ال بور   

 ص130

 2022/2/689ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1842 > 

 حجاج، سهى السعيد عبد المقتدر ياقوت 813.9

ر ياقوت ح اا، على ض اف ن ر كولن / س ى السعيا عبا اللقتا 

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ا أحلا الاباس، ياسلين دائا الراعا  

 ص166

 2022/9/4985ر  إ  :  

 2-068-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1843 > 

 الحديثي، علي عبد الرحمن 813.9

علان: دار  -با الرحلن الحايثا  سيبار: ماية  بال ييور / علا ع 

 ص171 -  2022فضاءات، 

 2021/11/6220ر  إ  :  

 1-205-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1844 > 

 حراكي، محمد مصطفى 813.9

علان:  -أنا اسف يا دكتورل: قصص / محلا مصط ى حراكا   

 ص106 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2467ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1845 > 

 حسونه، ماريا محمد حسين 813.9

علان: دار  -تحت تأثير االنتحار / ماريا محلا حسين حسونه   

 ص136 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/9/4645ر  إ  :  

 1-052-50-9923-978ردمك :  

 قصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /ال 
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< 1846 > 

 حسين، توفيق أحمد 813.9

علان: دار جسور ثقافي ،  -فارس دالح اي  / توفيق أحلا حسين   

 ص162 -  2022

 2022/1/476ر  إ  :  

 8-92-601-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1847 > 

 الحمداني، أكرم 813.9

علان: دار فضاءات،  -ليل  اغتيال ابن الرئيس / أكرم الحلاانا   

 ص193 -  2022

 2021/11/6484ر  إ  :  

 9-209-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1848 > 

 حمداوي، جميل 813.9

 داي  جبا العلم ألحلا اللالوفا /أسلوبي  الرداي : مقارب  أسلوبي  لر 

 ص120 -  2022لان: مؤسس  الوراق، ع -جليا حلااد   

 2021/8/4364ر  إ  :  

 3-863-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 األدب العربا//

 

< 1849 > 

 حواس، هدى 813.9

 -  2022 دار فضاءات، علان: -أصابع امرأل نيئ  / هاى حواس   

 ص139

 2021/11/6480ر  إ  :  

 6-213-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1850 > 

 خداش، زياد مصطفى 813.9

علان: دار األهليـ ،  -أنف ليلى مراد / زياد مصط ى خااش   

 ص131 -  2022

 2022/8/4481ر  إ  :  

 4-471-39-9957-978مك : رد 

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1851 > 

 خراز، محمد 813.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -عائا إلى بياضه / محلا خراز   

 ص251

 2021/11/6483ر  إ  :  

 5-210-36-9923-978ردمك :  

 ا//العصر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العرب 

 

< 1852 > 

 خليف، أحمد 813.9

مشاعر باردل: مذكرات الجئ بين س ون الةظام دداعش درصاص  

 ص128 -  2022لان: دار فضاءات، ع -الحرب / أحلا خليف  

 2022/8/3998ر  إ  :  

 0-286-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1853 > 

 خليفه، صالحه محي الدين صالح 813.9

علان: دار  -أنين مصعا / صالحه محا الاين صالح خلي ه   

 ص210 -  2022عصور، 

 2022/10/5105ر  إ  :  

 6-46-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1854 > 

 خليل، ابراهيم محمود ابراهيم 813.9

فا الرداي  العربي  اللعاصرل / ابراهيم محلود ابراهيم  مش ل  البةي  

 ص227 -  2022لان: اللؤلف، ع -خليا  

 2022/1/209ر  إ  :  

 0-1-9878-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1855 > 

 الدرد، فوزية 813.9

علان: دار  - ى / فوزي  الارد  سورياليات: أم ات فا اللة 

 ص151 -  2022فضاءات، 

 2021/11/6579ر  إ  :  

 3-214-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1856 > 

 دغمش، عبد السالم عارف مصطفى 813.9

علان: دار  -لغ  الظالل / عبا السالم عارف مصط ى دغلش   

 ص169 -  2022ت، فضاءا

 2022/8/4498ر  إ  :  

 9-296-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1857 > 

 الديك، هاني عودة 813.9

 -  2022علان: دار الشردق،  -على الطريق / هانا عودل الايك   

 ص120

 2022/2/739ر  إ  :  

 8-875-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1858 > 

 الرمالوي، نزهة رمضان 813.9

علان: دار ابن  -ذاكرل على أجةح  حلم / نزه  رمضان الرمالد    

 ص190 -  2022ر يق، 

 2022/1/522ر  إ  :  

 0-57-768-9923-978ردمك :  

 عصر الحايث/الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//ال 

 

< 1859 > 

 الرواشدة، رمضان اسماعيل 813.9

 2022اللؤلف، علان:   -الل طوان / رمضان اسلاعيا الردا ال   

 ص112 - 

 2022/2/851ر  إ  :  

 5-231-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1860 > 

 الريماوي، محمود لطفي 813.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -محلود لط ا الريلاد   الوديع  /  

 ص117

 2021/11/6222ر  إ  :  

 7-203-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1861 > 

 زايد، عبد العزيز 813.9

علان:  -لحن الوجود: قصص متايل  عن األم / عبا العزيز زايا   

 ص118 -  2022ق ، دار أرد

 2021/11/6233ر  إ  :  

 5-061-10-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1862 > 

 زعرب، امتياز النحال 813.9

علان: دار  -كالحلم مر بااير  / امتياز الةحال زعرب   

 ص96 -  2022فضاءات، 

 2021/8/4614ر  إ  :  

 5-182-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1863 > 

 زعرب، صبحية عودة 813.9

/ صبحي   1972 - 1936صورل البطا فا ردايات غسان كة انا  

 ص136 -  2022لان: دار م االد ، ع -عودل زعرب  

 2020/2/865ر  إ  :  

 9-717-02-9957-978ردمك :  

 لردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي /الواص ات : /ا 

 األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1864 > 

 الزغير، هند محمد أحمد 813.9

 - 2022علان: دار أزمة ،  -الزغير  إستردجين / هةا محلا أحلا  

 ص78

 2022/9/4979ر  إ  :  

 5-860-09-9957-978ردمك :  

 لعربا//العصر الحايث/الواص ات : /القصص العربي //األدب ا 

 

< 1865 > 

 زلزلي، مهدي 813.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -بةاي  الشيوعيين / م ا  زلزلا   

 ص136

 2022/7/3519ر  إ  :  

 7-274-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1866 > 

 السادة، مي يوسف 813.9

 ائبا فا اللح ا الردائا: نلاذا من الرداي  توظيف السرد الع 

 ص207 -  2022لان: دار ج را، ع -الالي ي  / ما يوسف السادل  

 2022/2/768ر  إ  :  

 3-05-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الاراسات األدبي //األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1867 > 

 خميسساره، مراد عبد الفتاح  813.9

؛ 2ي -قط  فوق ص يح ساخن / مراد عبا ال تاح خليس ساره   

 ص132 -  2022لان: دار ج را، ع -مزيال دمةقح   

 2022/7/3841ر  إ  :  

 1-25-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //العصر الحايث/ 

 

< 1868 > 

 سعيد، شيرين محمود 813.9

 دار فضاءات، :علان -سعيا   قصص  تى /  يرين محلود 

 ص107 - 2022

 2022/9/4885ر  إ  :  

 8-305-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1869 > 

 سكساف، صابرين 813.9

تقةيات السيرل الذاتي  فا رداي  اللتحرر من سلط  السواد عبا  

 ص166 -  2022اللعتز،  لان: دارع -اللةعم بن السايح / صابرين س ساف  

 2021/7/3807ر  إ  :  

 8-308-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //السيرل الذاتي //الةقا األدبا/ 

 الاراسات األدبي //األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1870 > 

 سلوم، محمود عبد الرحيم سعيد 813.9

 -يم سعيا سلوم  قصص من الل  ول )الضيا ( / محلود عبا الرح 

 ص397 -  2022ربا: اللؤلف، إ -؛ مةقح   2ي 

 2022/7/3362ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1871 > 

 السيد، رهف سليمان محمد 813.9

الشاصي  العصابي  فا ردايات مؤنس الرزاز / رهف سليلان  

 ص229 -  2022لان: دار ص اء، ع -محلا السيا  

 2022/6/2908ر  إ  :  

 9-181-28-9923-978ردمك :  

األدب /الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الردايات العربي / 

 العربا/

 

< 1872 > 

 السيد، سمر "محمد فخري" 813.9

علان: دار ابن  -لحظات نابض  / سلر "محلا فار " السيا   

 ص157 -  2022ر يق، 

 2022/2/746ر  إ  :  

 4-59-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص القصيرل//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1873 > 

 السيد، فادي وائل 813.9

علان: دار  -:  قصص من اللستقبا / فاد  دائا السيا  7الاردا  

 ص213 -  2022فضاءات، 

 2022/9/4889ر  إ  :  

 4-303-36-9923-978ردمك :  

 لعربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /القصص ا 

 

< 1874 > 

 الشبيبية، زكية ناصر 813.9

علان: اآلن نا ردن،  -موناليزا اللوصا / زكي  ناصر الشبيبي    

 ص63 -  2022

 2021/12/6743ر  إ  :  

 3-431-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1875 > 

 ة، فاتن فهدشحات 813.9

 -ص  113 -  2022علان: دار دائا،  -ردزيتا / فاتن ف ا  حات    

 ( 1 ؛) سلسل  بارانورمال 

 2022/2/592ر  إ  :  

 2-938-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1876 > 

 شعيب، حسن محمد 813.9

علان: دار خطوي دظالل،  -ب  دليل  العزل  / حسن محلا  عي 

 ص397 -  2022

 2022/8/4210ر  إ  :  

 7-613-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1877 > 

 شقير، ملك منير 813.9

 -  2022علان: اآلن نا ردن،  - اد : قصص / ملك مةير  قير   

 ص496

 2022/3/1437ر  إ  :  

 2-483-13-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1878 > 

 شيخموس، عائشة عبد القادر 813.9

 -مذكرات سري  دقصص أخرى / عائش  عبا القادر  يالوس   

 ص99 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2022/2/779ر  إ  :  

 0-474-13-9923-978ردمك :  

 قصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /ال 

 

< 1879 > 

 الصافي، آن عادل 813.9

 ص187 -  2022علان: دار فضاءات،  -حب / آن عادل الصافا   

 2022/9/4891ر  إ  :  

 0-299-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1880 > 

 الصافي، آن عادل 813.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -الء / آن عادل الصافا  الةب 

 ص117

 2022/4/1803ر  إ  :  

 9-238-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1881 > 

 الصالح، نضال عبد القادر 813.9

عبا من التاييا إلى التأديا: دراسات فا الرداي  العربي  / نضال  

 ص228 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -القادر الصالح  

 2022/1/389ر  إ  :  

 3-525-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1882 > 

 صبيح، محمد ياسين 813.9

علان:  -محلا ياسين صبيح   القص  القصيرل جاا : رؤي  تأصيلي  / 

 ص210 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2022/3/1248ر  إ  :  

 0-539-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص القصيرل//الةقا األدبا//األدب العربا/ 

 

< 1883 > 

 الصبيحي، سوار محمد 813.9

علان: اآلن نا ردن،  -اللاتريو  ا / سوار محلا الصبيحا   

 ص136 -  2022

 2022/2/782ر  إ  :  

 4-476-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1884 > 

 الصوالحة، تبارك محمد عبوده 813.9

علان: دار  -لللوت أسةان ص راء / تبارك محلا عبوده الصوالح    

 ص168 -  2022ج را، 

 2022/8/4559ر  إ  :  

 5-30-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1885 > 

 الضباعين، أشرف عبدهللا 813.9

اللؤلف، علان:   -صحراء فاضل  / أ رف عباهللا الضباعين   

 ص292 -  2022

 2022/1/509ر  إ  :  

 4-209-00-9923-978ردمك :  

 العصر الحايث/الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا// 
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< 1886 > 

 الطراونة، صالح مفلح 813.9

  -ال رع  األخيرل: ثةائي  اللوت دالحيال / صالح م لح الطرادن    

 ص69 -  2022اللؤلف، علان: 

 2021/10/5910ر  إ  :  

 4-113-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //القصص الواقعي //مرض  

 السريان//األدب العربا/

 

< 1887 > 

 العايش، رجاء مصطفى 813.9

السرد فا قصص غادل السلان القصيرل: عيةاك قار  أنلوذجا  /  

 ص219 -  2022لان: دار غيااء، ع -رجاء مصط ى العايش  

 2021/11/6172ر  إ  :  

 3-981-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //الةقا األدبا//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 1888 > 

 عباس، موسى رحوم 813.9

علان دار  -هااليش دقصص أخرى / موسى رحوم عباس   

 ص182 -  2022فضاءات، 

 2022/5/2590ر  إ  :  

 3-256-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1889 > 

 عبيد، محمد صابر 813.9

ايا: قراءات فا رداي  جلاليات الةص الردائا اللرجع داللت 

ا صابر عبيا، علا صليبا رائح  الت اصيا لسليلان الصا  / محل

 ص240 -  2022لان: دار غيااء، ع - اللرسوما

 2021/5/2765ر  إ  :  

 0-953-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 /األدب العربا//العصر الحايث/

 

< 1890 > 

 عريق، آية محمد أحمد 813.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -  أمانايس / آي  محلا أحلا عريق 

 ص75 - 2022

 2021/7/3707ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1891 > 

 العزة، سناء سميح 813.9

 /ان العليلاا سلطالبعا الثالث فا رداي  غرف  داحال الت  ا للردائ 

 ص94 -  2022لان: دار زها ، ع -سةاء سليح العزل  

 2022/1/212ر  إ  :  

 0-249-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات ال ةي / 

 األدب العربا//

 

< 1892 > 

 العلمي، عبد الجبار 813.9

دقضايا / عبا  الاطاب الردائا العربا اللعاصر: م ونات دأ  ال 

 ص174 -  2022لان: دار غيااء، ع -ال بار العللا  

 2021/6/3053ر  إ  :  

 4-968-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1893 > 

 عنيني، رفيق يوسف 813.9

علان: دار  -ق يوسف عةيةا  القلر ال يأكا السباغتا / رفي 

 ص157 -  2022األهليـ ، 

 2022/1/411ر  إ  :  

 5-445-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1894 > 

 العودات، محمد نواف عبد الرحيم 813.9

إربا: دار  -ن اح الع اريت / محلا نواف عبا الرحيم العودات   

 ص170 -  2022الثقافا،  ال تاب

 2022/10/5552ر  إ  :  

 2-16-792-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1895 > 

 عودة، عالء مأمون 813.9

علان: دار  -أربعون أنا د نصف بصل  / عالء مأمون عودل   

 ص61 -  2022األهليـ ، 

 2022/1/413ر  إ  :  

 2-446-39-9957-978: ردمك  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1896 > 

 عيساوي، محمد يحيى محمد 813.9

الزرقاء: اللؤلف،  -الحارس األديب / محلا يحيى محلا عيساد    

 ص70 -  2022

 2022/9/4699ر  إ  :  

 يث/الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحا 

 

< 1897 > 

 العيسى، بهاء الدين أحمد 813.9

علان: دار عصور،  -أرداح باسله / ب اء الاين أحلا العيسى   

 ص185 -  2022

 2022/2/751ر  إ  :  

 8-39-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1898 > 

 غانم، نجوى صابر 813.9

علان: دار فضاءات،  -غانم   صابرأجةح  الاوف / ن وى  

 ص82 - 2022

 2022/1/349ر  إ  :  

 5-223-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب اللعاصر//األدب العربا/ 

 

< 1899 > 

 غباري، فضيل أحمد فضيل 813.9

ألدبي  دمشاريع األنساق دراسات فا نقا دتحليا الةصوص ا 

 ص192 -  2022لؤلف، لعلان: ا -ار   بفضيا أحلا فضيا غ /الثقافي 

 2022/1/237ر  إ  :  

 0-195-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 األدب العربا//العصر الحايث//

 

< 1900 > 

 الغشم، أنيسة محمد 813.9

 -  2022 ،علان: دار األهليـ  -عالم الزعافرل / أنيس  محلا الغشم   

 ص247

 2022/1/503ر  إ  :  

 3-465-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص الايالي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1901 > 

 غيالن، قايد 813.9

 ص84 -  2022علان: دار خطوي دظالل،  -القةية  / قايا غيالن   

 2022/4/1940ر  إ  :  

 9-552-40-9923-978ردمك :  

 ص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/الوا 

 

< 1902 > 

 فارس، إشراق عبدهللا 813.9

علان: اآلن  -أيام من م ونو د كوردنا / إ راق عباهللا فارس   

 ص144 -  2022نا ردن، 

 2022/8/4088ر  إ  :  

 8-548-13-9923-978ردمك :  

 الحايث/الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر  

 

< 1903 > 

 فيصل، علي ابراهيم 813.9

جلاليات القص فا م اميع ن لان ياسين القصصي  / علا ابراهيم  

 ص246 -  2022لان: دار غيااء، ع -فيصا  

 2021/2/940ر  إ  :  

 0-911-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 العصر الحايث//

 

< 1904 > 

 قاووق، عفيف علي 813.9

تأمالت فا رداي  الحب فا زمن العولل  لصبحا فحلاد  / ع يف  

 ص266 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -علا قاددق  

 2021/11/6410ر  إ  :  

 9-521-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 لعصر الحايث/األدب العربا//ا/

 

< 1905 > 

 القرالة، صفاء محمد 813.9

 -  2022علان: دار فضاءات،  -الغريبتان / ص اء محلا القرال    

 ص181

 2021/9/5263ر  إ  :  

 2-196-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1906 > 

 القرنة، مصطفى أحمد 813.9

علان: دار الرداي   -قصيرل / مصط ى أحلا القرن   ذئب: قصص  

 ص84 -  2022العربي ، 

 2022/2/840ر  إ  :  

 9-55-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1907 > 

 القطناني، سارا رائد 813.9

 علان: دار جليس -خلسون سراا دجةي  / سارا رائا القطةانا   

 ص148 -  2022الزمان، 

 2021/10/5879ر  إ  :  

 2-517-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1908 > 

 قمري، عيسى 813.9

علان: دار درد  -العرش / عيسى قلر ؛ ترجله محلا حاا محلا   

 ص138 -  2022األردني ، 

 2022/2/638ر  إ  :  

 2-36-769-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1909 > 

 القواسمة، محمد عبدهللا اسماعيل 813.9

علان:  -غيوم على الشيخ جراح / محلا عباهللا اسلاعيا القواسل    

 ص178 -  2022اللؤلف، 

 2022/9/5006ر  إ  :  

 7-477-00-9923-978ردمك :  

 : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ الواص ات 

 

< 1910 > 

 القواسمة، محمد عبدهللا اسماعيل 813.9

علان:  -/ محلا عباهللا اسلاعيا القواسل    19فا س ن كوردنا  

 ص422 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/3946ر  إ  :  

 5-413-00-9923-978ردمك :  

 العصر الحايث//الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا/ 
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< 1911 > 

 القيام، رشا ابراهيم محمود 813.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -أزق  دنيا / ر ا ابراهيم محلود القيام   

 ص97 -  2022

 2022/8/4397ر  إ  :  

 4-035-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1912 > 

 د عبدهللاالقيسي، ماج 813.9

اختزال الحاث دترتيب ذاكرل القص: دراسات فا الرداي  دالقص   

 ص165 -  2022لان: دار غيااء، ع -القصيرل / ماجا عباهللا القيسا  

 2021/4/2475ر  إ  :  

 9-934-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //الةقا األدبا//الاراسات األدبي / 

 صر الحايث/األدب العربا//الع/

 

< 1913 > 

 كريم، زهير جايش 813.9

علان: اآلن نا ردن،  -كريم  قصر الصبار / زهير جايش  

 ص191 - 2022

 2022/4/2035ر  إ  :  

 6-498-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1914 > 

 المحروس، عنايت "محمد رضا" 813.9

بأقالم م حول رداي  خلق إنسانا  دقصص أغاا  ألقاك  قراءات نقاي   

ف، علان: اللؤل -للردائي  عةان اللحردس / عةايت "محلا رضا" اللحردس  

 ص240 -  2022

 2022/1/150ر  إ  :  

 2-188-00-9923-978ردمك :  

األدب /الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الردايات العربي / 

 العربا/

 

< 1915 > 

 محمد، أحمد عبد الباقي عبد الرحمن 813.9

علان:  -العيون السود / أحلا عبا الباقا عبا الرحلن محلا   

 ص64 -  2022اللؤلف، 

 2022/8/4073ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1916 > 

 محمود، ريم محمود محمد 813.9

 -/ ريم محلود محلا محلود   خيط رفيع بين االنتقام دالتسامح 

 ص79 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/1/64ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1917 > 

 محمود، عبد الغني 813.9

علان: اآلن  -مغارب  فا بيت أمري ا / عبا الغةا محلود   

 ص318 -  2022نا ردن، 

 2022/3/1533ر  إ  :  

 0-490-13-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /الردايات العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1918 > 

 المدني، عائشة بلعابيد 813.9

علان: دار فضاءات،  -الةساء الي علن ذلك / عائش  بلعابيا اللانا   

 ص181 -  2022

 2022/4/1802ر  إ  :  

 2-237-36-9923-978ردمك :  

 لعربي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /القصص ا 

 

< 1919 > 

 المرهوبية، سالمة سالم 813.9

علان: اآلن نا ردن،  -ح اي  على ح اي  / سالل  سالم اللرهوبي    

 ص112 -  2022

 2021/12/6750ر  إ  :  

 4-434-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1920 > 

 مطر، صبا حميد 813.9

علان: دار فضاءات،  -ا مطر  حقيب  السيا أكس / صبا حلي 

 ص99 - 2022

 2022/2/822ر  إ  :  

 9-225-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1921 > 

 مناصره، حسين عبدهللا موسى 813.9

ي  فا الرداي  العربي  تلثالت الشاصي  الي ودي : الص يون 

 -  2022ف، علان: اللؤل -اللعاصرل / حسين عباهللا موسى مةاصره  

 ص393

 2022/8/3916ر  إ  :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الردايات العربي / 

 الشاصي  ال ردي //الي ود//األدب العربا//

 

< 1922 > 

 المنذري، يحيى سالم 813.9

لياسلين: خلس م لوعات قصصي  / يحيى سالم الحايق  بيضاء با 

 ص390 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -اللةذر   

 2021/12/6785ر  إ  :  

 0-445-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1923 > 

 منصور، سهير محمد 813.9

ابن ر يق ، علان: دار  -ي ل  ديرح  / س ير محلا مةصور   

 ص112 -  2022

 2022/1/525ر  إ  :  

 9-54-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1924 > 

 النجار، مجد اإلسالم خالد 813.9

السردي  الوامض : دراس   ت  ي ي  فا نلاذا من القص  القصيرل  

 ص236 -  2022ان: دار كةوز اللعرف ، لع -جاا  / م ا ا سالم خالا الة ار  

 2022/1/145ر  إ  :  

 5-049-49-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//القصص القصيرل/ 

 األدب العربا//

 

< 1925 > 

 النملة، عبد الكريم محمد 813.9

علان: اآلن  -متى يصلت األمس / عبا ال ريم محلا الةلل    

 ص80 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6705ر  إ  :  

 6-427-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 1926 > 

 نهار، خالد أحمد  شكري 813.9

 - 2022علان: اللؤلف،  -  ر  ن ار  آخ يا ظ ر  / خالا أحلا   

 ص80

 2022/2/586ر  إ  :  

 6-218-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1927 > 

 الهدي، جعفر محمد 813.9

علان: دار ج را،  -ذات الذيا اللقطو  / جع ر محلا ال ا    

 ص145 -  2022

 2022/2/765ر  إ  :  

 7-07-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1928 > 

 اليماني، عبد الكريم فيصل 813.9

علان: دار ج را،  -رغبات ال  ر / عبا ال ريم فيصا اليلانا   

 ص107 -  2022

 2022/7/3467ر  إ  :  

 6-20-793-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1929 > 

 يوسف، سنابل محمود 813.9

علان: دار م از،  -محلود يوسف  استوديو علان / سةابا  

 ص109 -  2022

 2022/3/1457ر  إ  :  

 5-6-9786-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 1930 > 

 سياج، عبير مروان 813.90564

م( / 2014 - 1948صورل البيت فا الرداي  الةسوي  ال لسطيةي  ) 

 ص224 -  2022: دار الاليج، لانع -عبير مردان سياا  

 2021/10/5830ر  إ  :  

 5-113-23-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الردايات العربي / 

 األدب العربا//فلسطين//
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< 1931 > 

 اللبدي، عبد العزيز طاهر 813.90564

 ،علان: دار الشردق -/ عبا العزيز ياهر اللبا    2040حي ا  

 ص160 -  2022

 2022/1/176ر  إ  :  

 4-873-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//حي ا )فلسطين(/ 

 

< 1932 > 

 الصلتي، سعيد سليم 813.90568

فا العلاني  / سعيا سليم  دجوه البطا دأقةعته فا الرداي  

 ص480 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع - الصلتا

 2021/12/6775ر  إ  :  

 2-441-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الاراسات األدبي //الردايات العربي / 

 األدب العربا//سلطة  ُعلان//

 

< 1933 > 

 خليل، ابراهيم محمود ابراهيم 813.905694

 -الرداي  ال ويتي  بين جيلين / ابراهيم محلود ابراهيم خليا   

 ص140 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4008ر  إ  :  

 3-2-9834-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الردايات العربي //األدب العربا/ 

 ال ويت//

 

< 1934 > 

 أبو سمحة، لينا محمود 813.9282

إربا: اللؤلف،  -من يستحق ال وز؟ / ليةا محلود أبو سلح    

 ص22 -  2022

 2022/2/709ر  إ  :  

 1-7-9701-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1935 > 

 أبو عجمية، إيلينا محمد 813.9282

علان: أكاديلي   -عيا ميالد  / إيليةا محلا أبو ع لي    

 ص7 -  2022الحضارات العاللي ، 

 2022/1/49ر  إ  :  

 ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي  
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< 1936 > 

 إمبابي، رحاب 813.9282

علان:  -فل ا التةين األحلر / رحاب إمبابا؛ رسوم هيام ص وت   

 ص22 -  2022دار فةون التعليم، 

 2022/6/3237ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1937 > 

 اسماعيل، آية أسامة 813.9282

علان: أكاديلي   -د تامر / آي  أسام  اسلاعيا  قص  يوم ميال 

 ص5 -  2022الحضارات العاللي ، 

 2022/1/35ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1938 > 

 البكري، صفية 813.9282

ص ي  الب ر ؛ رسوم مصط ى  رحل  الغيل  الصغيرل / 

 ص12 -  2022ان: دار فةون التعليم، عل - بر وما

 2022/5/2708ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1939 > 

 البكري، صفية 813.9282

العص ورل دالعقرب الص راء / ص ي  الب ر ؛ رسوم مصط ى  

 ص10 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع -بر وما  

 2022/6/3227ر  إ  :  

 ت : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ا 

 

< 1940 > 

 بنمونة، الحسن 813.9282

 -حتى ال يا يحب اللعب / الحسن بةلون ؛ رسوم هةاء ماحت   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2714ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1941 > 

 بنمونة، الحسن 813.9282

للقطط الصغيرل أحالم ع يب  / الحسن بةلون ؛ رسوم س ير  

 ص24 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع -خربطلا  

 2022/7/3577ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1942 > 

 بوادقجي، أريج 813.9282

 -ادق ا؛ رسوم حسين الرباعا  للن ست ون ال اي  / أريج بو 

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3307ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1943 > 

 بوادقجي، أريج 813.9282

 -مل وف يعود إلى صوابه / أريج بوادق ا؛ رسوم علا الزيةا   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3315ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1944 > 

 بوادقجي، أريج 813.9282

علان: دار فةون  -اللةقذدن / أريج بوادق ا؛ رسوم جالل أحلا   

 ص24 -  2022التعليم، 

 2022/6/3224ر  إ  :  

 لعربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب ا 

 

< 1945 > 

 التاجي، بسام سمير 813.9282

 -صياد السلك / بسام سلير التاجا؛ رسوم علر محلا الفا   

 ص31 -  2022علان: دار الياسلين، 

 2022/5/2602ر  إ  :  

 1-49-682-9957-978 / 9-43-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1946 > 

 تقال، عبادة 813.9282

 -  3ي -جةى دأسلاك البحر / عبادل تقال؛ رسوم عال يوسف   

 ص12 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2704ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1947 > 

 تقال، عبادة 813.9282

علان: دار  -  عادل خليس  كللات سحري  / عبادل تقال؛ رسوم آي 

 ص24 -  2022فةون التعليم، 

 2022/7/3313ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1948 > 

 جابر، أيهم عماد الدين 813.9282

 -باري  الحةطي  / أي م علاد الاين جابر؛ رسوم نورا فاردق   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2710ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1949 > 

 جابر، أيهم عماد الدين 813.9282

لاد الاين جابر؛ رسوم نور راما دحبوب البازيالء / أي م ع 

 ص22 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع - التوبه

 2022/5/2719ر  إ  :  

 : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ الواص ات 

 العصر الحايث//

 

< 1950 > 

 جابر، أيهم عماد الدين 813.9282

 -الريح دالشرا  / أي م علاد الاين جابر؛ رسوم سةاء قولا   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2700ر  إ  :  

 العربا/ الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب 

 العصر الحايث//

 

< 1951 > 

 الجرابعة، ندى رامي 813.9282

علان: أكاديلي   -موسم القطاف / ناى راما ال رابع    

 ص4 -  2022الحضارات العاللي ، 

 2022/1/53ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1952 > 

 جمعية إبداع الخيرية 813.9282

 -  2022علان: ال لعي ،  -جلعي  إباا  الايري    قلم دريشه / 

 ص40

 2022/7/3345ر  إ  :  

 6-388-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 1953 > 

 الجودي، حسان 813.9282

ل ود ؛ رسوم دليا محلا صادق خريوم ميلون / حسان ا 

 ص25 -  2022ان: جبا علان نا ردن،  عل - ياهر

 2022/3/1687ر  إ  :  

 5-083-12-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1954 > 

 الجيوسي، رغد وليد 813.9282

علان: دار دائا،  -دسائا الةقا: تعلم دلون / رغا دليا ال يوسا   

 ص28 -  2022

 2022/2/866ر  إ  :  

 4-947-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1955 > 

 الحلو، سوزان نعيم 813.9282

 - ؛ رسوم هيام ص وت توفيق محلاقلبا يرى / سوزان نعيم الحلو 

 ص24 -  2022علان: دار اللايا، 

 2022/5/2574ر  إ  :  

 9-42-526-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1956 > 

 الحمزاوي، عبد الجواد 813.9282

 -اح ظ نعل  ربك / عبا ال واد الحلزاد ؛ رسوم دئام اسلاعيا   

 ص12 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/6/3223ر  إ  :  

 األدب العربا//الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال/ 

 

< 1957 > 

 حمودة، محمد عالء 813.9282

علان: أكاديلي  الحضارات  -قطف الزيتون / محلا عالء حلودل   

 ص7 -  2022العاللي ، 

 2022/1/37ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1958 > 

 خزعل، جليل 813.9282

علان: دار  -سين صالح  أخو الغزال  / جليا خزعا؛ رسوم الح 

 ص24 -  2022فةون التعليم، 

 2022/7/3579ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1959 > 

 خصاونه، ضحى " محمد عوني" خالد 813.9282

أنت هةا دأنا هةاك / ضحى " محلا عونا" خالا خصادنه؛ رسوم  

 ص24 -  2022، لان: دار فةون التعليمع -ن ى جلال  

 2022/6/3243ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1960 > 

 خورشيد، جيكار 813.9282

علان:  -ضاعت ماما / جي ار خور يا؛ رسوم آي  عادل خليس   

 ص22 -  2022دار فةون التعليم، 

 2022/6/2726ر  إ  :  

 ألي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب ا 

 العصر الحايث//

 

< 1961 > 

 خورشيد، جيكار 813.9282

 -اللظل  الحلراء / جي ار خور يا؛ رسوم ضحى م ةا الاطيب   

 ص10 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3562ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1962 > 

 االخيبري، مه 813.9282

 -معطف سارل / م ا الايبر ؛ رسوم محلا مصط ى حللا   

 2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3574ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1963 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط   -األرنب اللشاكس / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 2 ؛نا أقرأ ) سلسل  أ -ص  11 -  2022ةشر، لل

 2022/1/266ر  إ  :  

 8-03-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1964 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط   -بطا الاراجات / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 6 ؛أقرأ  ) سلسل  أنا -ص  11 -  2022للةشر، 

 2022/1/357ر  إ  :  

 6-07-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1965 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

دار نقط  للةشر،   -التلساح اللغردر / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 10 ؛قرأ أ ) سلسل  أنا -ص  11 -  2022

 2022/1/362ر  إ  :  

 3-11-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1966 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط   -دجاج  كةان / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 7 ؛نا أقرأ ) سلسل  أ -ص  11 -  2022للةشر، 

 2022/1/359:  ر  إ  

 3-08-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1967 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط  للةشر،  -ض ا  جاد / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 4 ؛قرأ ) سلسل  أنا أ -ص  11 -  2022

 2022/1/268ر  إ  :  

 2-05-790-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1968 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط  للةشر  -ف رل ذكي  / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 8 ؛أنا أقرأ  ) سلسل  -ص  11 -  2022دالتوزيع، 

 2022/1/360ر  إ  :  

 0-09-790-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1969 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط   -لين تحب ماما / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 8 ؛نا أقرأ ) سلسل  أ -ص  11 -  2022للةشر، 

 2022/1/265ر  إ  :  

 7-00-790-9923-978ردمك :  

 واص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ال 
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< 1970 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط  للةشر  -مزاح هشام / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 9 ؛ل  أنا أقرأ؛ ) سلس -ص  11 -  2022دالتوزيع، 

 2022/1/361ر  إ  :  

 6-10-790-9923-978ردمك :  

  ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص 

 

< 1971 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط   -الةحا ددب العسا / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 8 ؛لسل  أنا أقرأ ) س -ص  11 -  2022للةشر دالتوزيع، 

 2022/1/267ر  إ  :  

 5-04-790-9923-978ردمك :  

 : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ الواص ات 

 

< 1972 > 

 دار نقطة للنشر والتوزيع 813.9282

علان: دار نقط  للةشر،  -هاي  سامر / دار نقط  للةشر دالتوزيع   

 ( 5 ؛قرأ ) سلسل  أنا أ -ص  11 -  2022

 2022/1/356ر  إ  :  

 9-06-790-9923-978ردمك :  

 أدب األي ال//األدب العربا//الواص ات : /القصص العربي / 

 

< 1973 > 

 دبابنة، رشا نبيل 813.9282

  -بسام دكرم فا فيةان / ر ا نبيا دبابة ؛ رسوم ص اء أبو ددش   

 ص25 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1131ر  إ  :  

 2-261-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1974 > 

 وقي، لينادس 813.9282

علان: دار فةون  -دراجتا ال امبو / ليةا دسوقا؛ رسوم فالين   

 ص24 -  2022التعليم، 

 2022/6/3233ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1975 > 

 دسوقي، لينا 813.9282

 -القرد الذ  أصابه صاا  / ليةا دسوقا؛ رسوم سارل دفيق   

 ص24 -  2022فةون التعليم،  علان: دار

 2022/6/3234ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1976 > 

 دعدوش، ماريا محمد نصوح 813.9282

ال تا  جود  تارا ددن معطف / ماريا محلا نصوح دعادش؛  

 30ص -  2022لان: دار الياسلين، ع -رسوم دليا محلا صادق ياهر  

 2022/1/105  : ر  إ 

 8-40-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1977 > 

 الرشيد، علي 813.9282

مغامرات ال تاب اللت ول / علا الر يا؛ رسوم محلود خضر  

 ص24 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع -عبا العزيز الرفاعا  

 2022/7/3306ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1978 > 

 الزبدة، دينا محمد 813.9282

عطشان فا رمضان / ديةا محلا الزبال؛ رسوم أمانا عبا العزيز  

 ص33 -  2022ار اللايا، د  -أحلا يوسف  

 2022/3/1061ر  إ  :  

 2-41-526-9957-978ردمك :  

 قصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /ال 

 العصر الحايث//

 

< 1979 > 

 الزمر، فداء "أحمد غازي" 813.9282

/ فااء "أحلا غاز " الزمر، ضحى   1قصص تحا  القراءل  

 ص24 -  2022الم الثقاف ، علان: دار ع -خالا خصادنه   "محلا عونا"

 2022/4/2173ر  إ  :  

 9-276-73-9957-978ردمك :  

 واص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ال 
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< 1980 > 

 سعادة، رلى 813.9282

علان: دار فةون  -من سيعتةا بأما / رلى سعادل، مردى ابراهيم   

 ص24 -  2022التعليم، 

 2022/7/3311ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1981 > 

 روعة سنبل، 813.9282

 -دمادم صانع  الغيوم / ردع  سةبا؛ رسوم براء العاددر   

 ص25 -  2022علان: جبا علان نا ردن، 

 2022/3/1683ر  إ  :  

 8-082-12-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1982 > 

 الشاعر، هدى 813.9282

علان: جلعي  أدكس ام جا  -هاى الشاعر   /ددالب ل ا األدقات  

 ص15 -  2022با، 

 2022/2/734ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1983 > 

 شحادة، مها سمير جميل 813.9282

 -الزهرل اللليزل / م ا سلير جليا  حادل؛ رسوم علا الزيةا   

 ص44 -  2022التربو ،  علان: مركز الت  ر للتاريب دالتطوير

 2022/6/2859ر  إ  :  

 6-27-641-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1984 > 

 شحادة، مها سمير جميل 813.9282

 -  را  يا هللا / م ا سلير جليا  حادل؛ رسوم علا الزيةا   

 ص43 -  2022 ، علان: مركز الت  ر للتاريب دالتطوير التربو

 2022/11/5707ر  إ  :  

 6-30-641-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1985 > 

 شحادة، مها سمير جميل 813.9282

علان:  -هللا يحبةا / م ا سلير جليا  حادل؛ رسوم علا الزيةا   

 ص40 -  2022مركز الت  ر للتاريب دالتطوير التربو ، 

 2022/9/4594ر  إ  :  

 0-29-641-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1986 > 

 شحادة، مها سمير جميل 813.9282

 -ماذا رأيت ؟ / م ا سلير جليا  حادل؛ رسوم رعا عبا الواحا   

 ص40 -  2022التربو ،  علان: مركز الت  ر للتاريب دالتطوير

 2022/6/2976ر  إ  :  

 3-28-641-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1987 > 

 شحادة، مها سمير جميل 813.9282

 -م تشف ال لال / م ا سلير جليا  حادل؛ رسوم سارل الاطيب   

 ص44 -  2022دالتطوير التربو ، علان: مركز الت  ر للتاريب 

 2022/6/2858ر  إ  :  

 9-26-641-9957-978ردمك :  

  الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1988 > 

 الشعار، روضة عيسى عبدهللا 813.9282

 -  2022علان: اللؤلف،  -نبض / ردض  عيسى عباهللا الشعار   

 ص42

 2022/3/1652ر  إ  :  

 4-0-9914-9923-978دمك : ر 

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1989 > 

 الشلوي، أمل 813.9282

 -حلود  دالسيارل الزرقاء / أما الشلو ؛ رسوم  ذا حورانا   

 ص22 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2699ر  إ  :  

 ل//األدب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ا 

 العصر الحايث//
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< 1990 > 

 الشلوي، أمل 813.9282

علان:  -عةاما ب ى معط ا / أما الشلو ؛ رسوم مة  هللا حلا    

 ص24 -  2022دار فةون التعليم، 

 2022/7/3310ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1991 > 

 الشمالي، سامر أنور 813.9282

 -دحياا  فا اللةزل / سامر أنور الشلالا؛ رسوم محلا اللعطا   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3569ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 1992 > 

 صالح، جبران غسان عبد الجبار 813.9282

ن غسان عبا مغامرات أيلن ديسار: نحتاا إلى الابز / جبرا 

 ص16 -  2022لان: اللؤلف، ع -ال بار صالح  

 2022/9/4675ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1993 > 

 الطاهر، عبير ابراهيم يوسف 813.9282

أين قط  ياسلين / عبير ابراهيم يوسف الطاهر؛ رسوم علا  

 ص20 -  2022لان: دار الياسلين، ع -ح   ق؛ مزيال دمة3ي -علرد  

 2022/1/103ر  إ  :  

 5-38-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1994 > 

 الطاهر، عبير ابراهيم يوسف 813.9282

 -سر ال اره / عبير ابراهيم يوسف الطاهر؛ رسوم أديب م ا   

 ص67 -  2022دار الياسلين، علان: 

 2022/7/3504ر  إ  :  

 5-54-682-9957-978 / 8-53-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 1995 > 

 الطاهر، عبير ابراهيم يوسف 813.9282

عيا ماما / عبير ابراهيم يوسف الطاهر؛ رسوم نرجس ال ا لا  

 ص28 -  2022دار الياسلين ،  علان: -مطر  

 2022/6/2914ر  إ  :  

 7-47-682-9957-978 / 0-46-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1996 > 

 الظفيري، فرج 813.9282

 -بيبو الذ  يحب اللغامرل / فرا الظ ير ؛ رسوم علا الزيةا   

 2022ار فةون التعليم، علان: د

 2022/5/2717ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 1997 > 

 الظفيري، فرج 813.9282

علان: دار  -صار جاياا / فرا الظ ير ؛ رسوم عال يوسف   

 ص22 -  2022فةون التعليم، 

 2022/5/2716ر  إ  :  

 ص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القص 

 العصر الحايث//

 

< 1998 > 

 العاقوص، مهند 813.9282

 -ح ايات أحذي  مستعلل  / م ةا العاقوص؛ رسوم آمال سلير   

 ص18 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/5/2697ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 لحايث/العصر ا/

 

< 1999 > 

 العاقوص، مهند 813.9282

 -عالء يتحاى الةلور / م ةا العاقوص؛ رسوم علا أنور صالح   

 ص22 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3309ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 2000 > 

 العاقوص، مهند 813.9282

ا العاقوص؛ رسوم أمانا عبا العزيز أحلا علار أبو مزمار / م ة 

 ص22 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع -يوسف  

 2022/6/3242ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2001 > 

 عايش، أسيل أيمن أحمد 813.9282

األردن / أسيا أيلن أحلا داقع القص  القصيرل لألي ال فا  

 ص222 -  2022ان: الاار اللة  ي ، عل - عايش

 2022/6/2901ر  إ  :  

 7-123-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//الةقا األدبا/ 

 األردن//

 

< 2002 > 

 العباس، وجدان 813.9282

علان:  -صايقا ال  ا / دجاان العباس؛ رسوم حسين الرباعا   

 ص22 -  2022دار فةون التعليم، 

 2022/6/3225ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2003 > 

 العباسي، أحمد رحمة 813.9282

سللى دميزان الصااق  / أحلا رحل  العباسا؛ رسوم محلا  

 ص22 -  2022لان: دار فةون التعليم، ع -مصط ى حللا  

 2022/7/3320ر  إ  :  

 ي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص العرب 

 

< 2004 > 

 العباسي، أحمد رحمة 813.9282

علان:  -مذكرات ليث / أحلا رحل  العباسا؛ رسوم هةاء ماحت   

 ص24 -  2022دار فةون التعليم، 

 2022/6/3231ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2005 > 

 ةالعباسي، أحمد رحم 813.9282

 -هةا د عرها الل عا / أحلا رحل  العباسا؛ رسوم آمال سلير   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3319ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 2006 > 

 العباسي، أحمد رحمة 813.9282

 - للالا رحل  العباسا؛ رسوم محلا حدليا دحذاؤه الع يب / أح 

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/6/3226ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2007 > 

 عبد الرحيم، أحمد 813.9282

علان: دار  -ثالج  اللشاعر / أحلا عبا الرحيم، خالا جرادل   

 ص24 -  2022فةون التعليم، 

 2022/7/3568ر  إ  :  

 واص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ال 

 

< 2008 > 

 العجارمة، بلقيس سليم 813.9282

علان: اآلن  -سارل جةاح ا م سور / بلقيس سليم الع ارم    

 ص21 -  2022نا ردن، 

 2021/9/5355ر  إ  :  

 9-413-13-9923-978ردمك :  

 لعربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب ا 

 

< 2009 > 

 عزت، سماح أبو بكر 813.9282

علان: دار  -إال أنا / سلاح أبو ب ر عزت؛ رسوم ن ى الحبيب   

 ص24 -  2022فةون التعليم، 

 2022/6/2734ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

< 2010 > 

 عسلي، لميس سعادة 813.9282

علان: مؤسس  ماارك،  -لليس سعادل عسلا  حقا من حقا /  

 ص43 -  2022

 2022/1/502ر  إ  :  

 5-13-707-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2011 > 

 العمد، داليا غسان 813.9282

 -رمضان مبارك / داليا غسان العلا، سوزان أحلا العةبتاد    

 ص10 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/2/891ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 2012 > 

 عمرو، بشرى محمود محمد 813.9282

مغامرات سي و دكي و / بشرى محلود محلا علرد، ضياء  

 ص12 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلود محلا علرد  

 2022/9/4991ر  إ  :  

 ربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص الع 

 

< 2013 > 

 عودةهللا، أنجل عماد 813.9282

علان: أكاديلي  الحضارات  -القرد الورد  / أن ا علاد عودلهللا   

 ص6 -  2022العاللي ، 

 2022/1/44ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2014 > 

 عودةهللا، جاد عماد 813.9282

علان: أكاديلي   -مزرع  الزيتون / جاد علاد عودلهللا   

 ص8 -  2022الحضارات العاللي ، 

 2022/1/45ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2015 > 

 عويس، لين محمد 813.9282

علان: أكاديلي   -أدل كلب على سطح القلر / لين محلا عويس   

 ص6 -  2022ي ، الحضارات العالل

 2022/1/36ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2016 > 

 العيسي، هدى اسماعيل جبرائيل 813.9282

علان:  -قصص باناا دبانا  / هاى اسلاعيا جبرائيا العيسا   

 ص363 -  2022اللؤلف، 

 2022/10/5224ر  إ  :  

 أدب األي ال//األدب العربا//الواص ات : /القصص العربي / 

 

< 2017 > 

 غاوي، سوزان إلياس 813.9282

علان:  رك  عالم  -مايا دالبالون الع يب / سوزان إلياس غاد    

 ص32 -  2022الايال، 

 2022/3/1152ر  إ  :  

 3-09-728-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 
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< 2018 > 

 لفرخ، روضة فهيما 813.9282

علان:  -ع ا ماية  األسوار داألسرار / ردض  ف يم ال رخ   

 ( 4 ؛فا ذاكرل الزمان دالل ان  ) -ص  62 -  2022ردض  ف يم ال رخ، 

 2022/1/52ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 2019 > 

 فريو، برنار 813.9282

علان:  -الحيوانات / برنار فريو؛ رسوم عبا السالم بةاال  حايق   

 ص45 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2021/8/4298ر  إ  :  

 6-412-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2020 > 

 قشحة، تمارا سمير 813.9282

 -علا عيسى   فائق ال لال / تلارا سلير قشح ؛ رسوم ناين 

 ص39 -  2022علان: دار الياسلين، 

 2022/6/2912ر  إ  :  

 3-45-682-9957-978 / 6-44-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2021 > 

 قطوش، علي محمد 813.9282

علان:  -يوم ال أنساه دقصص أخرى / علا محلا قطوش   

 ص59 -  2022اللؤلف، 

 2022/3/1424ر  إ  :  

 5-0-9913-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2022 > 

 الكحالة، عال محمد أمين 813.9282

 -خذ ن سا  عليقا  / عال محلا أمين ال حال ؛ رسوم إدا ديريشا   

 ص23 -  2022علان: دار الياسلين، 

 2022/1/101ر  إ  :  

 1-36-682-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 2023 > 

 الكيالني، رانية رشاد حمزة 813.9282

علان: مؤسس   -بةاق فا ال ةاق / راني  ر اد حلزل ال يالنا   

 ص23 -  2022ماارك، 

 2022/4/2041ر  إ  :  

 2-14-707-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2024 > 

 المجالي، هال مازن 813.9282

علان:  -الغذاء غير الصحا: الغذاء الصحا / هال مازن الل الا   

 ص4 -  2022أكاديلي  الحضارات العاللي ، 

 2022/1/40ر  إ  :  

 دب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األ 

 

< 2025 > 

 مجدالوي، فلورا فاروق سعيد 813.9282

أرجوح  تتسع الثةين / فلورا فاردق سعيا م االد ؛ رسوم عادل  

 ص24 -  2022لان: دار ردائع م االد ، ع -أحلا القيسا  

 2022/4/1828ر  إ  :  

 9-129-03-9957-978ردمك :  

 عربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب ال 

 العصر الحايث//

 

< 2026 > 

 مجدالوي، فلورا فاروق سعيد 813.9282

صايق  حقيقي  / فلورا فاردق سعيا م االد ؛ رسوم عادل أحلا  

 ص24 -  2022لان: دار ردائع م االد ، ع -القيسا  

 2022/4/1825ر  إ  :  

 5-130-03-9957-978ردمك :  

 ب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األد 

 العصر الحايث//

 

< 2027 > 

 مجدالوي، فلورا فاروق سعيد 813.9282

من ال  ر إلى الغردب مع ييور غاب  الاردب / فلورا فاردق  

لان: دار ردائع م االد ، ع -سعيا م االد ؛ رسوم غوستاف لورد  

 ص101 - 2022

 2021/4/2160ر  إ  :  

 4-124-03-9957-978ردمك :  

 العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص  

 العصر الحايث//
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< 2028 > 

 المصاروة، يزن عيسى 813.9282

 -صاردخ من درق / يزن عيسى اللصاردل؛ رسوم سا ا حااد   

 ص28 -  2022علان: دار الياسلين، 

 2022/5/2601ر  إ  :  

 4-48-682-9957-978 / 2-42-682-9957-978ردمك :  

 العربي //أدب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص  

 

< 2029 > 

 مقدادي، هديل عبد الهادي 813.9282

لبةى داللربع السحر  / هايا عبا ال اد  مقااد ؛ رسوم دياال  

 ص39 -  2022لان: دار الياسلين، ع - يخ غريب زادل  

 2022/1/104ر  إ  :  

 2-39-682-9957-978ردمك :  

 ب األي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أد 

 

< 2030 > 

 النابلسي، محمد راتب 813.9282

غول الل تب  / محلا راتب الةابلسا؛ رسوم أمانا عبا العزيز  

 ص23 -  2022لان: جبا علان نا ردن، ع -أحلا يوسف  

 2022/3/1686ر  إ  :  

 1-081-12-9923-978ردمك :  

  العربا/ الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب 

 العصر الحايث//

 

< 2031 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 813.9282

ال رك:  -عاصم دبيت العة بوت / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ( 7 ؛ح اد ) سلسل  األ -ص  16 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/1040ر  إ  :  

 1-5-9899-9923-978ردمك :  

 األدب العربا///الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال 

 

< 2032 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 813.9282

 -عباهللا الضحوك داليلام  ال ليل  / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ( 8 ؛ل  األح اد ) سلس -ص  20 -  2022ال رك: اللؤلف، 

 2022/2/1041ر  إ  :  

 8-6-9899-9923-978ردمك :  

 ي ال//األدب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األ 
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< 2033 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 813.9282

ال رك:  -يوسف ال الح الصغير / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ( 5 ؛ح اد ) سلسل  األ -ص  16 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/1038ر  إ  :  

 7-3-9899-9923-978ردمك :  

 األدب العربا//الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال/ 

 

< 2034 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 813.9282

ال رك:  -يوسف دالسل   الللون  / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ( 6 ؛ح اد ) سلسل  األ -ص  16 -  2022اللؤلف، 

 2022/2/1039ر  إ  :  

 4-4-9899-9923-978ردمك :  

 العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب  

 

< 2035 > 

 نوفل، بيسان أسامة 813.9282

علان: أكاديلي   -رحل  إلى البحر / بيسان أسام  نوفا   

 ص7 -  2022الحضارات العاللي ، 

 2022/1/34ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2036 > 

 هاشم، أسعد خلف 813.9282

كاديلي  الحضارات علان: أ - يوم التاييم / أسعا خلف ها م  

 ص5 -  2022العاللي ، 

 2022/1/42ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2037 > 

 والي، داليا 813.9282

علان:  -حور ال أحا يحبةا / داليا دالا؛ رسوم حسام الانا ا   

 ص13 -  2022دار  أن، 

 2021/11/6685ر  إ  :  

 7-75-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2038 > 

 ولد علي، محمد فريد 813.9282

علان:  -قصتا مع قطاف الزيتون / محلا فريا دلا علا   

 ص20 -  2022أكاديلي  الحضارات العاللي ، 

 2022/1/48ر  إ  :  

 دب العربا/الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األ 
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< 2039 > 

 يحياوي، جميلة 813.9282

 -متى تةزل أي ا اللطر / جليل  يحياد ؛ رسوم علر يالل   

 ص24 -  2022علان: دار فةون التعليم، 

 2022/7/3575ر  إ  :  

 الواص ات : /القصص العربي //أدب األي ال//األدب العربا/ 

 

< 2040 > 

 أبو عبده، مروة سفيان 813.9283

مردل  فا ح ايا اليافعين فا كتاب ألف ليل  دليل  / البةي  الّسردي  

 ص136 -  2022لان: دار زاد، ع -س يان أبو عباه  

 2022/9/4666ر  إ  :  

 9-56-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//القصص العربي / 

 الشباب دالةا ئ //األدب العربا//

 

< 2041 > 

 رة سعيداألشول، أمي 813.9283

 -بادر ح اي  من دحا ألف ليل  دليل  / أميرل سعيا األ ول   

 ص181 -  2022علان: دار  أن، 

 2021/12/6977ر  إ  :  

 0-90-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ 

 

< 2042 > 

 بيروك، محمد النعمة 813.9283

 -  2022علان: دار  أن،  -عل  بيردك  ادتو ستوب / محلا الة 

 ص163

 2021/11/6633ر  إ  :  

 8-65-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ 

 

< 2043 > 

 تادروس، منتصر ثابت 813.9283

علان: دار  أن،  -ت تادردس  عصا الح ل  / مةتصر ثاب 

 ص111 - 2022

 2021/12/6924ر  إ  :  

 6-85-725-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا//العصر  

 الحايث/
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< 2044 > 

 جعفري، عبد السالم 813.9283

علان: دار  أن،  -رسائا العم صالح / عبا السالم جع ر    

 ص197 -  2022

 2021/11/6675ر  إ  :  

 9-71-725-9923-978ردمك :  

 واص ات : /الردايات العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ال 

 

< 2045 > 

 الخضري، أشرف محمود 813.9283

 علان: دار  أن، -اللاية  اللةسي  / أ رف محلود الاضر    

 ص232 -  2022

 2021/12/6819ر  إ  :  

 1-77-725-9923-978ردمك :  

 عربا/الواص ات : /الردايات العربي //اليافعون//األدب ال 

 

< 2046 > 

 داود، محمد عباس 813.9283

 -  2022علان: دار  أن،  -مغامرات ظا / محلا عباس دادد   

 ص190

 2021/12/6928ر  إ  :  

 5-82-725-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 2047 > 

 زايد، صفاء عبد المنعم 813.9283

علان: دار  أن،  -البيضاء / ص اء عبا اللةعم زايا  ضيع  القطط  

 ص72 -  2022

 2021/12/6903ر  إ  :  

 8-81-725-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا//العصر  

 الحايث/

 

< 2048 > 

 زحام، أحمد رضوان 813.9283

علان: دار  أن،  -وان زحام  حايث األ  ار / أحلا رض 

 ص55 - 2022

 2021/12/6926ر  إ  :  

 2-83-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا/ 
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< 2049 > 

 زرد، السيد 813.9283

 ص180 -  2022علان: دار  أن،  -أبا / السيا زرد   

 2021/11/6679ر  إ  :  

 6-72-725-9923-978ردمك :  

 لعربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/الواص ات : /الردايات ا 

 

< 2050 > 

 الزيارة، شيخة محمود 813.9283

علان: دار  -ساع  تحت الثلج /  يا  محلود الزيارل   45 

 ص150 -  2022الياسلين، 

 2022/5/2599ر  إ  :  

 7-50-682-9957-978 / 5-41-682-9957-978ردمك :  

 ةا ئ //األدب العربا/الواص ات : /الردايات العربي //الشباب دال 

 

< 2051 > 

 الشوابكة، جنى مراد 813.9283

 -  2022علان: اللؤلف،  -ما بعا الحرب / جةى مراد الشواب     

 ص138

 2022/3/1406ر  إ  :  

 0-335-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ 

 

< 2052 > 

 بد الرحمنالشوابكة، عمر مراد ع 813.9283

 - 2022علان: اللؤلف،  -الشواب     آدم / علر مراد عبا الرحلن 

 ص144

 2022/4/2188ر  إ  :  

 3-334-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ 

 

< 2053 > 

 عبد العال، عزة مصطفى 813.9283

علان: دار  -عال  بةت بلون الس ر ال الب / عزل مصط ى عبا ال 

 ص147 -  2022 أن، 

 2021/12/6904ر  إ  :  

 1-80-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا/ 
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< 2054 > 

 عريقات، سعاد ابراهيم 813.9283

اللاارات هلوم دسلوم: قص  لليافعين / سعاد ابراهيم عريقات؛  

 ص24 -  2022اللؤلف،  :علان -رسوم نضال البزم  

 2022/4/2137ر  إ  :  

 9-303-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا/ 

 

< 2055 > 

 العمري، محمد حسن 813.9283

علان: دار خطوي  -إحاى عشرل دجاج  / محلا حسن العلر    

 ص68 -  2022دظالل، 

 2022/3/1403ر  إ  :  

 1-545-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات العربي //الشباب دالةا ئ //األدب العربا/ 

 

< 2056 > 

 قطوش، فادي علي 813.9283

 -  2022علان: اللؤلف،  -الل تب  السحري  / فاد  علا قطوش   

 ص95

 2022/3/1257ر  إ  :  

 2-0-9909-9923-978ردمك :  

 األدب العربا///الواص ات : /القصص العربي //الشباب دالةا ئ  

 

< 2057 > 

 الكيالي، كريمان مصطفى عبدهللا 813.9283

من دفتر أما ددت كوم / كريلان مصط ى عباهللا ال يالا؛ رسوم  

 ص106 -  2022اللؤلف،  علان: -نضال البزم  

 2022/6/3078ر  إ  :  

 6-375-00-9923-978ردمك :  

 العربا/الواص ات : /القصص العربي //الشباب دالةا ئ //األدب  

 

< 2058 > 

 متولي، السيد شكري 813.9283

 -  2022علان: دار  أن،  -ملل   الةسيان / السيا   ر  متولا   

 ص55

 2021/12/6845ر  إ  :  

 8-78-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص العربي //اليافعون//األدب العربا/ 
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< 2059 > 

 الخاليفه، رنا ياسر عبدهللا 814.8

رنا ياسر عباهللا  ردي  فا مقامات القواس الحلبا /البةي  الس 

 ص134 -  2022لان: دار زاد، ع - الاالي ه

 2022/10/5324ر  إ  :  

 3-61-779-9923-978ردمك :  

العصر الواص ات : /الةقا األدبا//اللقامات األدبي //األدباء العرب// 

 العثلانا/

 

< 2060 > 

 بكور، حسن فالح حسين 814.9

 -: مقاالت دخواير / حسن فالح حسين ب ور  من ن حات الردح 

 ص187 -  2022إربا: عالم ال تب الحايث، 

 2022/7/3371ر  إ  :  

 1-412-14-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللقاالت//الاواير األدبي //الةصوص األدبي //األدب  

 العربا/

 

< 2061 > 

 التميمي، يونس ابراهيم 814.9

علان:  -/ يونس ابراهيم التليلا   ح ايا دإ ارات للن ي له األمر 

 ص303 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2551ر  إ  :  

 7-336-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت األدبي //الح ايات//األدب العربا/ 

 

< 2062 > 

 الرحبي، محمود محمد 814.9

علان: اآلن نا ردن،  -فاك   ال الحا / محلود محلا الرحبا   

 ص279 -  2022

 2021/12/6841ر  إ  :  

 1-451-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2063 > 

 الغزوي، رمزي خالد أحمد 814.9

اللؤلف،  علان: -زدايا الالسين / رمز  خالا أحلا الغزد    

 ص192 -  2022

 2022/9/5044ر  إ  :  

 4-481-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت األدبي //الةصوص األدبي //األدب العربا/ 
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< 2064 > 

 المصري، عبد الرحمن محمد أسعد 814.9

 -خردا عن اللألوف / عبا الرحلن محلا أسعا اللصر    

 ص176 -  2022اللؤلف،  علان:

 2022/8/4482ر  إ  :  

 7-448-00-9923-978ردمك :  

  //اللةوعات األدبي //األدب العربا/الواص ات : /اللقاالت األدبي 

 

< 2065 > 

 النوايسة، نايف عبدهللا فارس 814.9

علان: دار يافا العللي ،  -مقامات / نايف عباهللا فارس الةوايس    

 ص108 -  2022

 2021/9/5644ر  إ  :  

 4-190-32-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقامات األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2066 > 

 الجنابي، قيس كاظم 814.9056

قيس  اللقال  األدبي  العربي  فا اللارستين اللصري  دالشامي  / 

 ص464 -  2022لان: الاار اللة  ي ، ع -كاظم ال ةابا  

 2022/5/2477ر  إ  :  

 5-114-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : / اللقاالت العربي //اللقاالت األدبي //بالد الشام/ 

 األدب العربا///مصر/

 

< 2067 > 

 أبو شاور، رشاد محمود 814.90564

علان:  -ليس س ال  أن ت ون فلسطيةيا  / ر اد محلود أبو  ادر   

 ص406 -  2022دار ال يةيق، 

 2021/9/5464ر  إ  :  

 2-051-45-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللقاالت العربي //األدب العربا//فلسطين/ 

 

< 2068 > 

 هــ( 569بو عبدهللا الحسين بن علي بن محمد الزبيدي )ت اليمني، أ 816.5

رسائا القلا: دثائق يلةي  من العصر ال ايلا / أبو عباهللا  

علان:  -اليلةا، إحسان ذنون الثامر    علا بن محلا الزبيا  الحسين بن

 ص128 -  2022دار درد األردني ، 

 2022/11/5592ر  إ  :  

 7-44-769-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الرسائا األدبي //األحااث التارياي //الوثائق  

 اليلن///1171 - 909األدلي //ال ايليون 
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< 2069 > 

 دواهده، علي محمد أحمد 818.03

الاليا الشاما للح م داألمثال / علا محلا أحلا دداهاه،  ورى  

 ص154 -  2022ربا: عالم ال تب الحايث، إ -أحلا يوسف ال رابعه  

 2022/2/597 ر  إ  : 

 8-385-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمثال//األقوال اللأثورل//األدب العربا/ 

 

< 2070 > 

 البلوشية، ميمونة محمد 818.05

علان: اآلن نالشردن،  -أيياف أحالم / ميلون  محلا البلو ي    

 ص88 -  2022

 2021/12/6742ر  إ  :  

 6-430-13-9923-978ردمك :  

 اليوميات//األدب العربا//العصر الحايث//الواص ات :  

 

< 2071 > 

 البيتاوي، إسراء محمد محمود 818.05

علان: دار  -قطرات الحب الاالال / إسراء محلا محلود البيتاد    

 ص72 -  2022البايا، 

 2022/11/5615ر  إ  :  

 9-14-810-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللذكرات األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2072 > 

 جاسم، غيث ضرغام خليل 818.05

ت دذكريات / غيث ضرغام خليا ضابط استابارات: ردايا 

 ص568 -  2022لان: دار دجل ، ع - جاسم

 2021/4/2443ر  إ  :  

 5-073-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللذكرات األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2073 > 

 الجعبري، رانية سلمان عوده 818.05

د و ات صحافي  مست ال إلى أبو اللتاد  / راني  سللان عوده  

 ص324 -  2022لان: اللؤلف، ع -ال عبر   

 2022/6/2979ر  إ  :  

 1-370-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //م ة  الصحاف / 

 السيرل الذاتي //
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< 2074 > 

 رقيعة، أسامة فضل 818.05

؛ 2ي -ال فا أدب الرحالت / أسام  فضا رقيع   خواير دترح 

 ص139 -  2022لان: دار فضاءات، ع -مزيال د مةقح   

 2022/4/2181ر  إ  :  

 8-248-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //الاواير األدبي / 

 األدب العربا//أدب الرحالت//

 

< 2075 > 

 الزهرة، رميج 818.05

 -  2022علان: دار فضاءات،  -فا كبسول  / رميج الزهرل  العالم  

 ص266

 2022/4/1854ر  إ  :  

 6-242-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //كوردنا//األدبئ / 

 

< 2076 > 

 زيدان، جيالن عبد المجيد 818.05

 -/ جيالن عبا الل يا زياان   CICرف الذكريات: رحل  عبر  

 ص96 -  2022ن: دار  أن، علا

 2021/12/6950ر  إ  :  

 3-86-725-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2077 > 

 سليم، نادر علي حمد 818.05

علان: دار األهليـ ،  -بةصف ال م اللآلن / نادر علا حلا سليم   

 ص176 -  2022

 2022/7/3275ر  إ  :  

 0-466-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 

< 2078 > 

 العتر، ابراهيم شكري 818.05

ذكريات م اجر من فلسطين إلى األردن عشر سةوات فا علان  

 ص276 -  2022لان: اللؤلف، ع -/ ابراهيم   ر  العتر   1958 - 1948

 2022/1/66ر  إ  :  

 8-199-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللذكرات األدبي //الت  ير//فلسطين//األدب العربا/ 
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< 2079 > 

 القضاة، عبد الكريم عبد الرحمن محمد 818.05

 -خايرل صباح ال لع  / عبا ال ريم عبا الرحلن محلا القضال   

 ص255 -  2022اللؤلف،  علان:

 2022/9/4711ر  إ  :  

 0-463-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //الاواير األدبي / 

 

< 2080 > 

 المرزوقي، حسن أحمد حسن 818.05

عام معا على الادام ) ظبا البحر 70جزيرل أبوظبا: ذكريات  

 -  2022م ا، علان: دار أ -أحلا حسن اللرزدقا   ( / حسن2022 - 1952

 ص214

 2022/7/3529ر  إ  :  

 4-570-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللذكرات الشاصي //ت ارب الحيال//أبو ظبا  

 )ا مارات العربي  اللتحال(/

 

< 2081 > 

 المصري، زيد أسامة 818.05

علان: دار أردق  ال  ر،  -كان هةاك زيا / زيا أسام  اللصر    

 ص194 -  2022

 2022/3/1478ر  إ  :  

 5-26-794-9923-978ردمك :  

 األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ الواص ات : /اللذكرات 

 

< 2082 > 

 ملحيس، هيفاء مسعود درويش 818.05

اللرأل ترد  سيرل اللان: أنا دمايةتا نابلس / هي اء مسعود  

 ص88 -  2022لان: اللؤلف، ع -درديش ملحيس؛ تقايم سحر ملص  

 2022/8/3904ر  إ  :  

 للرأل/الواص ات : /السيرل الذاتي //اللذكرات الشاصي //ا 

 

< 2083 > 

 الياسين، نديم أحمد محمد 818.05

علان:  -عاما  مع صاام حسين / نايم أحلا محلا الياسين   40 

 ص174 -  2022دار دجل ، 

 2021/4/2440ر  إ  :  

 2-074-37-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللذكرات األدبي //اليوميات//الح ايات//األدب  

 العربا//العراق/
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< 2084 > 

 اآللوسي، سيف الدين فاروق سيف الدين 818.05056311

أبو دحيا: خواير دذكريات بغاادي  / سيف الاين فاردق سيف  

 ص592 -  2022لان:  رك  األديب، ع -الاين اآللوسا  

 2022/7/3374ر  إ  :  

 1-47-514-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 بغااد//

 

< 2085 > 

 البس، فتحي خليل 818.050564

؛ مزيال 2ي -انثيال الذاكرل هذا ماحصا / فتحا خليا البس   

 ص360 -  2022لان: دار الشردق، ع -دمةقح   

 2022/2/740ر  إ  :  

 5-876-00-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السياسيون//اليوميات//اللذكرات الشاصي / 

 فلسطين//

 

< 2086 > 

 مهدي سليمانحنا،  818.050564

علان : اآلن نا ردن،  -زرت فلسطين / م ا  سليلان حةا   

 ص230 -  2022

 2022/2/785ر  إ  :  

 5-479-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 اللةايق العربي  اللحتل //فلسطين//

 

< 2087 > 

 عوده الخطيب، ابراهيم عبد الرحمن 818.050564

 -من على  رف  العلر / ابراهيم عبا الرحلن عوده الاطيب   

 ص275 -  2022اللؤلف،  علان:

 2022/10/5358ر  إ  :  

 8-511-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 ال لسطيةيون//

 

< 2088 > 

 عبادي، حسن يوسف 818.050564

لع  / حسن يوسف عباد ، فراس علر حج ال تاب  على ضوء   

 ص171 -  2022لان: دار جسور ثقافي ، ع -محلا  

 2022/8/4291ر  إ  :  

 6-07-802-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللذكرات الشاصي //الةصوص األدبي //السيرل  

 الذاتي //األسرى//فلسطين/
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< 2089 > 

 المريدي، عمر علي 818.050564

علان: دار  -/ علر علا اللريا    مذكرات الجئ فلسطيةا 

 ص283 -  2022اللأمون، 

 2021/8/4591ر  إ  :  

 6-576-77-9957-978ردمك :  

الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //الالجئون  

 ال لسطيةيون/

 

< 2090 > 

 مسعود، "محمد سميح" عبد الفتاح 818.050564

 تاح / "محلا سليح" عبا ال أبطال برق  يولادن من جايا 

 ص202 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع - مسعود

 2022/8/3913ر  إ  :  

 6-542-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //اللةاضلون/ 

 القصص الواقعي //فلسطين//

 

< 2091 > 

 يوسف، محمد محمود 818.050564

عبور الة ر كان يل ن أن أموت ل ةا ن وت / محلا محلود  

 ص117 -  2022لان: دار جسور الثقافي ، ع -ف  يوس

 2022/6/3106ر  إ  :  

 3-97-601-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 فلسطين//

< 2092 > 

 الرضاونه، عبدهللا راجي عبد 818.05056513

من الذاكرل: مادبا ا نسان دالل ان / عباهللا راجا عبا  

 ص404 -  2022لان: اللؤلف، ع -ضادنه  الر

 2022/11/5975ر  إ  :  

 2-555-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 مادبا )األردن(//

 

< 2093 > 

 الشنفري، خالد 818.050568

علان: اآلن  -البطران: سوالف الستيةات / خالا الشة ر    

 ص139 -  2022نا ردن، 

 2022/1/143ر  إ  :  

 8-465-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 سلطة  ُعلان//
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< 2094 > 

 الصالحي، محمد صالح 818.050568

الاضراء لؤلؤل الة ار دتغريب  اللساء: ذاكرل الل ان / محلا  

 ص256 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -صالح الصالحا  

 2021/12/6777ر  إ  :  

 4-447-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللذكرات الشاصي //الةقا األدبا//الةصوص  

 األدبي //األدب العربا//سلطة  ُعلان/

 

< 2095 > 

ردق  علان: دار أ - ]دآخردن[   إسالم أمين رحال /سكان القائمة السوداء  818.07

 ص180 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1479ر  إ  :  

 9-28-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال األدبي //الةثر األدبا//الشعر العربا/ 

 الةصوص األدبي //األدب العربا//

 

< 2096 > 

 أبو رمان، مصطفى توفيق مصطفى 818.07

للن اللضارب: نصوص دجااني  تعانق ردح الثورل العربي   

 -  2022ن: اللؤلف، لاع -ال برى / مصط ى توفيق مصط ى أبو رمان  

 ص78

 2022/6/2943ر  إ  :  

 7-365-00-9923-978ردمك :  

الثورل /الواص ات : /األعلال األدبي //الشعر العربا//الةثر األدبا/ 

 األدب العربا///1918 - 1916العربي  ال برى 

 

< 2097 > 

 أبو عناب، سعد مصطفى 818.07

ل تب الحايث، إربا: عالم ا -نثار دغبار / سعا مصط ى أبو عةاب   

 ص322 -  2022

 2022/3/1491ر  إ  :  

 3-393-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر العربا//اللةوعات األدبي / 

 

< 2098 > 

 أنور، وسن مقداد 818.07

 -  2022علان: اللؤلف،  -بين الواد دالةون / دسن مقااد أنور   

 ص261

 2022/4/1843ر  إ  :  

 9-291-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللةوعات األدبي //الشعر العربا//الةثر العربا/ 

 األدب العربا//
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< 2099 > 

 البياتي، ستار جبار 818.07

كلا دردنا بتصرف: أف ار دقصص من ت ار بالحيال لتحقيق  

علان: دار  -اللتع  دتةلي  سلوكةا دقاراتةا لحيال أفضا / ستار جبار البياتا  

 ص(433ا)2 -  2022زاد، 

 2022/4/1971ر  إ  :  

 6-44-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللةوعات األدبي //التةلي  البشري //القصص  

 االجتلاعي /

 

< 2100 > 

 قموه، جميل برهم طافش 818.07

علان: اآلن  -ح ايات برسم العولل  / جليا برهم يافش قلوه   

 ص101 -  2022نا ردن، 

 2022/3/1441ر  إ  :  

 9-484-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال األدبي //الردايات العربي //الشعر العربا/ 

 الح ايات الشعبي //األدب العربا//

 

< 2101 > 

 مسعود، "محمد سميح" عبد الفتاح 818.07

علان: اآلن  -رؤى دتأمالت / "محلا سليح" عبا ال تاح مسعود   

 ص221 -  2022نا ردن، 

 2022/4/2040ر  إ  :  

 3-499-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال األدبي //الاواير األدبي //الةثر األدبا/ 

 األدب العربا//

 

< 2102 > 

 النمورة، عبد المجيد طلب 818.07

علان: دار  -فلسطيةيات من االر يف / عبا الل يا يلب الةلورل   

 ص209 -  2022ابن ر يق، 

 2022/5/2369ر  إ  :  

 9-67-768-9923-978: ردمك  

الواص ات : /األ  ال األدبي //الةثر األدبا//فلسطين//األدب  

 العربا/

 

< 2103 > 

 الداللعة، نور "محمد خير" قاسم 818.9

علان: دار  -الحب دحتلي  القار / نور "محلا خير" قاسم الااللع    

 ص195 -  2022فضاءات، 

 2022/8/4378ر  إ  :  

 5-294-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الحب )عوايف(//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//
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< 2104 > 

 ريحان، بكر محمود عبد 818.9

 - 2022 علان: اللؤلف، -عبا ريحان  عللتةا الحيال / ب ر محلود  

 ص180

 2022/11/5971ر  إ  :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //اللذكرات//اللةوعات األدبي / 

 

< 2105 > 

 زيدان، غيث محمد ذيب 818.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -م رل سرماي  / غيث محلا ذيب زياان   

 ص186 -  2022

 2022/5/2593ر  إ  :  

 3-75-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعلال األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2106 > 

 الطويل، نسرين محمد 818.9

علان: ج را  - ان / نسرين محلا الطويا  آدم دحواء الحبيبان اللاتل 

 ص351 -  2022نا ردن، 

 2022/10/5220ر  إ  :  

 4-37-793-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األدب العربا//الةصوص األدبي //الاراسات  

 االجتلاعي /

 

< 2107 > 

 المطرمي، محمد أحمد 818.9

 /ال تاب  فا ظالل اللئوي  األدلى:  مقاالت، خواير، فاكسات  

 ص137 -  2022لط يل : اللؤلف، ا -محلا أحلا اللطرما  

 2022/3/1680ر  إ  :  

 الواص ات : /اللقاالت األدبي //الاواير األدبي //اللةوعات األدبي / 

 األدب العربا//

 

< 2108 > 

 معوض، كفاح عبد الجبار 818.9

 -دردب ال الك / ك اح عبا ال بار معوض، نعيم حسن الصالح   

 ص217 -  2022ق  ال  ر، علان: دار أرد

 2022/6/2747ر  إ  :  

 4-81-794-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللةوعات األدبي //الةصوص األدبي //القصص  

 العربي //اللقاالت األدبي /
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< 2109 > 

 محادين، موفق محمد 819.41

دار  علان: -كليل  ددمة : سيرل الذئب / موفق محلا محادين   

 ص82 -  2022الصايا، 

 2021/8/4599ر  إ  :  

 9-99-710-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةثر العربا//الةقا األدبا//التحليا األدبا// 

 العربا/

 

< 2110 > 

 الدروبي، محمد محمود 819.53

علان: دار خطوي دظالل،  -ال احظ / محلا محلود الاردبا   

 ص164 -  2022

 2022/3/1086ر  إ  :  

 8-533-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//الةقا اللغو //التراجم//األدباء العرب/ 

 

< 2111 > 

 الدروبي، محمد محمود 819.53

يف األنااد / محلا محلود ال احظ: تصالح االضااد دتضا 

 ص164 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع - الاردبا

 2022/1/390ر  إ  :  

 6-524-40-9923-978ردمك :  

 ات : /األدباء العرب//التراكيب اللغوي //األسلوب األدبا/الواص  

 األدب العربا//العصر العباسا//

 

< 2112 > 

 -  ]دآخردن[   دالء محلا رحال /أثير المشاعر: كاتبات ثُرن على الكتمان  819.9

 ص114 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/8/4395ر  إ  :  

 8-037-50-9923-978ردمك :  

 : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ الواص ات 

 

< 2113 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[نور يوسف ال ا م    /تستحق الحياة  أرض 819.9

 ص120 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4720ر  إ  :  

 6-060-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2114 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   فايز أحلا الااليل  /أشالء إنسان  819.9

 ص183 -  2022

 2022/4/1868ر  إ  :  

 9-44-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2115 > 

ن: دار أردق  علا -  ]دآخردن[   عطاف متعب باجس الشااترل /أفينتورين  819.9

 ص191 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1082ر  إ  :  

 8-12-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 2116 > 

 -  ]دآخردن[   هةاد  حسةا دردس /أقالم اجتمعت في نسج لعالم الكتاب  819.9

 ص124 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/2/834ر  إ  :  

 1-08-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2117 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   تلارا أحلا الزعبا /ألمس روحي  819.9

 ص182 -  2022

 2022/6/3094ر  إ  :  

 0-92-794-9923-978ردمك :  

 : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ الواص ات 

 

< 2118 > 

 -  2022 را، علان: دار ج -  ]دآخردن[   فاتن نصر الاوالال /أنين صاخب  819.9

 ص107

 2022/2/695ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2119 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]ردندآخ[   رؤى غسان /أوزجان: حقيقة روح  819.9

 ص210 -  2022

 2022/8/4505ر  إ  :  

 4-048-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2120 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   غيث محلا ذيب زياان /أين تجد ذاتك  819.9

 ص204 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1477ر  إ  :  

 2-27-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2121 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   ريم جواد عالم  /اسميتك عالمي  819.9

 ص185 -  2022

 2022/2/794ر  إ  :  

 7-06-794-9923-978ردمك :  

 الةثر العربا//األدب العربا///الواص ات : /الةصوص األدبي  

 

< 2122 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[    يلاء نبيا الحلياات /انفصام الروح  819.9

 ص158 -  2022

 2022/4/2155ر  إ  :  

 4-49-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2123 > 

علان: دار  -  ]دآخردن[    تلارا علار محلود الاطار /بعد منتصف الوحدة  819.9

 ص250 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/7/3285ر  إ  :  

 9-001-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2124 > 

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   ريةاد خالا حلود /بوح  819.9

 ص257

 2022/1/184ر  إ  :  

 4-76-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2125 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   فايل  محسن القاسم /البوح القاتل  819.9

 ص180 -  2022

 2022/4/1694ر  إ  :  

 0-34-794-9923-978ردمك :  

 ص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/الوا 
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< 2126 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[ردال عز الاين ال لا    /ا الروح بين ثناي 819.9

 ص181 -  2022ال  ر، 

 2022/4/1816ر  إ  :  

 1-37-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2127 > 

 - 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   عبير عباهللا البرغوثا /تتيم  819.9

 ص108

 2022/7/3284ر  إ  :  

 2-000-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2128 > 

ر أردق  ال  ر، لان: داع -  ]دآخردن[   ريةان أ رف الشونا /ترنيمة نجاة  819.9

 ص164 -  2022

 2022/3/1654ر  إ  :  

 2-30-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2129 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   أسلاء أحلا عباهللا /تساؤالت لن تبعث  819.9

 ص80 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4721ر  إ  :  

 9-056-50-9923-978 ردمك : 

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2130 > 

 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   ريم محلا دعلا /حبيب أبدي  819.9

 ص136 - 

 2022/4/1814ر  إ  :  

 8-38-794-9923-978ردمك :  

 ر الحايث/الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العص 

 

< 2131 > 

ردق  علان: دار أ - ]دآخردن[   مرح مالك محلا مقااد  /خواطر مدفونة  819.9

 ص98 -  2022ال  ر، 

 2022/6/3119ر  إ  :  

 4-94-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2132 > 

 را، علان: دار ج -  ]دآخردن[   نادان  خالا اللا /رسائل قطنية النوايا  819.9

 ص147 -  2022

 2022/2/697ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2133 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   جةا محلا كةاكر  /رسائل لم ترسل  819.9

 ص180 -  2022

 2022/3/1084ر  إ  :  

 2-14-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2134 > 

 2022 را، علان: دار ج - ]دآخردن[   غةى عزت برهان /رسالة إلى مبهم  819.9

 ص131 - 

 2022/2/696ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2135 > 

 ]دآخردن[   قصا محلا علا محلود بةا يونس /بابة رقعة على طريق الص 819.9

 ص164 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع - 

 2022/1/401ر  إ  :  

 2-83-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2136 > 

دار أردق   لان:ع -  ]دآخردن[   تلارا علار محلود الاطار  /زحام الفراغ  819.9

 ص250 -  2022ال  ر، 

 2022/2/832ر  إ  :  

 8-09-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2137 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   ريةاد خالا حلود /سجن حتى الغناء  819.9

 ص234 -  2022

 2022/3/1398ر  إ  :  

 3-20-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 
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< 2138 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   ر ا ابراهيم محلود القيام /شعور يراع  819.9

 ص99 -  2022ال  ر، 

 2022/1/191ر  إ  :  

 5-82-783-9923-978ردمك :  

 العربا//األدب اللعاصر/الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب  

 

< 2139 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   ك اح عبا ال بار معوض /شغف امرأة  819.9

 ص135 -  2022ال  ر، 

 2022/5/2385ر  إ  :  

 7-64-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2140 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[    محت ز / بيان علاد ثل يشغف  819.9

 ص146 -  2022

 2022/1/189ر  إ  :  

 1-80-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2141 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   مةى موسى علا الةعيلات /صباح الخير جداً  819.9

 ص94 -  2022ال  ر، 

 2022/7/3627ر  إ  :  

 9-014-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2142 > 

 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   ن ر / جلان  أبو ن مضفة بال  819.9

 ص174 - 

 2022/9/4642ر  إ  :  

 5-054-50-9923-978ردمك :  

 ص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الةصو 

 

< 2143 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   جود علا سالم  / Ambetionطموح =  819.9

 ص120 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4983ر  إ  :  

 9-069-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2144 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   دعاء حسن أبو نصار /لمنتصف عالق في ا 819.9

 ص126 -  2022ال  ر، 

 2022/1/498ر  إ  :  

 8-94-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2145 > 

  ر، ردق  العلان: دار أ -  ]دآخردن[   رنيم صالح الاين حلام /عتمة إدراك  819.9

 ص138 -  2022

 2022/8/4503ر  إ  :  

 0-046-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2146 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[    ردق دار س اريةا /عشرون دقيقة رمادية  819.9

 ص124 -  2022ال  ر، 

 2022/4/1874ر  إ  :  

 8-41-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2147 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   إسراء عباهللا أبو حليا /على قيد الكتمان  819.9

 ص114 -  2022ال  ر، 

 2022/2/795ر  إ  :  

 6-03-794-9923-978ردمك :  

 األدب العربا///الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا 

 

< 2148 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   نور محلا عوض /على يدك حانت يقظتي  819.9

 ص104 -  2022ال  ر، 

 2022/5/2388ر  إ  :  

 3-62-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2149 > 

 - 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   أسحار يوسف دعلا /غيوم  819.9

 ص124

 2022/1/495ر  إ  :  

 7-88-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2150 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   آي  حاتم عزما /الفصول األربعة  819.9

 ص176 -  2022

 2022/2/829ر  إ  :  

 4-07-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2151 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   مريم أحلا الغرايب  /قلم حول عنقي  819.9

 ص61 -  2022

 2022/3/1140ر  إ  :  

 0-18-794-9923-978ردمك :  

 ر األدبا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةث 

 

< 2152 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   دياال محلود عبا ال ريم سويلم /كفن بال كاف  819.9

 ص134 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1081ر  إ  :  

 1-11-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2153 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   الا محلود السعود  ا خ /كلي لَك  819.9

 ص109 -  2022

 2022/8/4393ر  إ  :  

 2-039-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2154 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   مريم سلير محلود /لتلك الذكريات حكاية  819.9

 ص140 -  2022ال  ر، 

 2022/1/188ر  إ  :  

 5-79-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2155 > 

دق  أرعلان:  -  ]دآخردن[   بشرى ابراهيم دادد هويلا /لم يخمد شوقي  819.9

 ص102 -  2022ال  ر، 

 2022/4/1878ر  إ  :  

 3-46-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2156 > 

ميس محلا  /ها عشرون مبدع لملم شتات روحك: لوحة أدبية رسم 819.9

 ص149 -  2022لان: اللؤلف، ع -  ]دآخردن[حلاان   

 2022/1/213ر  إ  :  

 6-193-00-9923-978ردمك :  

 األدبي //األدب العربا/ الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير 

 

< 2157 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   ماجال فارس الاريبات /ليطمئن الفؤاد  819.9

 ص93 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4722ر  إ  :  

 6-057-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2158 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   عواساإسراء علا ال /مأوى حرف  819.9

 ص278 -  2022

 2022/1/491ر  إ  :  

 7-91-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2159 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   أنس أحلا العوايش  /ما أرخه الفؤاد  819.9

 ص115 -  2022

 2022/5/2392  إ  : ر 

 6-58-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2160 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[دياال محلود عبا ال ريم سويلم    / ما بقي سراً  819.9

 ص194 -  2022ال  ر، 

 2022/4/1870ر  إ  :  

 2-43-794-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/الو 

 

< 2161 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   آي  حاتم علرد /ما خلف الجدار  819.9

 ص122 -  2022

 2022/8/4392ر  إ  :  

 8-040-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2162 > 

 - 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   بشرى ال ايز /ما صٌره قلمي  819.9

 ص189

 2022/3/1395ر  إ  :  

 7-22-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2163 > 

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   يلةى عباهللا /ماذا لو كنت  819.9

 ص201

 2022/3/1396ر  إ  :  

 1-24-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2164 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   دالء محلود حلاان /مترنم على أحزاني  819.9

 ص152 -  2022ال  ر، 

 2022/2/796ر  إ  :  

 9-02-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2165 > 

 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   راما أحلا الوهادنه /محطات  819.9

 ص166 - 

 2022/1/493ر  إ  :  

 4-92-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2166 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   نور زياد الرفاعا /مالذ الحياة  819.9

 ص98 -  2022

 2022/3/1394ر  إ  :  

 4-23-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2167 > 

ار أردق  لان: دع -  ]دآخردن[   رنا يراد مةصور ال راي  /من أكون أنا  819.9

 ص143 -  2022ال  ر، 

 2022/7/3879ر  إ  :  

 7-018-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2168 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   عباهللا عبا الحليا عيا /من جوف روحي  819.9

 ص146 -  2022ال  ر، 

 2022/7/3611ر  إ  :  

 2-013-50-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2169 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   آي  حاتم عزما /من رسائل الفراق  819.9

 ص116 -  2022

 2022/1/494ر  إ  :  

 0-87-783-9923-978ردمك :  

 العصر الحايث///الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا 

 

< 2170 > 

ردق  ال  ر، علان: دار أ - ] دآخردن[   هب  محلا القاضا /نثرات التائهين  819.9

 ص142 -  2022

 2022/1/190ر  إ  :  

 8-81-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2171 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   حاربراما  بسام جليا م /نساء من فوالذ  819.9

 ص96 -  2022ال  ر، 

 2022/10/5208ر  إ  :  

 7-076-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2172 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   يارا محارب /نسائم دينية تروي الروح  819.9

 ص126 -  2022ال  ر، 

 2022/8/3912ر  إ  :  

 1-023-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2173 > 

 2022ردق  ال  ر، علان: دار أ - ] دآخردن[   ن اح العورتانا /هزائم قلبي  819.9

 ص155 - 

 2022/3/1399ر  إ  :  

 7-19-794-9923-978ردمك :  

 ص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/الواص ات : /الةصو 
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< 2174 > 

 -  2022للعتز، علان: دار ا -  ]دآخردن[   أنس محلود ال رفا /همم  819.9

 ص77

 2021/10/6068ر  إ  :  

 4-319-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2175 > 

ردق  علان: دار أ - ] دآخردن[   سيرين محارب /ولنا بعد اإلنطفاء حكاية  819.9

 ص184 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1142ر  إ  :  

 6-16-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2176 > 

ردق  علان: دار أ -  ]دآخردن[   مرح ابراهيم الحبا ة  /ومضات من حياتي  819.9

 ص192 -  2022ال  ر، 

 2022/3/1397ر  إ  :  

 0-21-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2177 > 

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -  ]دآخردن[   آمال يوسف /ومضة  819.9

 ص120

 2022/9/4982ر  إ  :  

 5-070-50-9923-978ردمك :  

 ص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصو 

 

< 2178 > 

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ - ] دآخردن[الرا  اي ات    /ومضة خيال  819.9

 ص143

 2022/1/499ر  إ  :  

 5-95-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2179 > 

ا ردن، نعلان: اآلن  -  ]دآخردن[   عامر الصواعي ميا  /يا زهر الرمان  819.9

 ص112 -  2022

 2021/12/6876ر  إ  :  

 0-461-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2180 > 

 أبو ارشيد، أيهم 819.9

علان: دار خطوي دظالل،  -ا  أف ار س ين / أي م أبو ار ي 

 ص226 - 2022

 2022/4/1950ر  إ  :  

 7-556-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2181 > 

 أبو الحالوة، دانا كاظم عبد القادر 819.9

علان: دار أردق   - تات القا  / دانا كاظم عبا القادر أبو الحالدل   

 ص243 -  2022ال  ر، 

 2022/6/2742ر  إ  :  

 4-78-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2182 > 

 أبو حمدة، تقى أشرف 819.9

 -  2022علان: دار أردق  ال  ر،  -لوهل  / تقى أ رف أبو حلال   

 ص66

 2022/4/2157ر  إ  :  

 7-48-794-9923-978ردمك :  

 ةثر العربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //ال 

 

< 2183 > 

 أبو حميد، إسراء عبدهللا 819.9

 -دتيةا / إسراء عباهللا أبو حليا، دعاء محلا ال بور اللالح   

 ص122 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/5/2592ر  إ  :  

 6-74-794-9923-978ردمك :  

 با/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العر 

 

< 2184 > 

 أبو راضي، روان سليمان ابراهيم 819.9

علان: دار أردق   -سالم داخلا / ردان سليلان ابراهيم أبو راضا   

 ص90 -  2022ال  ر، 

 2022/12/6143ر  إ  :  

 5-108-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2185 > 

 ه، بيان جميل محمودأبو زهيد 819.9

 علان: -أنثرنا عشقا : قطوف أدبي  / بيان جليا محلود أبو زهياه   

 ص118 -  2022اللؤلف، 

 2022/5/2634ر  إ  :  

 8-342-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2186 > 

 أبو سردانة، نور أنور موسى 819.9

علان: دار أردق   -يقرأ / نور أنور موسى أبو سردان    إلى من ال 

 ص137 -  2022ال  ر، 

 2022/8/3907ر  إ  :  

 7-021-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2187 > 

 أبو شرخ، ديمة نعيم محمد 819.9

علان:  - رخ   رحل  امرأل فا أرض للرجال / ديل  نعيم محلا أبو 

 ص112 -  2022دار ابن ر يق، 

 2022/12/6189ر  إ  :  

 5-11-808-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 2188 > 

 أبو صبحية، تقى أحمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -إحياء م    / تقى أحلا أبو صبحي    

 ص99 -  2022

 2022/2/798ر  إ  :  

 2-01-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي // األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2189 > 

 أبو صعليك، نور مصلح عبدهللا 819.9

علان: دار  -ما تحت الوسائا / نور مصلح عباهللا أبو صعليك   

 ص161 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/9/4719ر  إ  :  

 2-055-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2190 > 

 أبو عوض، فرح أشرف 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -   غب / فرح أ رف أبو عوض 

 ص114 - 2022

 2022/4/1872ر  إ  :  

 5-42-794-9923-978ردمك :  

 ثر العربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الة 

 

< 2191 > 

 أبو غليون، جميلة سالم 819.9

ل م ةون  / جليل  سالم أبو عةقاء الردح: خرافات تس ن امرأ 

 ص126 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع - غليون

 2022/5/2292ر  إ  :  

 3-567-40-9923-978ردمك :  

 با/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العر 

 

< 2192 > 

 أبو محيسن، علي كمال 819.9

علان: دار  -آالء ذات القلب األبيض / علا كلال أبو محيسن   

 ص83 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/4/1812ر  إ  :  

 5-39-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2193 > 

 أبو مرجوب، سارة صبحي 819.9

علان: دار أردق   -ليب عةيا / سارل صبحا أبو مرجوب  عةا 

 ص94 -  2022ال  ر، 

 2022/5/2566ر  إ  :  

 2-72-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2194 > 

 األحمد، سارة 819.9

 ص320 -  2022علان: دار   رزاد،  - ذرات / سارل األحلا   

 2021/9/5588  : ر  إ 

 8-75-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2195 > 

 أحمد، يسرى عواد 819.9

 -  2022علان: دار   رزاد،  -كةزك داخلك / يسرى عواد أحلا   

 ص130

 2022/8/4528ر  إ  :  

 6-09-800-9923-978ردمك :  

 لةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/الواص ات : /ا 

 العصر الحايث//

 

< 2196 > 

 أخرس، محمد جمال محمود 819.9

علان:  -عةاما يت لم األخرس / محلا جلال محلود أخرس   

 ص93 -  2022اللؤلف، 

 2022/6/3202ر  إ  :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2197 > 

 صفاء محمد غالب الحاج أسعد، 819.9

علان: دار أردق   -كون دذات / ص اء محلا غالب الحاا أسعا   

 ص76 -  2022ال  ر، 

 2022/8/4391ر  إ  :  

 5-041-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2198 > 

 األنصاري، سلوى 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  -تعللت مةك / سلوى األنصار    

 ص82

 2022/1/335ر  إ  :  

 6-111-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2199 > 

 إيالهي، األمجد أحمد 819.9

 - رل األبوي  / األم ا أحلا إيالهاكرسا على الشاياء: كتاب السي 

 ص152 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2022/1/154ر  إ  :  

 6-469-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

 

 

 

 

 



462 
 

< 2200 > 

 اطميزه، جوليانا أحمد 819.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -فوضى داخلي  / جوليانا أحلا ايليزه   

 ص62

 2022/6/2854ر  إ  :  

 ا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الةثر العرب 

 

< 2201 > 

 البجالي، سماح أحمد ابراهيم 819.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -للاذا / سلاح أحلا ابراهيم الب الا   

 ص95

 2022/5/2347ر  إ  :  

 1-1-9921-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2202 > 

 جانه محمدالبردان، د 819.9

 - 2022إربا: عالم ال تب الحايث،  -كافيين / دجانه محلا البردان   

 ص102

 2022/9/4872ر  إ  :  

 6-420-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2203 > 

 البريزات، مرح عبد الرزاق أحمد 819.9

علان:  -لرزاق أحلا البريزات  جرح عائلتا األكبر / مرح عبا ا 

 ص103 -  2022دار أردق  ال  ر، 

 2022/7/3596ر  إ  :  

 4-006-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2204 > 

 البريكان، صباح  حسن 819.9

علان: دار ال ةان،  -قيود من درق / صباح  حسن البري ان   

 ص72 -  2022

 2022/1/58ر  إ  :  

 7-101-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2205 > 

 بطارسه، تفاحه سالم 819.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -هلس الاوابا / ت احه سالم بطارسه   

 ص140

 2021/11/6240ر  إ  :  

 2-2-9798-9923-978ردمك :  

  ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص 

 

< 2206 > 

 بعيج، ناديا عبد الرازق 819.9

علان: دار  -القانون األرضا لبةا آدم / ناديا عبا الرازق بعيج   

 ص69 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/4/2154ر  إ  :  

 1-53-794-9923-978ردمك :  

 عربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر ال 

 

< 2207 > 

 بكر، نعمه منذر خليل 819.9

علان: دار أردق   -صاحب الظا الا يف / نعله مةذر خليا ب ر   

 ص74 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4879ر  إ  :  

 1-065-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2208 > 

 مر محمدالبالونه، حال ع 819.9

علان:  -أيياف بة س ي  راحل  / حال علر محلا البالدنه   

 ص50 -  2022دارأردق  ال  ر، 

 2022/10/5577ر  إ  :  

 6-086-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2209 > 

 البلوي، صبحاء 819.9

 -  2022 دار ال ةان، علان: - ذرات الصباح / صبحاء البلو    

 ص100

 2022/6/3102ر  إ  :  

 3-138-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2210 > 

 بني سالمة، ناديا 819.9

 - 2022علان: دار أردق  ال  ر،  -  خ ايا الردح / ناديا بةا سالم  

 ص121

 2022/3/1083ر  إ  :  

 5-13-794-9923-978مك : رد 

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2211 > 

 بني عامر، ختام سالمه عقيل 819.9

إربا: عالم ال تب  -على درب اللعاد / ختام سالمه عقيا بةا عامر   

 ص160 -  2022الحايث، 

 2022/4/2228ر  إ  :  

 5-399-14-9923-978ردمك :  

 : /الةثر العربا//الةصوص األدبي //األدب العربا/ الواص ات 

 

< 2212 > 

 بني مفرج، خلدون أحمد محمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  - عور / خلادن أحلا محلا بةا م را   

 ص108 -  2022

 2022/10/5581ر  إ  :  

 0-088-50-9923-978ردمك :  

 ربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب الع 

 

< 2213 > 

 البيايضة، ياسمين خالد 819.9

علان:  -نصف بوح / ياسلين خالا البيايض ، سارل زيا الشوادرل   

 ص140 -  2022دار أردق  ال  ر، 

 2022/2/712ر  إ  :  

 2-96-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2214 > 

 التويجري، أفنان 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  -فا علق ال ؤاد / أفةان التوي ر    

 ص167

 2022/4/2169ر  إ  :  

 8-133-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2215 > 

 تيم، مرام رامي عبد المعطي 819.9

ار أردق  ال  ر، علان: د -مبعثر / مرام راما عبا اللعطا تيم   

 ص156 -  2022

 2022/9/4883ر  إ  :  

 4-064-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2216 > 

 الجابري، سندس يوسف محمد 819.9

قلب فتال / سةاس يوسف محلا ال ابر ، مريم أحلا الخا أبو  

 ص128 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -خرمه  

 2022/9/4647ر  إ  :  

 7-050-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2217 > 

 جبار، سعيد عبد السالم 819.9

كتاب  األنا بين اللرجعا دالتاييلا من السيرل الذاتي  إلى التاييا  

 ص223 -  2022وز اللعرف ، لان: دار كةع -الذاتا / سعيا عبا السالم جبار  

 2021/5/2587ر  إ  :  

 1-965-74-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//السيرل الذاتي //األدب العربا/ 

 الاراسات األدبي //

 

< 2218 > 

 جمعة، خالد محمود 819.9

علان: دار  -قلر غريب فوق صانع الةايات / خالا محلود جلع    

 ص150 -  2022األهليـ ، 

 2022/8/4483ر  إ  :  

 8-473-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2219 > 

 الجهني، عمر سالم 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  -أنا هةا أنا هةاك / علر سالم ال  ةا   

 ص210

 2022/1/333ر  إ  :  

 9-110-35-9923-978ردمك :  

 : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ الواص ات 
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< 2220 > 

 حدادين، غدير سعيد 819.9

علان: دار دجل ،  -حاادين   حافي  نحو الشلس / غاير سعيا 

 ص101 - 2022

 2021/9/4978ر  إ  :  

 4-096-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2221 > 

 الحربي، عبد الرحمن منيع هللا 819.9

علان: دار ال ةان،  -لحربا  قيثار / عبا الرحلن مةيع هللا ا 

 ص59 - 2022

 2022/1/331ر  إ  :  

 6-108-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2222 > 

 حسان، محمد سهيل يوسف 819.9

علان: دار أردق   -محلا س يا يوسف حسان   بةت الحرير / 

 ص142 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4884ر  إ  :  

 3-061-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2223 > 

 حسن، صباح محمد 819.9

 ص180 -  2022علان: دار ال ةان،  -أثر / صباح محلا حسن   

 2021/12/6936ر  إ  :  

 6-096-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2224 > 

 حسن، فداء فيصل علي 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -ما دراء الردح / فااء فيصا علا حسن   

 ص102 -  2022

 2022/8/4507ر  إ  :  

 7-047-50-9923-978ردمك :  

 الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/الواص ات : / 

 

< 2225 > 

 حسين، خولة أحمد 819.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -نحن دكوردنا / خول  أحلا حسين   

 ص103

 2022/3/1414ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2226 > 

 الحمادين، عمر أحمد 819.9

 -  2022علان: دار أردق  ال  ر،  -لادين  أنين / علر أحلا الح 

 ص113

 2022/1/403ر  إ  :  

 6-85-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2227 > 

 حمدان، حسام جميل 819.9

 -  2022علان: دار ج را،  - ظايا / حسام جليا حلاان   

 ص146

 2022/4/1768ر  إ  :  

 8-13-793-9923-978مك : رد 

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2228 > 

 حمود، خالد محمد خليل 819.9

علان: دار  -ما بين الااير دالصادر / خالا محلا خليا حلود   

 ص132 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/8/4398ر  إ  :  

 7-034-50-9923-978ردمك :  

 /الةصوص األدبي //الةثر العربا//العصر الحايث/ الواص ات : 

 

< 2229 > 

 حوراني، سارا فاروق شريف 819.9

علان: دار  -األنا فا الحيال اليومي  / سارا فاردق  ريف حورانا   

 ص116 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/10/5373ر  إ  :  

 8-082-50-9923-978ردمك :  

 با//العصر الحايث/الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العر 

 

< 2230 > 

 الحويطي، رنا 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  -دمضات مضيئ  / رنا الحويطا   

 ص131

 2022/1/336ر  إ  :  

 3-112-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2231 > 

 الحويطي، هاجر 819.9

علان: دار ال ةان،  -هاجر الحويطا  دالعا ر من صبر  /  

 ص98 -  2022

 2022/1/332ر  إ  :  

 3-109-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2232 > 

 حيمور، أروى محمود عيسى 819.9

الزرقاء: اللؤلف،  -أد ح  القلر / أردى محلود عيسى حيلور   

 ص190 -  2022

 2022/7/3876ر  إ  :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الشعر العربا//الةصوص األدبي / 

 األدب العربا//

 

< 2233 > 

 الخرابشه، تهاني عبدهللا محمد 819.9

علان: دار أردق   -دي ور أنثى / ت انا عباهللا محلا الارابشه   

 ص120 -  2022ال  ر، 

 2022/8/3910ر  إ  :  

 0-020-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2234 > 

 خضر، مريم خليفة 819.9

علان: دار ابن ر يق،  -خضر  عا ق  الردح / مريم خلي    

 ص118 - 2022

 2022/5/2368ر  إ  :  

 6-71-768-9923-978ردمك :  

 /الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا 

 العصر الحايث//

 

< 2235 > 

 الخضيري، تقى سالمة تركي 819.9

علان: دار أردق   -فوق البة سج / تقى سالم  تركا الاضير    

 ص80 -  2022ال  ر، 

 2022/6/3124ر  إ  :  

 8-96-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2236 > 

 ارا عمار محمودالخطاري، تم 819.9

علان: دار  -فا جوف األفئال / تلارا علار محلود الاطار    

 ص304 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/11/5792ر  إ  :  

 2-097-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2237 > 

 الخطيب، سميه سمير عبد الحليم 819.9

علان: دار أردق   -يه سلير عبا الحليم الاطيب    ق  نقاء / سل 

 ص114 -  2022ال  ر، 

 2022/10/5578ر  إ  :  

 3-087-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2238 > 

 خليفة، فاطمه سمير كمال 819.9

 ، دعاء ليل  دن ار دعلر ملاء باألسرار / فايله سلير كلال خلي  

 ص236 -  2022لان: دار ال ةان، ع -أحلا يوسف العوايش   

 2022/8/4048ر  إ  :  

 4-144-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2239 > 

 داوود، هاله أحمد عبد الحافظ 819.9

للؤلف، ا علان: -قصت ا معه / هاله أحلا عبا الحافظ داددد   

 ص134 -  2022

 2022/6/3214ر  إ  :  

 5-426-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2240 > 

 الدعوم، رهف أحمد محمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -نابات قلبا / رهف أحلا محلا الاعوم   

 ص62 -  2022

 2022/5/2564ر  إ  :  

 8-70-794-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 
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< 2241 > 

 الربيعي، عبد الرزاق جبار 819.9

أرداح ث لى فا كوكب مريض: مقايع عرضي  من ذاكرل الوباء /  

 ص343 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -عبا الرزاق جبار الربيعا  

 2021/12/6839ر  إ  :  

 8-452-13-9923-978دمك : ر 

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2242 > 

 الرثوم، حلى جمال عبد الكريم 819.9

علان: دار  -قطار ليس له محط  / حلى جلال عبا ال ريم الرثوم   

 ص76 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/11/5961ر  إ  :  

 7-104-50-9923-978ردمك :  

 اص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/الو 

 

< 2243 > 

 رجوب، نرمين وليد 819.9

 علان: -افتراضيات تةاظري  دمةطق / نرمين دليا رجوب   

 ص153 -  2022اللؤلف، 

 2022/1/334ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2244 > 

 رحمون، مرام وجيه 819.9

 -  2022اللؤلف،  علان: -نرجس أزرق / مرام دجيه رحلون   

 ص126

 2022/1/210ر  إ  :  

 9-192-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2245 > 

 الرضاونه، علي راجي عبد 819.9

مادبا: اللؤلف،  -الرضادنه  بوح الااير / علا راجا عبا  

 ص143 - 2022

 2022/8/4198ر  إ  :  

 8-1-9948-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص الةثري //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2246 > 

 الرقب، حسام حمدان مرزوق 819.9

قلبا دقا غاا عاريا  / حسام حلاان مرزدق الرقب، محلا حلاان  

 ص117 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -مرزدق الرقب  

 2022/5/2470ر  إ  :  

 5-68-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//العصر الحايث/ 

 

< 2247 > 

 الرقب، سلسبيل زياد حمدان 819.9

 -فللا جاء أمرنا / سلسبيا زياد حلاان الرقب، سيرين إياد دي    

 ص115 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/9/4886ر  إ  :  

 8-066-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2248 > 

 الرقب، سلسبيل زياد حمدان 819.9

علان: دار أردق   -لربلا تصا / سلسبيا زياد حلاان الرقب   

 ص98 -  2022ال  ر، 

 2022/10/5582ر  إ  :  

 3-090-50-9923-978ردمك :  

 /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ الواص ات : 

 

< 2249 > 

 رمضان، غدير محمد حسن 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -يوالنا / غاير محلا حسن رمضان   

 ص210 -  2022

 2022/9/4984ر  إ  :  

 5-067-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2250 > 

 زويد، مالك محمد طارق ذيب 819.9

علان: دار أمواا،  -ح اي  متلردل / مالك محلا يارق ذيب زديا   

 ص70 -  2022

 2022/10/5435ر  إ  :  

 8-06-784-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2251 > 

 زيدان، غيث محمد ذيب 819.9

علان:  -/ غيث محلا ذيب زياان، ماسه راما ال لبانا   ح ايا أقالم 

 ص117 -  2022دار أردق  ال  ر، 

 2022/8/3922ر  إ  :  

 8-024-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2252 > 

 الزيدانيين، يمان عبدهللا 819.9

 -  2022علان: دار دائا،  - قالت أما / يلان عباهللا الزياانيين  

 ص129

 2022/2/636ر  إ  :  

 2-941-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2253 > 

 الزيدي، براء حسين طراد 819.9

علان: دار أردق   -يايا لا انك تاتا / براء حسين يراد الزيا    

 ص112 -  2022ال  ر، 

 2022/8/4509: ر  إ   

 1-049-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2254 > 

 الزيود، عبد الرحيم رشيد "محمد جمال " 819.9

علان:  -بالةياب  عةك / عبا الرحيم ر يا "محلا جلال " الزيود   

 ص210 -  2022دار أردق  ال  ر، 

 2022/8/4162ر  إ  :  

 5-025-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2255 > 

 سالم، إيمان عوض 819.9

 ركن فا الزادي : كتاب تظن أنك قا انت يت دل ةك قا باأت للتو / 

 ص95 -  2022لان: دار ال ةان، ع -إيلان عوض سالم  

 2022/2/864ر  إ  :  

 8-120-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2256 > 

 السالم، منيرة مازن تركي 819.9

علان: دار أردق   -دلةا بالحلم لقاء / مةيرل مازن تركا السالم   

 ص64 -  2022ال  ر، 

 2022/7/3880ر  إ  :  

 3-016-50-9923-978ردمك :  

 لعربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الةثر ا 

 

< 2257 > 

 السكارنه، إيمان خلف عيسى 819.9

 -  2022علان: اللؤلف،  -فوضى / إيلان خلف عيسى الس ارنه   

 ص100

 2022/9/4731ر  إ  :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةصوص األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2258 > 

 سويلم، دياال محمود عبد الكريم 819.9

علان: دار أردق   -ردفوبيا / دياال محلود عبا ال ريم سويلم   ي 

 ص112 -  2022ال  ر، 

 2022/8/3911ر  إ  :  

 4-019-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2259 > 

 الشامان، آمنة 819.9

 ص76 -  2022علان: دار ال ةان،  -تغريب  ردح / آمة  الشامان   

 2022/3/1164ر  إ  :  

 9-123-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2260 > 

 الشامسي، هاشم حمد 819.9

علان: اآلن نا ردن،  -عتبات الردح / ها م حلا الشامسا   

 ص127 -  2022

 2021/12/6748ر  إ  :  

 8-436-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2261 > 

 شحاده، عبد الرحمن زهير رشدى 819.9

علان: دار  -على   ا ح رل / عبا الرحلن زهير ر اى  حاده   

 ص168 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/10/5370ر  إ  :  

 4-080-50-9923-978ردمك :  

 ألدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /الةصوص األدبي //ا 
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< 2262 > 

 الشخاترة، عطاف متعب باجس 819.9

علان: دار أردق   -مان متآكل  / عطاف متعب باجس الشااترل   

 ص244 -  2022ال  ر، 

 2022/6/3123ر  إ  :  

 1-95-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2263 > 

 ار، روضة عيسى عبدهللاالشع 819.9

 علان: اللؤلف، - بي   الورد / ردض  عيسى عباهللا الشعار   

 ص160 -  2022

 2022/8/4399ر  إ  :  

 9-444-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2264 > 

 شعيل، بسيمه محمود عواد 819.9

د عواد  عيا، ليلى عباهللا علا كتابات صاعال / بسيله محلو 

 ص148 -  2022لان: اللؤلف، ع -العواجةه  

 2022/9/5019ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2265 > 

 الشعيلي، وليد خلفان 819.9

خل ان  قطار خرا عن الس  : ارتطامات دم ازات / دليا 

 ص93 -  2022، نعلان: اآلن نا رد - الشعيلا

 2021/12/6749ر  إ  :  

 1-435-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2266 > 

 الشمندي، عمرو منقذ نصار 819.9

علان: دار أردق   -الرسال  األخيرل / علرد مةقذ نصار الشلةا    

 ص139 -  2022ال  ر، 

 2022/6/3055ر  إ  :  

 0-89-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2267 > 

 الشواورة، شريفة محمود مسلم 819.9

 - يال /  ري   محلود مسلم الشوادرلن حات من دحا الت رب  دالا 

 ص208 -  2022ال رك: اللؤلف، 

 2022/4/2221ر  إ  :  

  //الةثر األدبا//األدب العربا/الواص ات : /الاواير األدبي 
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< 2268 > 

 صالح، سميرة خليل موسى 819.9

علان: اللؤلف،  -بين السطور أنتم / سليرل خليا موسى صالح   

 ص74 -  2022

 2022/5/2685ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 2269 > 

 صروع، فادي حسين سعيد 819.9

إربا: عالم  -كةت أدد أن أكون لطي ا / فاد  حسين سعيا صرد    

 ص147 -  2022ال تب الحايث، 

 2022/8/3935ر  إ  :  

 2-415-14-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2270 > 

 الصغير، سلمى نايف 819.9

 دار اللأمون، علان: -صغير  حوار داخلا / سللى نايف ال 

 ص116 - 2022

 2022/3/1492ر  إ  :  

 4-596-77-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2271 > 

 صوان، مرح حسان محمد 819.9

رح حسان محلا صوان، أردى مادراء كواليس الردح / م 

 ص170 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع - العادان

 2022/6/2752ر  إ  :  

 8-83-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2272 > 

 الطوال، الرا ابراهيم 819.9

 - / الرا ابراهيم الطوال Silent Admirationالعشق الصامت =  

 ص128 -  2022اللؤلف،  علان:

 2021/12/6905ر  إ  :  

 5-174-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 
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< 2273 > 

 عابدين، إيناس عبدهللا عبد المطلب 819.9

علان: دار  -صلت يةاير / إيةاس عباهللا عبا اللطلب عاباين   

 ص340 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/1/404ر  إ  :  

 3-86-783-9923-978ردمك :  

 ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/الواص  

 

< 2274 > 

 عبدهللا، علي عبد السالم 819.9

اللقاصا األدبي  فا ال تابات العربي  من األصول إلى عصر ابن  

علان:  -  اهللاخلادن: قراءل تاادلي  فا الةثر العربا القايم / علا عبا السالم عب

 ص584 -  2022دار كةوز اللعرف ، 

 2022/1/256إ  : ر   

 9-054-49-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةثر العربا//الاراسات األدبي //اللغ  العربي // 

 العربا/

 

< 2275 > 

 العجارمة، أيهم محمد توفيق 819.9

علان: دار أردق   -للس  حياتا / أي م محلا توفيق الع ارم    

 ص174 -  2022ال  ر، 

 2022/6/2968ر  إ  :  

 3-88-794-9923-978:  ردمك 

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2276 > 

 العديلي، ميرا رامي نبهان 819.9

علان: دار الرداي   -أنا دأنت فقط / ميرا راما نب ان العايلا   

 ص89 -  2022العربي ، 

 2022/7/3302ر  إ  :  

 3-73-770-9923-978ردمك :  

 لةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/الواص ات : /ا 

 

< 2277 > 

 عديه، ابتسام جمعه أحمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -خريف أيلول / ابتسام جلعه أحلا عايه   

 ص92 -  2022

 2022/10/5209ر  إ  :  

 0-075-50-9923-978ردمك :  

 /الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا 

 

 

 

 



477 
 

< 2278 > 

 عزام، إسالم فارس علي 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -  ديالرا / إسالم فارس علا عزام 

 ص96 - 2022

 2022/10/5579ر  إ  :  

 7-089-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2279 > 

 عزام، إسالم فارس علي 819.9

علان: دار أردق   -إسالم فارس علا عزام   على ض اف  رقي  / 

 ص104 -  2022ال  ر، 

 2022/5/2386ر  إ  :  

 0-63-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2280 > 

 العزام، رنيم أمجد محمد 819.9

 إربا: دار ال تاب الثقافا، -هاالت / رنيم أم ا محلا العزام   

 ص84 -  2022

 2022/9/4898ر  إ  :  

 5-15-792-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2281 > 

 العزاوي، أحمد عبد العظيم 819.9

علان: دار دجل ،  -نقط  رأس سطر / أحلا عبا العظيم العزاد    

 ص116 -  2022

 2021/9/5378ر  إ  :  

 5-099-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةصوص األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2282 > 

 العزاوي، طالل عبد الجبار 819.9

علان: اللؤلف،  -عوالم اليوتوبيا / يالل عبا ال بار العزاد    

 ص200 -  2022

 2022/5/2399ر  إ  :  

 العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب  

< 2283 > 

 العساف، نجاة محمد 819.9

علان: دار ابن ر يق،  -ساف  جاار األما / ن ال محلا الع 

 ص119 - 2022

 2022/2/747ر  إ  :  

 0-60-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2284 > 

 العسه، النا سامر لطفي 819.9

علان: دار أردق   -النا سامر لط ا العسه   من القلب إلى القلب / 

 ص136 -  2022ال  ر، 

 2022/10/5207ر  إ  :  

 4-077-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2285 > 

 عصبه، حال عبدهللا إدريس 819.9

ازدر  علان: دار الي -قبا أن أحياها / حال عباهللا إدريس عصبه   

 ص100 -  2022العللي ، 

 2022/8/4374ر  إ  :  

 7-120-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2286 > 

 العطوي، روان 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  -كأن ا كوكب در  / ردان العطو    

 ص98

 2022/3/1162ر  إ  :  

 5-121-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2287 > 

 العطوي، مشاعل  عيد 819.9

 ص60 -  2022علان: دار ال ةان،  -أنا / مشاعا  عيا العطو    

 2022/1/61ر  إ  :  

 4-102-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2288 > 

 العقرباوي، عمر محمد ممدوح 819.9

علان: دارأردق   -خذالن دبعا / علر محلا ملادح العقرباد    

 ص237 -  2022ال  ر، 

 2022/6/2973ر  إ  :  

 2-85-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2289 > 

 العالق، علي جعفر باقر 819.9

علان: اآلن  -أين أيت ا القصيال / علا جع ر باقر العالق   إلى 

 ص326 -  2022نا ردن، 

 2022/8/3895ر  إ  :  

 8-535-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2290 > 

 عالونة، صفاء صالح أحمد 819.9

علان: دار أردق   -إدراك قيا الوالدل / ص اء صالح أحلا عالدن    

 ص80 -  2022ال  ر، 

 2022/8/4443ر  إ  :  

 6-044-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2291 > 

 العلي، راما محمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -حب اللسافات / راما محلا العلا   

 ص147 -  2022

 2022/5/2391ر  إ  :  

 3-59-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2292 > 

 عليان، ليندا عزت أحمد 819.9

 - 2022 علان: اللؤلف، -لا عليان   و رل ال يان / ليةاا عزت أح 

 ص70

 2022/3/1542ر  إ  :  

 دب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األ 

 

< 2293 > 

 العمايره، يقين كمال محمد 819.9

علان: دار أردق   -فقاان الشغف / يقين كلال محلا العلايره   

 ص160 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4981ر  إ  :  

 2-071-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2294 > 

 تمعمرو، آية حا 819.9

ظالم داقعةا / آي  حاتم علرد، محلود محلا علرد، مرام راما  

 -  2022ردق  ال  ر، علان: دار أ -عبا اللعطا تيم، حةان نصر اللوسى  

 ص150

 2022/5/2596ر  إ  :  

 0-76-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2295 > 

 رك عبد الرحمن فوازالعمري، تبا 819.9

صرا  بؤساء الوله / تبارك عبا الرحلن فواز العلر ، رغا أيلن  

 ص84 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -اللومةا  

 2022/5/2389ر  إ  :  

 6-61-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2296 > 

 عنايا، معاذ طارق 819.9

 -  2022علان: دار أردق  ال  ر،  -القضي  / معاذ يارق عةايا   

 ص106

 2022/8/4154ر  إ  :  

 3-032-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر االحايث/ 

 

< 2297 > 

 عواد، شحاده عوض أحمد 819.9

 علان: -متى يستيقظ اللاادعون /  حاده عوض أحلا عواد   

 ص188 -  2022لؤلف، ال

 2022/9/4830ر  إ  :  

 8-467-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2298 > 

 العوايشة، أنس أحمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -  بال عةوان / أنس أحلا العوايش  

 ص146 - 2022

 2022/5/2397ر  إ  :  

 9-57-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 
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< 2299 > 

 العوايشة، أنس أحمد 819.9

 -  2022علان: دار أردق  ال  ر،  -غياهب / أنس أحلا العوايش    

 ص143

 2022/5/2400ر  إ  :  

 2-56-794-9923-978ردمك :  

 األدب العربا//الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا/ 

 

< 2300 > 

 العوايشة، دعاء أحمد يوسف 819.9

علان: دار  -فا خاير  سطور / دعاء أحلا يوسف العوايش    

 ص204 -  2022اللعتز، 

 2021/9/5290ر  إ  :  

 6-315-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2301 > 

 محمد محمودغرايبة، ابراهيم  819.9

ع لون: دار سةايانه،  -س ر السالم / ابراهيم محلا محلود غرايب    

 ص436 -  2022

 2022/9/4940ر  إ  :  

 5-00-806-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اليوميات//اللذكرات الشاصي //السيرل الذاتي / 

 

< 2302 > 

 الغوري، أنس فيصل 819.9

 -  2022دار فضاءات، علان:  -ذات حافي  / أنس فيصا الغور    

 ص179

 2022/9/4892ر  إ  :  

 3-300-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2303 > 

 غيضان، إياد ابراهيم  نمر 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -أنتن أنا / إياد ابراهيم  نلر غيضان   

 ص68 -  2022

 2022/12/6032ر  إ  :  

 1-106-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2304 > 

 الفاعوري، عبدهللا حسان 819.9

 -هيام دثقاف  تصةع رجا فا قل  ا فاق  / عباهللا حسان ال اعور    

 ص65 -  2022السلط: اللؤلف، 

 2021/11/6684ر  إ  :  

 ةثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/الواص ات : /ال 

 

< 2305 > 

 فرج، بيان رشاد محمد 819.9

علان: دار ابن الة يس،  -أجةح  القار / بيان ر اد محلا فرا   

 ص93 -  2022

 2022/6/3145ر  إ  :  

 2-162-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2306 > 

 لفقيه، ياسمين أحمد بركاتا 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -ياسليةيات / ياسلين أحلا بركات ال قيه   

 ص100 -  2022

 2022/7/3280ر  إ  :  

 5-97-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2307 > 

 القرني، عبد الخالق عبد الرحمن 819.9

ق  فا الةثر العربا من القرن األدل حتى آخر القرن أدب الصاا 

علان:  -الرابع ال  ر : دراس  موضوعي  / عبا الاالق عبا الرحلن القرنا  

 ص724 -  2022دار أزمة ، 

 2022/4/1900ر  إ  :  

 8-856-09-9957-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//الةثر العربا// 

 ا//التاريخ األدبا/العرب

 

< 2308 > 

 القريوتي، سهى مصباح موسى 819.9

علان:  -غةي  بك عن العاللين / س ى مصباح موسى القريوتا   

 ص160 -  2022دار فضاءات، 

 2022/8/4361ر  إ  :  

 8-293-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2309 > 

 قريوتي، سهى مصباح موسىال 819.9

علان: دار  -نزع  ردح / س ى مصباح موسى القريوتا   

 ص216 -  2022فضاءات، 

 2022/4/2146ر  إ  :  

 7-245-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2310 > 

 القضاة، مجد كمال 819.9

 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -أري   / م ا كلال القضال   

 ص242

 2022/1/187ر  إ  :  

 8-78-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2311 > 

 القطناني، سارا رائد 819.9

علان: دار جليس الزمان،  -أنات ليل ي  / سارا رائا القطةانا   

 ص95 -  2022

 2022/5/2339ر  إ  :  

 1-543-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2312 > 

 القيام، رشا ابراهيم محمود 819.9

علان: دار أردق   -متاهات معتق  / ر ا ابراهيم محلود القيام   

 ص82 -  2022ال  ر، 

 2022/10/5438ر  إ  :  

 9-085-50-9923-978ردمك :  

 واص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ال 

 

< 2313 > 

 القيام، رشا ابراهيم محمود 819.9

 -هلسات كاتب / ر ا ابراهيم محلود القيام، إسراء بةا فواز   

 ص102 -  2022علان: دار أردق  ال  ر، 

 2022/8/4396ر  إ  :  

 1-036-50-9923-978ردمك :  

 ي //الةثر العربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدب 
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< 2314 > 

 كابش، نوره 819.9

 - 2022علان: دار ال ةان،  -كابش   حوار بين عقلا دقلبا / نوره 

 ص119

 2022/8/4338ر  إ  :  

 9-149-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2315 > 

 د المحمدالكدرو، هدى خال 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -سأفعل ا / هاى خالا اللحلا ال ارد   

 ص108 -  2022

 2022/11/5660ر  إ  :  

 1-094-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2316 > 

 الكسابرة، مراد حسام 819.9

 -مةقح   ؛ مزيال د10ي -د حسام ال سابرل  قلبا فا القا  / مرا 

 ص155 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2021/10/5840ر  إ  :  

 2-039-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 

< 2317 > 

 الكيالي، ريم رياض "محمد بديع" 819.9

ان: اللؤلف، عل -حصاد الورد / ريم رياض "محلا بايع" ال يالا   

 ص168 -  2022

 2022/1/514ر  إ  :  

 7-0-9904-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2318 > 

 كيالي، نجيب 819.9

علان: دار فضاءات،  -زهرل بيضاء فا العيةين / ن يب كيالا   

 ص184 -  2022

 2022/7/3545ر  إ  :  

 4-275-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //اللذكرات  

 الشاصي //األدب العربا/

  



485 
 

< 2319 > 

 الكيالني، عائشة محمد أمين 819.9

علان: اآلن نا ردن،  -متى تع و / عائش  محلا أمين ال يالنا   

 ص96 -  2022

 2022/4/2168ر  إ  :  

 3-501-13-9923-978ردمك :  

 الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا//الواص ات :  

 

< 2320 > 

 مجرشي، منى منصور 819.9

علان: دار ال ةان،  -ح اد  الحظر / مةى مةصور م ر ا   

 ص276 -  2022

 2022/3/1163ر  إ  :  

 2-122-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2321 > 

 مود، مريم سميرمح 819.9

علان:  -اثةا عشر عا قا / مريم سلير محلود، أنايرل أبو فض    

 ص88 -  2022دار ج را، 

 2022/3/1431ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 العصر الحايث//

 

< 2322 > 

 محمود، نداء عايد 819.9

دار الرداي  العربي ،  علان: -فا ردحا نااء / نااء عايا محلود   

 ص158 -  2022

 2022/2/842ر  إ  :  

 2-54-770-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//األدب اللعاصر/ 

 

< 2323 > 

 المدادحة، ميالن صالح 819.9

علان: اللؤلف،  -/ ميالن صالح اللاادح    2من داقع الحيال  

 ص96 -  2022

 2022/2/691ر  إ  :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2324 > 

 مشتهى، نور الهدى عدنان 819.9

علان: دار ابن  -سرماي  ال وى / نور ال اى عانان مشت ى   

 ص120 -  2022الة يس، 

 2021/8/4239ر  إ  :  

 0-111-24-9923-978ردمك :  

 لعربا//العصر الحايث/الواص ات : /الةثر العربا//األدب ا 

 

< 2325 > 

 المطارنة، سكينة يوسف 819.9

 - 2022علان: دار دائا،  -للطارن   بريق الردح / س ية  يوسف ا 

 ص154

 2022/3/1120ر  إ  :  

 5-953-91-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2326 > 

 المعايطة، دانيا 819.9

 ص84 -  2022علان: دار أردق  ال  ر،  -دانيا اللعايط   بعثرل /  

 2022/4/2151ر  إ  :  

 7-51-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2327 > 

 المفلح، تقى سعيد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -ال تسالةا من أنا / تقى سعيا الل لح   

 ص144 -  2022

 2022/6/2743ر  إ  :  

 1-79-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2328 > 

 الملحم، أحالم محمد 819.9

علان: دار  -امرأل فا أحضان الل  ول / أحالم محلا الللحم   

 ص192 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/2/714ر  إ  :  

 6-98-783-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2329 > 

 المناجعة، إيمان عطاهلل 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  - عور ما / إيلان عطاهلل اللةاجع    

 ص64 -  2022

 2022/4/1875ر  إ  :  

 0-47-794-9923-978ردمك :  

 ر العربا//األدب العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةث 

 

< 2330 > 

 المنسي، كوكب عدنان علي 819.9

إربا: دار ال تاب  -بعض مةا / كوكب عانان علا اللةسا   

 ص50 -  2022الثقافا، 

 2022/10/5553ر  إ  :  

 6-18-792-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2331 > 

 مد محمود عماد الدين محمودالموال، مح 819.9

علان: دار  -الالود / محلا محلود علاد الاين محلود اللوال   

 ص164 -  2022أردق  ال  ر، 

 2022/10/5437ر  إ  :  

 2-084-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2332 > 

 المومني، رغد أيمن 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -ات / رغا أيلن اللومةا  ل ا ديسلبر ف 

 ص162 -  2022

 2022/11/5664ر  إ  :  

 7-092-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2333 > 

 ناجي، بثينة فارس 819.9

 -  2022علان: دار ال ةان،  - غاف قلب / بثية  فارس ناجا   

 ص109

 2021/12/7058ر  إ  :  

 7-099-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةثر العربا//الشعر العربا//الةصوص األدبي / 

 األدب العربا//
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< 2334 > 

 الناجي، هاال عيد 819.9

 مةثورات فا الظا دغرق ناعم فا حاف  اللاية : قاموس األثر / 

 ص197 -  2022لان: دار فضاءات، ع -هاال عيا الةاجا  

 2022/4/1800ر  إ  :  

 8-235-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2335 > 

 الناطور، دنيا حسن نسيم 819.9

علان: دار أردق   -يرقات بال دج   / دنيا حسن نسيم الةايور   

 ص188 -  2022ال  ر، 

 2022/2/792ر  إ  :  

 3-04-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2336 > 

 النواصرة، جنى عماد محمد 819.9

علان: دار أردق  ال  ر،  -إلى أما / جةى علاد محلا الةواصرل   

 ص52 -  2022

 2022/4/1818ر  إ  :  

 4-36-794-9923-978ردمك :  

 عربا//العصر الحايث/الواص ات : /الاواير األدبي //األدب ال 

 

< 2337 > 

 نوفل، حال يعقوب عبد الرحمن 819.9

رغم قيود أحالمةا / حال يعقوب عبا الرحلن نوفا، بيسان حاا  

 ص187 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -محلا  

 2022/5/2390ر  إ  :  

 9-60-794-9923-978ردمك :  

 عربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب ال 

 

< 2338 > 

 نوفل، حال يعقوب عبد الرحمن 819.9

علان: دار أردق   - به مةتحر / حال يعقوب عبا الرحلن نوفا   

 ص146 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4646ر  إ  :  

 4-051-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 
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< 2339 > 

 عبد الرحمننوفل، حال يعقوب  819.9

علان: دار أردق   -لربلا هاجس / حال يعقوب عبا الرحلن نوفا   

 ص194 -  2022ال  ر، 

 2022/9/4723ر  إ  :  

 0-059-50-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2340 > 

 الهاشمي، هبة علي 819.9

هب  يوسف أبو ردا ، دعاء ما اختاره قلبا / هب  علا ال ا لا،  

 ص150 -  2022لان: دار أردق  ال  ر، ع -حسن أبو نصار  

 2022/3/1141ر  إ  :  

 3-17-794-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر األدبا//األدب العربا/ 

 

< 2341 > 

 الهرفي، أنس محمود 819.9

 -  2022علان: دار اللعتز،  - غف / أنس محلود ال رفا   

 ص61

 2021/8/4730ر  إ  :  

 5-309-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الةثر العربا//األدب العربا/ 

 

< 2342 > 

 هنية، هبة محمود محمد 819.9

علان: اللؤلف،  -عةاما يتبرعم القلب / هب  محلود محلا هةي    

 ص262 -  2022

 2022/8/4159ر  إ  :  

 7-518-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب العربا//العصر الحايث/ 

 

< 2343 > 

 الوهادنه، ساره أحمد شحاده 819.9

علان:  -أنت بااي  ال ن اي  ل ا / ساره أحلا  حاده الوهادنه   

 ص104 -  2022اللؤلف، 

 2022/10/5527ر  إ  :  

 العربا/الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب  

 

 

 

 

 

 

 



490 
 

< 2344 > 

 أبو سرسك، محمد اسماعيل 819.90564

علان: اللؤلف،  -مزامير كةعاني  / محلا اسلاعيا أبو سرسك   

 ص119 -  2022

 2022/1/172ر  إ  :  

 5-190-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةصوص األدبي //الاواير األدبي //األدب العربا/ 

 فلسطين//

 

 ياألدب اإلنجليز 823
< 2345 > 

 سيميك، تشارلز 821

الصوت فا الثالث  صباحا / تشارلز سيليك؛ ترجل  تحسين  

 ص(210)2ا -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -الاطيب  

 2022/8/4211ر  إ  :  

 0-612-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الشعر ا ن ليز //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

< 2346 > 

 هنري، أدريان 821

عري  الحقيق : أصوات من  عر الستيةات فا بريطانيا / أدريان   

 ص82 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -هةر ؛ ترجل  خلادن الشلع   

 2022/7/3353ر  إ  :  

 5-576-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر ا ن ليز //األدب اللترجم//األدب ا ن ليز / 

 

< 2347 > 

 أوستن، جين 823

علان:  -ثان ر / جين أدستن؛ ترجل  إيلان حسين عليوه  دير نور  

 ص343 -  2022دار الرداي  العربي ، 

 2022/2/845ر  إ  :  

 5-53-770-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

< 2348 > 

 برونتي، شارلوت 823

علان:  -العطيات   فيليت /  ارلوت بردنتا؛ ترجل   ذى محلود 

 ص392 -  2022دار الرداي  العربي ، 

 2022/2/850ر  إ  :  

 8-52-770-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /
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< 2349 > 

 الحلو، صافية 823

 -ليس الوين بلاا  / صافي  الحلو؛ ترجل  ص اء رسلا الزغول   

 ص167 -  2022، إربا: دار اللش ال

 2022/2/670ر  إ  :  

 6-50-734-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

< 2350 > 

 دايفيس، كورين 823

إربا: دار  -فن إنقاذ العالم / كورين داي يس؛ ترجل  هايا  طةاد    

 ص598 -  2022اللش ال، 

 2022/2/666ر  إ  :  

 0-52-734-9923-978ك : ردم 

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

< 2351 > 

 ريدي، ترينت 823

إربا:  -اختيار هةتر / تريةت ريا ؛ ترجل  علرد محلا جرادات   

 ص190 -  2022دار اللش ال، 

 2022/2/665ر  إ  :  

 7-53-734-9923-978ردمك :  

 ن ليزي //األدب اللترجم//األدب الواص ات : /القصص ا 

 ا ن ليز /

 

< 2352 > 

 سبرينغستوب، تريشيا 823

الشاء األكثر مثالي  فا ال ون / تريشيا سبريةغستوب؛ ترجل  علر  

 ص248 -  2022ربا: دار اللش ال، إ -ابراهيم ال راح  

 2022/2/669ر  إ  :  

 0-49-734-9923-978ردمك :  

األدب اللترجم//األدب //الواص ات : /القصص ا ن ليزي  

 ا ن ليز /

 

< 2353 > 

 موريل، كريستين 823

 -ملل   األسرار / كريستين موريا؛ ترجل  يحيى محلود ربابع    

 ص375 -  2022إربا: دار اللش ال، 

 2022/2/667ر  إ  :  

 6-47-734-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /
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< 2354 > 

 هاريس، باميال إن 823

عةاما تباد مثلةا / باميال إن هاريس؛ ترجل  علران غاز   

 ص336 -  2022لان: دار اللش ال، ع -نصيرات  

 2022/2/671ر  إ  :  

 3-51-734-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

< 2355 > 

 كرين، ستيفن 823.9

صص من األدب العاللا / ستي ن كرين؛ ترجل  رقيه نايف عباهللا ق 

 ص111 -  2022لان: دار جبرا، ع -كةعان  

 2022/9/4788ر  إ  :  

 5-01-805-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب ا ن ليز //األدب  

 اللترجم/

 

< 2356 > 

 وولف، فرجينيا 823.9

 -ف؛ ترجل  رقيه نايف عباهللا كةعان  بيت األ باح / فرجيةيا ددل 

 ص110 -  2022علان: دار جبرا، 

 2022/9/4834ر  إ  :  

 8-00-805-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص ا ن ليزي //األدب ا ن ليز //األدب  

 اللترجم/

 

< 2357 > 

 هيني، شيموس 824

علان: دار  -سلط  اللسان /  يلوس هيةا؛ ترجل  أسام  أسبر   

 ص268 -  2022دظالل،  خطوي

 2021/6/2976ر  إ  :  

 3-385-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللقاالت ا ن ليزي //األدب اللترجم//األدب  

 ا ن ليز /

 

 األدب األلماني 830
< 2358 > 

 سيرانو، ميغيل 830

يونغ دهس : س ا صااقتين / ميغيا سيرانو؛ ترجل  أحلا الزناتا  

 ص255 -  2022ليـ ، هعلان: دار األ -محلا  

 2021/10/5860ر  إ  :  

 4-400-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /األدب األللانا//األدب اللترجم/ 
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< 2359 > 

 حسينات، محمود يوسف 832.9

األديب اللسرحا اللةاضا بيرتلت بر ت: دراس  تحليلي  لألعلال  

 ص322 -  2022لان: دار اللش ال، ع -اللسرحي  / محلود يوسف حسيةات  

 2021/11/6379ر  إ  :  

 2-45-734-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةقا األدبا//التحليا األدبا//اللسرحيات األللاني / 

 األدباء األللان//األعلال األدبي //

 

< 2360 > 

 أولسون، بنغت 839.7

 -الةقود / بةغت أدلسون؛ ترجل  فلورا فاردق سعيا م االد    

 ص103 -  2022 ، علان: دار ردائع م االد

 2021/11/6200ر  إ  :  

 1-125-03-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات السوياي //األدب اللترجم//األدب السويا / 

 

< 2361 > 

 أولسون، لوطا 839.79282

حيوانات غريب  / لويا أدلسون، ماريا نيلسون توريه؛ ترجل   

 -  2022الد ، لان: دار ردائع م اع -فلورا فاردق سعيا م االد   

 ص119

 2021/12/6967ر  إ  :  

 8-126-03-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص السوياي //أدب األي ال//األدب اللترجم/ 

 األدب السويا //

 

< 2362 > 

 أيه، ستي دال 839.81

علان: دار  -عا ق دجود  / ستا دال أيه؛ ترجل  سليم العبالا   

 ص405 -  2022خطوي دظالل، 

 2022/7/3338 ر  إ  : 

 4-573-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات//األدب اللترجم//األدب الانيلاركا/ 

 

 األدب الفرنسي 840
< 2363 > 

 زوال، إميل 843.9

علان:  -الحب تحت السطوح / إميا زدال؛ ترجل  اس ةار حبش   

 ص80 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2021/5/2569ر  إ  :  

 3-372-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الردايات ال رنسي //األدب اللترجم//األدب  

 ال رنسا/
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< 2364 > 

 كامو، ألبير 843.9

 -/ ألبير كامو؛ ترجل  سللى الغزاد    La Chuteالسقط  =  

 ص108 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2021/10/6023ر  إ  :  

 6-200-36-9923-978ردمك :  

 ب ال رنسا//األدب اللترجم/الواص ات : /الردايات//األد 

 

< 2365 > 

 ريلكه، راينار 846

رسائا عن سيزان / رايةار ريل ه؛ ترجل  حسان بورقي ، محلا  

 ص104 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -الةاجا  

 2022/5/2617ر  إ  :  

 3-570-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الرسائا األدبي //األدب ال رنسا//األدب اللترجم/ 

 

 األدب اإليطالي 850
< 2366 > 

 بافيزي، تشيزاري 853.9

فا مق ى اللحط  د قصص اخرى / تشيزار  بافيز ؛ ترجل   

 ص72 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -محلا دليا قرين  

 2022/3/1244ر  إ  :  

 9-536-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /القصص ا يطالي //األدب اللترجم//األدب ا يطالا/ 

 

 األدب اإلسباني والبرتغالي 860
< 2367 > 

 خواروس، روبرتو 861

كلثا   رل تسقط من ثلرل / ردبرتو خواردس؛ ترجل  دليا  

 ص175 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -السويركا  

 2022/7/3369ر  إ  :  

 4-586-40-9923-978ردمك :  

 انا/الواص ات : /الشعر ا سبانا//األدب اللترجم//األدب ا سب 

 

< 2368 > 

 لوركا، فدريكو كارثيا 861

 -ديوان الثلاريت / فاري و كارثيا لوركا؛ ترجل  ر يا دحتا   

 2022علان: دار خطوي دظالل، 

 2022/8/4093ر  إ  :  

 2-605-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر ا سبانا//األدب ا سبانا//األدب اللترجم/ 
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< 2369 > 

 بيسوا، فرناندو 869.1

قصائا الوثةي : أعلال البرتو كايرد / فرناناد بيسوا؛ ترجل  ال 

 ص192 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -اس ةار حبش  

 2021/4/2282ر  إ  :  

 9-341-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر البرتغالا//األدب اللترجم//األدب البرتغالا/ 

 

< 2370 > 

 ديتينيو، جوزية ريسو 869.3

ياسلين / جوزي  ريسو ديتيةيو؛ ترجل  سعيا بةعبا حب بعطر ال 

 ص70 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -الواحا  

 2022/7/3354ر  إ  :  

 2-577-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القصص البرتغالي //األدب اللترجم//األدب  

 البرتغالا/

 

< 2371 > 

 وأغياُرهُ، فرناندو بسّوا 869.88

علان:  -اد بسّوا دأغياُرهُ؛ ترجل  ر يا َدْحتا  أنا لست هةا / فرنان 

 ص76 -  2022دار خطوي دظالل، 

 2022/7/3372ر  إ  :  

 1-587-40-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الاواير األدبي //األدب اللترجم//األدب البرتغالا/ 

 

 آداب اللغات األخرى 890
< 2372 > 

 الدزيري، مريم 891.51

 /  فا القرنين السادس دالسابع ال  ريين الح اي  الرمزي  الصوفي 

 ص358 -  2022لان: دار خطوي دظالل، ع -مريم الازير   

 2022/3/1242ر  إ  :  

 6-537-40-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الح ايات//األدب ال ارسا//التصوف ا سالما//الةقا  

 األدبا//األدب العربا/

 

< 2373 > 

 الرومي، جالل الدين 891.551

 - الةور غايتا / جالل الاين الردما؛ ترجل  مريم الازير  هذا  

 ص388 -  2022دار خطوي د ظالل،  علان:

 2022/1/171ر  إ  :  

 9-523-40-9923-978ردمك :  

األدب الواص ات : /الشعر ال ارسا//الةقا األدبا//األدب ال ارسا// 

 اللترجم/

 



496 
 

< 2374 > 

 مسوح، مسوح عبود 891.7

ا حياته دماتارات من  عره / مسوح رسول حلزاتوف: جول  ف 

 ص208 -  2022لان: اللؤلف، ع -عبود مسوح  

 2022/2/745ر  إ  :  

 4-225-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر الردسا//األدب الردسا//األدب اللترجم/ 

 

< 2375 > 

 حسن، جواد قرا 891.839

 -رل  سارل دسيرافيةا / جواد قرا حسن؛ ترجل  اسلاعيا أبو البةاد 

 ص239 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2021/8/4685ر  إ  :  

 0-388-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات البوسةي //األدب اللترجم//األدب البوسةا/ 

 

< 2376 > 

 الهديب، فائزه عبد األمير نايف 892.4

التربي  الص يوني  فا األدب العبر  الحايث / فائزه عبا األمير  

 ص122 -  2022لان: دار زهران، ع -ايب  نايف ال 

 2022/9/4813ر  إ  :  

 8-545-88-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الص يوني //االحتالل ا سرائيلا ل لسطين//التعليم/ 

 األي ال//األدب العبر //

 

< 2377 > 

 ليفانلي، زولفو 894.35

فةاق القسطةطيةي  / زدل و لي انلا، أحلا زكريا ابراهيم، مالك  

 ص392 -  2022لان: دار األهليـ ، ع -ديةيز أدزدمير  

 2022/4/2150ر  إ  :  

 6-464-39-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الردايات التركي //األدب التركا//األدب اللترجم/ 

 

< 2378 > 

 هان، الو 895.1

 - الشعب أساس الطلوحات / الد هان، صالح الاين مةذر السليلان  

 ص275 -  2022علان: دار فضاءات، 

 2022/7/3652ر  إ  :  

 5-281-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللذكرات الشاصي //القرى//السيرل الذاتي //الصين/ 
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< 2379 > 

 باتشو، ماتسو 895.61

 /قصائا ال اي و مرتب  بحسب الحردف الالتيةي : ال تاب األدل  

 -  2022ن نا ردن، لان: اآلع -ماتسو باتشو؛ ترجل  رأفت خليا الب ادل   

 ص197

 2022/1/507ر  إ  :  

 9-471-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الشعر اليابانا//األدب اليابانا//األدب اللترجم/ 

 

 التاريخ والجغرافيا

 التاريخ والجغرافيا 900
< 2380 > 

 مجيد، سوسن شاكر 900.711

 /AHAلتاريخ دفق اللعايير الادلي  دليا ضلان ال ودل لبرامج ا 

 ص79 -  2022لان: دار   رزاد، ع -سوسن  اكر م يا  

 2022/5/2307ر  إ  :  

 9-94-702-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التاريخ//برامج التاريس//ضلان ال ودل//االعتلاد  

 األكاديلا//التعليم العالا/

 

< 2381 > 

 عياد، خالد حماد 901

ر الصايا، علان: دا -تأمالت فا التاريخ / خالا حلاد عياد   

 ص264 -  2022

 2022/2/910ر  إ  :  

 4-06-782-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /فلس   التاريخ//الحضارات القايل //التاريخ القايم/ 

 

< 2382 > 

 محسن، أزهر داخل 901

التاريااني : مقاربات تحليلي  دقراءل فا رسوم ما بعا الحااث  /  

 ص350 -  2022لان: دار أم ا، ع -أزهر داخا محسن  

 2022/7/3847ر  إ  :  

 3-577-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /فلس   التاريخ//األحااث التارياي //الةقا ال ةا/ 

 الحااث //
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< 2383 > 

 المعاني، مصطفى كمال 901

ماخا إلى دراس  التاريخ / مصط ى كلال اللعانا، رائا عبا ال ليا  

 ص256 -  2022لان: دار زاد، ع -العواددل، محلا عبا ال اد  ال از   

 2022/4/1965ر  إ  :  

 2-42-779-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الحضارات القايل //التاريخ القايم//الةقا التارياا/ 

 فلس   التاريخ//

 

< 2384 > 

 يونس، عمار محمد 901

 -حوادث تارياي  فا ضوء فلس   التاريخ / علار محلا يونس   

 ص137 -  2022، علان: الاار اللة  ي 

 2022/5/2322ر  إ  :  

 9-103-20-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األحااث التارياي //فلس   التاريخ/ 

 

< 2385 > 

 الجبارات، محمود محمد همالن 902

 -دراسات فا التاريخ الثقافا / محلود محلا هلالن ال بارات   

 ص206 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2022/4/2162ر  إ  :  

 4-504-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاريخ الثقافا//الاراسات التارياي //فلس   التاريخ/ 

 

< 2386 > 

 القاضي، حسن حسين 902

علان: دار كةوز اللعرف ،  -من التراث / حسن حسين القاضا   

 ص(256)3ا -  2022

 2021/6/3394ر  إ  :  

 9-972-74-9957-978ردمك :  

قصص األنبياء//القبائا العربي //األنساب///الواص ات : /التأريخ/ 

 القرآن/

 

< 2387 > 

 الحمداني، عمر أحمد سعيد 907.2

مة ج األستاذ الاكتور علاد الاين خليا فا دراس  التاريخ من  

 -  خالل مؤل اته / علر أحلا سعيا الحلاانا، عبا الرحلن أحلا عبا نصيف

 ص107 -  2022علان: دار غيااء، 

 2021/5/2768ر  إ  :  

 3-949-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التأريخ//االستشراق داللستشرقون//الحضارل  

 ا سالمي //الاراسات التارياي /
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 الجغرافيا العامة والرحالت 910
< 2388 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

 -ال غرافي  قصت ا كلا كتب ا اللؤلف / م يا ملوك السامرائا   

 ص189 -  2022لعللي ، علان: دار اليازدر  ا

 2022/1/245ر  إ  :  

 7-063-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /البحوث ال غرافي //الاراسات ال غرافي //نظم  

 اللعلومات ال غرافي /

 

< 2389 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

ال غرافي  دأساسيات تطبيقات أساليب البحث / م يا ملوك  

 ص192 -  2022زدر  العللي ، اليا علان: دار -السامرائا  

 2022/1/244ر  إ  :  

 6-060-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /البحوث ال غرافي //تطبيقات الحاسوب//نظم  

 اللعلومات ال غرافي /

 

< 2390 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

علان: دار  -ال غرافي  دآفاق ا العللي  / م يا ملوك السامرائا   

 ص176 -  2022 ، اليازدر  العللي

 2022/1/199ر  إ  :  

 5-054-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نظم اللعلومات ال غرافي //ت ةولوجيا االتصاالت/ 

 التةلي //البحوث ال غرافي //

 

< 2391 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

 - لعلوماتي  / م يا ملوك السامرائاال غرافي  دالتطبيقات ال لي  ال 

 ص336 -  2022اليازدر  العللي ،  علان: دار

 2022/1/247ر  إ  :  

 0-062-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /تطبيقات الحاسوب//البحوث ال غرافي //نظم  

 اللعلومات ال غرافي /

 

< 2392 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

م يا  /ال غرافي : ت ةولوجيا اللعلوماتي  دتطبيقات التقةيات ال لي   

 ص314 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -لسامرائا  ملوك ا

 2022/1/200ر  إ  :  

 2-055-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نظم اللعلومات ال غرافي //ت ةولوجيا االتصاالت/ 

 التةلي //البحوث ال غرافي //
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< 2393 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 910.285

يا اللعلوماتي  / م يا ملوك ال غرافي : مة  يت ا العللي  د ت ةولوج 

 ص228 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -السامرائا  

 2022/1/271ر  إ  :  

 9-069-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /نظم اللعلومات ال غرافي //ت ةولوجيا الةقا/ 

 ت ةولوجيا االتصاالت //البحوث ال غرافي //

 

< 2394 > 

 العزاوي، علي عبد 910.285

/ علا عبا  GISغرافي  اللعاصرل دتقةيات اللعلوماتي  ال  

 ص426 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -العزاد   

 2021/10/5844ر  إ  :  

 5-041-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /رسم الارائط بالحاسوب//ال يوديسيا//نظم  

 اللعلومات ال غرافي //ال غرافيا التطبيقي /

 

< 2395 > 

 ترة، خولة خليلشخا 910.4

رحل  ابن فضالن دالتواصا الحضار  الثقافا / خول  خليا  

 ص153 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -  2ي - ااترل  

 2022/6/3011ر  إ  :  

 4-517-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أدب الرحالت//الرحال //دصف الرحالت/ 

 

< 2396 > 

 الشيدي، عاصم سالم 910.4

علان: اآلن  -أل / عاصم سالم الشيا   رأيت األضواء مط  

 ص79 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6838ر  إ  :  

 5-453-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الس ر//أدب الرحالت//اليوميات/ 

 

< 2397 > 

 العبري، بدر سالم 910.4

 -التعارف: تعريف بالذات دمعرف  لآلخر / بار سالم العبر    

 ص396 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2021/12/6836ر  إ  :  

 7-462-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أدب الرحالت//الس ر//اليوميات/ 
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< 2398 > 

 كافي، مصطفى يوسف 910.4

 -مبادئ إدارل دكاالت السياح  دالس ر / مصط ى يوسف كافا   

 ص273 -  2022علان: مؤسس  الوراق، 

 2021/8/4367ر  إ  :  

 2-857-33-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السياح //الس ر//ا دارل/ 

 

< 2399 > 

 العامري، عمرو 910.41

دار  علان: -مان أدق تةا على أبواب ا / علرد العامر    

 ص99 -  2022فضاءات، 

 2022/9/4690ر  إ  :  

 3-298-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أدب الرحالت//اللان//الرحالت ال غرافي / 

 

< 2400 > 

 زيدي، نشوان محمود جاسمال 915.6324

ال غرافيا ا قليلي : نظري  دتطبيق / نشوان محلود جاسم الزيا ،  

 ص284 -  2022لان: دار غيااء، ع -أحلا يالل خضر الطائا  

 2021/5/2772ر  إ  :  

 6-948-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /جغرافي  اللان//التركيب ال يولوجا//الثردات  

 اق(/العر)ن//اللشاكا البيئي //ال غرافيا ا قليلي //نيةوى الطبيعي //الس ا

 

< 2401 > 

 العرجان، عبد الرحيم محمد 915.6504

مسارات اللسير دالترحال فا األردن / عبا الرحيم محلا  

 ص364 -  2022لان: اللؤلف، ع -العرجان  

 2022/1/81ر  إ  :  

 الواص ات : /أدب الرحالت//اللان//األردن/ 

 

< 2402 > 

 لحوامدة، أريج ابراهيم عبد الرحمنا 917.3

ها سبق اللسللون كولومبس / أريج ابراهيم عبا الرحلن  

 2022لان: دار الرياحين، ع -الحوامال  

 2022/3/1489ر  إ  :  

 1-98-762-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األمري يتان//االكتشافات ال غرافي //الرحال / 

 ريخ األمري ا/اللسللون//الةقا التارياا//التا/
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 التراجم واألنساب والشارات 920
< 2403 > 

 الفنر، نادية أحمد 920.0563

م(: دكتابه الذيا على اللةتظم 1235هـ/632ابن القادسا )ت :  

 ص177 -  2022م ا، علان: دار أ -البن ال وز : / نادي  أحلا ال ةر  

 2022/4/1921ر  إ  :  

 7-537-25-9923-978ردمك :  

 : /التراجم الذاتي //العللاء//العراق/الواص ات  

 

< 2404 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 920.056311

مع تحقيق كتابه ال را بعا  ابن أبا الانيا: مصادره دمؤل اته 

 ص496 -  2022لان: دار زمزم، ع -ابتسام مرهون الص ار   /الشال

 2021/6/3510ر  إ  :  

 2-243-72-9957-978ردمك :  

 م//اللؤرخون//اللؤل ون العرب//بغااد/الواص ات : /التراج 

 العصر العباسا//

 

< 2405 > 

 أبو الدنين، جورج أنطون 920.0564

اللوسوع  اللسيحي  لألعالم الويةي : اللسيحيون ال اعلون فا  

رد القرن العشرين / جورا أنطون أبو الانين، مراد جلع  الزير، ريتشا

 ص815 -  2022لان: دار جسور ثقافي ، ع -في تور بلوي  

 2021/10/6084ر  إ  :  

 4-87-601-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الويةيون//اللسيحيون//االحتالل ا سرائيلا  

 ل لسطين/

 

< 2406 > 

 الزواوي، "محمد عصام" عبد الرحمن أحمد 920.0565

 اصيات أردني  فا اللئوي  / "محلا عصام" عبا الرحلن أحلا  

 ص394 -  2022لان: اللؤلف، غ -الزداد   

 2022/5/2597ر  إ  :  

 1-341-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم الذاتي //األردن//تاريخ األردن/ 

 

< 2407 > 

 أبو فرج، رضوان سليمان 920.056533

البتراء در  الصحراء: أعالم من بلا  قبيل  بةا ليث / رضوان  

 ص285 -  2022اللؤلف،  علان:  -سليلان أبو فرا  

 2022/4/1837ر  إ  :  

 6-292-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /األعالم العرب//التراجم//البتراء )األردن(/ 
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< 2408 > 

 الدرويش، عبد الباسط خليل 920.05691

القوارير الةضرات فا معرف  أ  ر نساء ا مارات / عبا الباسط  

 -  2022ف، علان: اللؤل -خليا الارديش، كريل  محلا السامرائا  

 ص361

 2022/2/958إ  :  ر  

 3-235-00-9923-978ردمك :  

 الةساء//الواص ات : /التراجم الذاتي //ا مارات العربي  اللتحال/ 

 

< 2409 > 

 العرموطي، مازن محمد نزال 920.71

 /محطات بألوان الطيف: مسيرل الت ايا دالبةاء دالتعبير الثقافا  

 ص520 -  2022لان: اللؤلف، ع -مازن محلا نزال العرمويا  

 2022/11/5621ر  إ  :  

 8-524-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//العلارل//الرجال//السيرل الذاتي //األردن/ 

 

< 2410 > 

 علان: مؤسس  - ]دآخردن[   أسلى خضر /هيفاء البشير: سيدة بحجم وطن  920.72

 ص190 -  2022عبا الحليا  ومان، 

 2021/10/5748ر  إ  :  

 8-079-19-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /السيرل الذاتي //الةساء//التراجم//األردن/ 

 

< 2411 > 

 العمري، ياسين خيرهللا 922

السيف الل ةا فا مةاقب من سلا أحلا / ياسين خيرهللا العلر ؛  

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -تحقيق علا عبا الحافظ السامرائا  

 ص240

 2021/11/6525ر  إ  :  

 1-527-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//السيرل الةبوي //العللاء اللسللون//الل  ردن/ 

 التاريخ ا سالما//

 

< 2412 > 

 بني ياسين، يوسف أحمد يوسف 922.1

ف ارس الشيوخ فا األنالس: ف رس  الشيخ ال قيه أبا محلا عباهللا  

ا اسين، عببن اسلاعيا بن محلا بن خزرا اللالا / يوسف أحلا يوسف بةا ي

 ص174 -  2022لان: دار أزمة ، ع -ال اد  نايف علا القعاياه  

 2022/10/5488ر  إ  :  

 3-864-09-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /أها ال  ر//رجال الاين//التراجم/ 
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< 2413 > 

 التكريتي، باسل مولود 922.1

عللاء ت ريت عبر العصور / باسا مولود الت ريتا، غ ران فائق  

 ص468 -  2022لان: دار زها ، ع -يم  ابراه

 2022/1/224ر  إ  :  

 9-259-17-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العللاء//ت ريت )العراق(//التاريخ ا سالما/ 

 

< 2414 > 

 دار النفائس والمخطوطات ببريدة 922.1

تراجم ال ضالء / دار الة ائس داللاطويات ببريال؛ تحقيق محلا  

 ص228 -  2022ردق ، علان: دار أ -ان التليلا  حلا العسافا آل بوعلي

 2022/2/774ر  إ  :  

 2-062-10-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الرجال//السيرل الذاتي //العللاء اللسللون/ 

 

< 2415 > 

 السامرائي، قاسم حسن عباس آل شامان 922.1

/  ح ريات فا جاار التاريخ: سيرل رجال ح ردا ذكراهم فا التاريخ 

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -قاسم حسن عباس آل  امان السامرائا  

 ص294

 2021/7/3723ر  إ  :  

 9-505-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الرجال//السيرل الذاتي //التاريخ ا سالما/ 

 العصر العباسا//

 

< 2416 > 

 العجمي، خليل عبدهللا 922.1

م / خليا 16 - 15هـ/10 - 9خالل القرنين  الحيال العللي  فا علان 

 ص463 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -عباهللا الع لا  

 2021/12/6835ر  إ  :  

 2-454-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /العللاء اللسللون//الحيال االجتلاعي //الحيال العللي / 

 التراجم//علان//

 

< 2417 > 

 هـ(770ي شهاب الدين المقرئ )تالفيومي، أحمد بن محمد بن عل 922.1

نثر ال لان فا تراجم األعيان تأليف أبو العباس ال يوما اللتوفى  

يق ال يوما؛ تحقعلا   اب الاين اللقرئ  هـ / أحلا بن محلا بن 770سة  

 ص246 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -علا عبا الحافظ السامرائا  

 2021/5/2660ر  إ  :  

 7-497-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الرجال//القادل الايةيون//التاريخ ا سالما/ 
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< 2418 > 

 الكيالني، كرم محمد الحاج ذياب زيد 922.1

سي ولوجي  الشيخ عبا القادر ال يالنا:  اصيته، يريقته، تربيته،  

بن ر يق، علان: دار ا -نا  علومه / كرم محلا الحاا ذياب زيا ال يال

 ص230 - 2022

 2022/9/4584ر  إ  :  

 9-96-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الرجال//أها ال  ر//العللاء اللسللون/ 

 فلسطين//

 

< 2419 > 

ودي المالكي، الحافظ شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن أحمد الداو 922.1

 هـ(945المصري )ت 

بو عباهللا محلا بن ترجل  العالم  السيويا / الحافظ  لس الاين أ 

 -  اللال ا؛ تحقيق محيا الاين ساما كالب ن أحلا الااددد  اللصر علا ب

 ص587 -  2022علان: دار   رزاد، 

 2021/11/6582ر  إ  :  

 2-80-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللحاثون//رداي  الحايث//علوم الحايث//التراجم/ 

 

< 2420 > 

 المكحل، محمد ابراهيم 922.12

الشيخ اللقر ء عبا الرحلن أبو غليون: سيرل عطرل دتاريخ  

 ص137 -  2022لان: اللؤلف، ع -مشرق / محلا ابراهيم الل حا  

 2022/3/1325ر  إ  :  

الواص ات : /التراجم الذاتي //القادل الايةيون//اللقرئون//قراءل  

 القرآن/

 

< 2421 > 

 دوار، فتيحة 922.4

ئر  فا خام  العقيال زاج ود محلا اللبارك الالسا ال  

 ص288 -  2022لان: دار األيام، ع -فتيح  ددار   /ا سالمي 

 2021/10/5956ر  إ  :  

 3-917-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم//اللصلحون الايةيون//التوحيا//العقيال  

 ا سالمي //الاعول ا سالمي /
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< 2422 > 

 البركاتي، شرف عبد المحسن 923.1

لرحل  اليلاني  لصاحب الادل  دالسيادل األمير األكبر الشريف ا 

ةا حسين با ا أمير م   الل رم  /  رف عبا اللحسن البركاتا؛ تحقيق م 

 -  2022لتوثيق اللل ا األردنا ال ا لا، اعلان: مركز  -مبيضين  

 ص294

 2021/12/6817ر  إ  :  

 1-9-8743-9957-978ردمك :  

 اليلاني //الثورات الااخلي //الةزاعات القومي / الواص ات : /الرحل  

 الشريف الحسين بن علا//التاريخ العربا//

 

< 2423 > 

 عمرو، نبيل محمود 923.1564

علان: دار  -أيول يوم فا حيال الزعيم / نبيا محلود علرد   

 ص120 -  2022الشردق، 

 2022/1/89ر  إ  :  

 0-868-00-9957-978ردمك :  

 ل الذاتي //رؤساء الادل//فلسطين//التراجم/الواص ات : /السير 

 

< 2424 > 

 شلباية، محمد محمود 923.2

جورا انطونيوس: الطلوح التواق ما بين ردمةسيات الايال  

 -دالغلوض االستعلار  دجال القومي  اللتافق / محلا محلود  لباي   

 ص228 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/2/955ر  إ  :  

 2-0-9954-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم//السياسيون//األدب السياسا//التاريخ  

 العربا/

 

< 2425 > 

 العساف، عبدهللا مطلق 923.2

سة  فا 22مذكرات م لا الةصرادين على دردب البعث:   

 -  2022ف، علان: اللؤل -الس ون السوري  / عباهللا مطلق العساف  

 ص638

 2021/11/6588ر  إ  :  

 3-152-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السياسيون//األحزاب السياسي //الرجال//التراجم/ 

 البلاان العربي //
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< 2426 > 

 األرناؤوط، "محمد موفق" أحمد 923.2561

 -مذكرات محسن البراز  / "محلا موفق" أحلا األرناؤدي   

 ص167 -  2022علان: اآلن نا ردن، 

 2022/8/3915ر  إ  :  

 2-540-13-9923-978ردمك :  

-1943الواص ات : /التراجم//السياسيون//ع ا   ر  القوتلا  

 تاريخ سوريا///1949

 

< 2427 > 

 األسعد، رشيد جبر 923.2564

الشيخ حسن سالم  دددره السياسا دالعس ر  فا فلسطين  

 -  2022لان: دار اللأمون، ع -ا جبر األسعا  م / ر ي1948 -م 1903

 ص462

 2022/5/2448ر  إ  :  

 8-600-77-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم//الل اهادن//الش ااء//االحتالل ا سرائيلا  

 ل لسطين//مقادم  االحتالل//القضي  ال لسطيةي /

 

< 2428 > 

 قنيبي، رامز 923.3565

عاما اللعرف  العاللا / رامز قةيبا؛ ترجل   رك  يالل أبو  

 ص257 -  2022لان: الشرك ، ع -غزال  للترجل  دالتوزيع دالةشر  

 2022/6/2886ر  إ  :  

 2-10-429-9957-978 / 6-09-429-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الرجال//االقتصاديون//األردن/ 

 

< 2429 > 

 الريشاوي، رائد لزام محمد 923.7563

 - 1942داخا حسن جريو: حياته دسيرته العللي  دا داري   

جل ، علان: دار د -ا الريشاد   )دراس  تارياي ( / رائا لزام محل 2020

 ص296 -  2022

 2021/11/6653ر  إ  :  

 5-114-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم //األكاديليون//السيرل الذاتي  //العراق/ 

 

< 2430 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 923.9563

ال غرافا م يا ملوك السامرائا: مساهلاته العللي  / م يا ملوك  

 ص182 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع - السامرائا 

 2022/1/275ر  إ  :  

 0-075-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ال غرافيون//التراجم//نظم اللعلومات//البحوث  

 ال غرافي /
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< 2431 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 923.9563

السيرل الشاصي  اللعلوماتي : م يا ملوك السامرائا / م يا ملوك  

 ص63 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -مرائا  السا

 2022/1/248ر  إ  :  

 3-058-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /السيرل الذاتي //ال غرافيون//العراق/ 

 

< 2432 > 

 عليان، عليان محمود 927.415

رسامو ال اري اتير السياسا العربا: حةظل  ناجا العلا نلوذجا   

 - 2022م ا، علان: دار أ -د عليان  عربيا  / عليان محلوكاري اتيريا  سياسيا  

 ص137

 2022/1/453ر  إ  :  

 1-498-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الرسامون//الرسوم ال اري اتوري //السياس //ا عالم  

 العربا//التراجم//فلسطين/

 

< 2433 > 

 صباريني، حسن محمد سعيد 928

علان:  -لا سعيا صباريةا  ثلام  أمام مح ل  التاريخ / حسن مح 

 ص127 -  2022اآلن نا ردن، 

 2022/3/1504ر  إ  :  

 3-486-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم الذاتي //األدباء العرب//األدب العربا//التاريخ  

 األدبا/

 

< 2434 > 

 - ]ندآخرد[   محلا محلود الاردبا /هند أبو الشعر: أديبة ومؤرخة وموثقة  928.1

 ص211 -  2022: اآلن نا ردن، علان

 2022/5/2534ر  إ  :  

 9-512-13-9923-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم//الةساء//األعلال األدبي //التأريخ//الحيال  

 الثقافي //األردن/

 

< 2435 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 928.1

هـ / ابتسام 282 - 191أبو العيةاء: األديب البصر  الظريف  

 ص435 -  2022لان: دار زمزم، ع - مرهون الص ار 

 2021/6/3513ر  إ  :  

 5-242-72-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التراجم//األدباء العرب//البصرل )العراق(//العصر  

 العباسا/
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< 2436 > 

 الصفار، ابتسام مرهون 928.1

 -زياد األع م:  اعر العربي  فا خراسان / ابتسام مرهون الص ار   

 ص206 -  2022، علان: دار زمزم

 2021/6/3633ر  إ  :  

 7-248-72-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//الشعراء العرب//العصر األمو / 

 

< 2437 > 

 المدادحة، سلوى فالح 928.1

 -  2022علان: اللؤلف،  -خارا اللة اا / سلوى فالح اللاادح    

 ص152

 2022/2/960ر  إ  :  

 األدباء العرب//الةساء//الواص ات : /السيرل الذاتي / 

 

< 2438 > 

 الحمداني، عمر أحمد سعيد 928.91

مقابالت  اصي  مع مؤرخين موصليين / علر أحلا سعيا  

 ص102 -  2022لان: دار غيااء، ع -الحلاانا  

 2021/11/6201ر  إ  :  

 0-995-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللؤرخون//التراجم//التاريخ//اللوصا )العراق(/ 

 

< 2439 > 

 بارليت، روزاموند 928.917

تولستو  األديب دا نسان "حيال ردسي " / ردزامونا بارليت؛  

 ص590 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -ترجل  سامر سلير كردم  

 2022/7/3496ر  إ  :  

 6-526-13-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التراجم//السيرل الذاتي //األدباء//ردسيا االتحادي / 

 

< 2440 > 

 خواجة، خالد زهدي مصطفى 929.2

عائل  الزبيا  أبو قياص فا سيل  الظ ر / خالا زها  مصط ى  

 ص142 -  2022لان: اللؤلف، ع -خواج   

 2022/11/5613ر  إ  :  

 الواص ات : /األنساب//العائالت//التاريخ االجتلاعا//فلسطين/ 

 

< 2441 > 

 الشواورة، علي سالم حميدان 929.2

عشائرها دحلايل ا دأنساب ا دمواية ا  دأصول ا / قبيل  التعامرل:  

 ص141 -  2022لان: دار ص اء، ع -علا سالم حلياان الشوادرل  

 2022/7/3724ر  إ  :  

 1-202-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التعامرل//تاريخ العائالت//ا نسان//فلسطين/ 
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< 2442 > 

 المعشر، برهم يوسف هيشان 929.2

 بي  اللسيحي  الغساني  فا األردن دفلسطين /تاريخ األسر العر 

 ص304 -  2022لان: اللؤلف، ع -برهم يوسف هيشان اللعشر  

 2022/5/2478ر  إ  :  

 الواص ات : / تاريخ العائالت //القبائا العربي //اللسيحي / 

 األردن//فلسطين//

 

< 2443 > 

 النعيمات، طالل محمد موسى 929.209565

عربا: نعيم الشرال    نزال  الص ح  قبيل  الةعيم فا الوين ال 

 ص715 -  2022ف، معان: اللؤل -إنلوذجا  / يالل محلا موسى الةعيلات  

 2022/7/3722ر  إ  :  

 الواص ات : /القبائا العربي //األنساب العربي //معان )األردن(/ 

 

< 2444 > 

 الزعبي، عمر أحمد  صالح 929.356

زين العاباين  البيان الصريح فا الةسب الصحيح نسب محلا 

لر القادر  ال يالنا دذريته ) أدل من دخا فا بةا زعب دبةى ب م ( / ع

 ص79 -  2022لان: دار ال ةان، ع -أحلا  صالح الزعبا  

 2022/7/3469ر  إ  :  

 0-142-35-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةسب//العائالت//ال ا ليون//بالد الشام/ 

 

< 2445 > 

 مجيد ملوكالسامرائي،  929.356318

التش يالت الةقابي  للسادل األ راف ال ا ليين / م يا ملوك  

 ص176 -  2022لان: دار اليازدر  العللي ، ع -السامرائا  

 2022/1/249ر  إ  :  

 6-057-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةسب//آل البيت//سامراء )العراق(/ 

 

< 2446 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 929.356318

 -الشريف عبا العظيم الحسيةا / م يا ملوك السامرائا   السيا 

 ص189 -  2022علان: دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/272ر  إ  :  

 2-071-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةسب//آل البيت//سامراء )العراق(/ 
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< 2447 > 

 الكيالني، كرم محمد الحاج ذياب زيد 929.3564

سالسا نسب آل زيا ال يالنا األ راف / اللش ر ال شاف فا  

 -  2022بن ر يق، علان: دار ا -كرم محلا الحاا ذياب زيا ال يالنا  

 ص187

 2022/9/4580ر  إ  :  

 1-92-768-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /الةسب//تاريخ العائالت//فلسطين/ 

 

< 2448 > 

 المعيوف، ركاد مناور شافي 929.356524

ال قبيل  السرحان / ركاد مةادر  افا محطات تارياي  فا حي 

 ص121 -  2022لل رق: اللؤلف، ا -؛ مزيال دمةقح   2 ي -اللعيوف  

 2022/9/4616ر  إ  :  

 الواص ات : /القبائا العربي //تاريخ العائالت//التراث الشعبا/ 

 الل رق )األردن(//

 

 تاريخ العالم القديم 930
< 2449 > 

 أوسي، اسماعيل شيخي 930

لان دالادل فا اللشرق العربا القايم حتى ن اي  العصر نشوء ال 

 ص630 -  2022لان: دار ص اء، ع -البردنز  / اسلاعيا  ياا أدسا  

 2022/5/2383ر  إ  :  

 0-168-28-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللشرق العربا//الحضارات القايل //اللان القايل / 

 عصور ما قبا التاريخ//

 

< 2450 > 

 حد، سرمد متيعبد األ 935

 Cuneiformاألب اي  اللسلاري  الثلرل األدلى ألجا السالم =  

Alphabet  The First  Fruit For Peace   سرما متا عبا األحا /-  

 ص252 -  2022اللؤلف، علان: 

 2022/2/766ر  إ  :  

 9-275-00-9923-978ردمك :  

 ن الة رين/الواص ات : /الةقوش//الحضارات القايل //بالد ما بي 

 التاريخ القايم//

 

< 2451 > 

 الجبوري، بدر عبد الهادي 935.01

 -اآلكايون:  تاريا م دحضارت م / بار عبا ال اد  ال بور    

 ص340 -  2022علان: دار أم ا، 

 2022/1/157ر  إ  :  

 9-476-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /االمبرايوري  اآلكاي //حضارات بالد ما بين  

 الحضارات القايل //تاريخ العراق///الة رين
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< 2452 > 

 الطائي، أسامة كاظم عمران 935.07

الحردب ال ارسي  لبردكوبيوس مصارا  كالسي يا  لتاريخ إيران  

علان:  -( / أسام  كاظم علران الطائا  The Persian Warsالقايل  = )

 ص239 -  2022الاار اللة  ي ، 

 2022/5/2398ر  إ  :  

 7-107-20-9923-978ردمك :  

 االمبرايوري  البيزنطي ///651 - 226الواص ات : /الساسانيون  

 الحردب ال ارسي //تاريخ إيران//التاريخ القايم//

 

 تاريخ أوروبا 940
< 2453 > 

 الدليمي، نعمه اسماعيل مخلف 940.2

نعله  /الة ض  األدردبي  دأثرها فا ظ ور الادل  القومي  الحايث   

 ص434 -  2022لان: دار ص اء، ع - اسلاعيا مالف الاليلا 

 2022/5/2387ر  إ  :  

 7-169-28-9923-978ردمك :  

الحضارل //1648-1517الواص ات : عصر ا صالح األدردبا  

ا سالمي //تاريخ أدردبا//العصور الوسطى//عصر الة ض  األدردبا 

1453-1517/ 

 

< 2454 > 

 حنون، ماهر ابراهيم 943.086

ي ودي  )ال ولوكوست( بين األسطورل أكذدب  تسلى اللحرق  ال 

 ص236 -  2022للأمون، علان: دار ا -دالاراف  / ماهر ابراهيم حةون  

 2021/12/6699ر  إ  :  

 2-587-77-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللحرق //الةازي //األقليات الايةي //تاريخ أللانيا/ 

 الي ودي //

 

< 2455 > 

 بينو، مراد أمين 947.084

ستالين الشعوب داللثق ين بقوله أنا ال أبادل جةا  ب يلا  كيف خا  

 ص73 -  2022لان: اللؤلف، ع -مار ال / مراد أمين بيةو  

 2022/3/1260ر  إ  :  

الواص ات : /االستراتي ي  العس ري //الحرب الة سي //التاريخ  

 العس ر //ردسيا االتحادي //أللانيا/
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< 2456 > 

 قاسم، فرقد عباس 949.65

 - 1878القضي  األلباني : دراس  فا جانبي ا السياسا دالثقافا) 

م ا، علان: دار أ -ال ةانا  ( / فرقا عباس قاسم، ميسون ناصح 1908

 ص312 - 2022

 2022/2/898ر  إ  :  

 3-506-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /ألبانيا//الادل  العثلاني //ددل البلقان//التاريخ  

 السياسا/

 

 التاريخ العام آلسيا 950
< 2457 > 

 الدوري، قيس عبد العزيز عثمان 951

األدضا  االقتصادي  داالجتلاعي  دالسياسي  فا الصين خالل  

س عبا العزيز عثلان م( / قي1258 - 622هـ / 656 - 1العصور ا سالمي  )

 ص160 -  2022لان: دار أم ا، ع -الادر   

 2022/7/3536ر  إ  :  

 7-566-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال السياسي //األدضا  االجتلاعي   

 ما/داالقتصادي //األسر الحاكله//ال توحات ا سالمي //التاريخ ا سال

 

< 2458 > 

 شينغ، تشانغ شينغ 951

موجز تاريخ جل وري  الصين الشعبي  / تشانغ  يةغ  يةغ؛ ترجل   

 ص274 -  2022لان: دار فضاءات، ع -عاصف راجح الاالا   

 2022/7/3260ر  إ  :  

 5-265-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحزب الشيوعا الصيةا//األدضا  االجتلاعي   

 داالقتصادي //األحوال السياسي //تاريخ الصين/

 

< 2459 > 

 الحلبوسي، صدام حمادي 955.022

الحرك  ال  ري  فا ماية   يراز مةذ ال تح العربا ا سالما سة   

علان: دار  -م / صاام حلاد  الحلبوسا  1258هـ/656ى م حت643هـ/23

 ص194 -  2022أم ا، 

 2022/3/1186ر  إ  :  

 1-513-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /بالد فارس//ال توحات ا سالمي //الحرك  ال  ري / 

 التاريخ العربا ا سالما//
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< 2460 > 

 البدراني، عبد الملك عبد الستار 955.026

 -1211هـ / 806 - 608صر اللغولا ون فا الصين فا العاللسلل 

 -  2022للعتز، علان: دار ا -م / عبا الللك عبا الستار البارانا  1403

 ص192

 2021/9/5266ر  إ  :  

 1-310-65-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللغول//تاريخ الصين//اللسللون//انتشار ا سالم/ 

 التاريخ ا سالما//

 

< 2461 > 

 البديري، خضير 955.05

/ خضير  1911 - 1905اللشردي  دصرا  السلط  فا إيران  

 ص456 -  2022لان: دار األيام، ع -الباير   

 2022/5/2278ر  إ  :  

 2-956-95-9957-978ردمك :  

الصرا  //1911 - 1905الواص ات : /الثورل الاستوري  ا يراني   

 السياسا//تاريخ إيران/

 

 بي اإلسالميالتاريخ العر 956
< 2462 > 

آغا سر   /شمس الدين سامي فراشري: تشابك العثمنة والقومية واإلسالم  956

علان: اآلن  -؛ إعااد محلا موفق أحلا األرناؤدي  ]دآخردن[   ل ةا

 ص206 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6741ر  إ  :  

 0-429-13-9923-978ردمك :  

  //العثلانيون//القومي /الواص ات : /ا رث ال  ر //الحضارل العربي 

 الصراعات التارياي //التاريخ ا سالما//

 

< 2463 > 

 بلقاسم، عطية ابراهيم اشتيوي 956

الاطاب الثقافا العربا اللعاصر: قراءل تحليلي  نقاي  فا قراءل  

ء، يااعلان: دار غ -إ  الي  الة ض  العربي  / عطي  ابراهيم ا تيو  بلقاسم  

 ص247 -  2022

 2021/5/2866ر  إ  :  

 7-967-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الثقاف  العربي //ال  ر العربا//الحيال ال  ري //الحضارل  

 العربي /
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< 2464 > 

 السامرائي، جنان أحمد 956

 -محاضرات فا التراث العربا ا سالما / جةان أحلا السامرائا   

 ص361 -  2022علان: دار جليس الزمان، 

 2022/3/1486ر  إ  :  

 9-534-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /التراث الثقافا//الحضارل ا سالمي //التاريخ ا سالما/ 

 

< 2465 > 

 السامرائي، قاسم حسن عباس آل شامان 956

 ذرات ماتارل من التاريخ دالحضارل / قاسم حسن عباس آل  امان  

 ص328 -  2022لان: دار جليس الزمان، ع -السامرائا  

 2021/11/6524  : ر  إ 

 4-526-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الحضارل ا سالمي //التراجم//السيرل الةبوي //التاريخ  

 ا سالما/

 

< 2466 > 

 السامرائي، قاسم حسن عباس آل شامان 956

نقاب  آل البيت األ راف: نشأت ا دمراسيل ا دإس ام ا فا الحيال  

، ليس الزمانعلان: دار ج -لسامرائا  السياسي  / قاسم حسن عباس آل  امان ا

 ص237 -  2022

 2021/11/6523ر  إ  :  

 7-525-81-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /الادل  ا سالمي //آل البيت//الاالف //التاريخ ا سالما/ 

 

< 2467 > 

 السبعاوي، ضياء حسين 956

ن لان ياسين: مة  ه دج وده فا تادين التاريخ العربا ا سالما  

 -  2022يااء، علان: دار غ -تصاد  داالجتلاعا / ضياء حسين السبعاد   االق

 ص220

 2021/2/941ر  إ  :  

 7-912-96-9957-978ردمك :  

الواص ات : /التاريخ العربا ا سالما//الحيال االجتلاعي   

 داالقتصادي //اللؤرخون//الحضارل العربي  ا سالمي /

 

< 2468 > 

 عبد الحفيظ، وئام راتب 956

دئام  رز اللعالم األثري  دالتارياي  دالايةي  فا البالد العربي  /أب 

 ص292 -  2022لان: دار ابن الة يس، ع -راتب عبا الح يظ  

 2021/6/3363ر  إ  :  

 6-106-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللواقع األثري //اآلثار ا سالمي //الحضارات القايل / 

 ا سالما/ البلاان العربي //التاريخ/
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< 2469 > 

 محادين، موفق محمد 956

 -مقاربات فا ال  ر العربا اللعاصر / موفق محلا محادين   

 ص454 -  2022علان: دار ابن الة يس، 

 2021/9/5256ر  إ  :  

 7-141-24-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال  ر العربا//التاريخ العربا//األحوال السياسي / 

 الثقاف  اللعاصرل//

 

< 2470 > 

 عباس، سالم كناوي 956.01

الصعاليك فا  به ال زيرل العربي  قبا ا سالم: دراس  اجتلاعي   

 ص459 -  2022بن الة يس، علان: دار ا -تارياي  / سالم كةاد  عباس  

 2021/11/6448ر  إ  :  

 4-155-24-9923-978ردمك :  

 ا/الواص ات : /الصعاليك// به ال زيرل العربي //العصر ال اهل 

 

< 2471 > 

 أبو غربية، دعاء "محمد شاكر" 956.04

 -تاريخ الادل  األموي  للةا ئ  / دعاء "محلا  اكر" أبو غربي    

 ص96 -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4415ر  إ  :  

 3-0-9953-9923-978ردمك :  

الشباب دالةا ئ //التاريخ //750 - 661الواص ات : /األمويون  

 ا سالما/

< 2472 > 

 لطائي، عبد الستار اسماعيلا 956.04

 -41ورل للال اء فا العصر األمو  )ددر أها الرأ  فا تقايم اللش 

ليس علان: دار ج -الستار اسلاعيا الطائا   م( / عبا750 - 661هـ/132

 ص201 -  2022الزمان، 

 2021/10/5878ر  إ  :  

 5-516-81-9957-978ردمك :  

ل الادل //الال اء//العصر الواص ات : /الشورى//أها الرأ //إدار 

 األمو //التاريخ ا سالما/

 

< 2473 > 

 الطائي، عبد الستار اسماعيل 956.04

 - 723هـ/120 - 105العراق فا ع ا خالا بن عباهللا القسر   

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -م / عبا الستار اسلاعيا الطائا  737

 ص179

 2021/10/5885ر  إ  :  

 9-518-81-9957-978ردمك :  

الواص ات : /الرأ //أها ال  ر//ال وانب السياسي //األحوال  

التاريخ //750-661ال اء//الادل  األموي  االجتلاعي  داالقتصادي //ال

 ا سالما/
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< 2474 > 

 الكربولي، بديع محمد 956.04

عبا العزيز بن مردان: سيرته دأثره فا العصر األمو  / بايع  

 ص310 -  2022م ا، ار أدعلان:  -محلا ال ربولا  

 2022/3/1450ر  إ  :  

 5-528-25-9923-978ردمك :  

العصر األمو //التاريخ //750 - 661الواص ات : /األمويون  

 ا سالما/

 

< 2475 > 

 الكربولي، بديع محمد 956.05

أها اليلن فا اللغرب داألنالس حتى قيام ا مارات اللستقل  عن  

علان:  -ا  السياسا / بايع محلا ال ربولالاالف  العباسي : دراس  فا التاريخ 

 ص327 -  2022دار أم ا، 

 2022/2/895ر  إ  :  

 2-503-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القبائا اليلةي //بالد اللغرب//األنالس//التاريخ  

 السياسا//التاريخ العربا/

 

< 2476 > 

 األنصاري، كهالن عبد الكريم 956.0542

 /م(1193 - 1037هـ/590 - 429ا )القضاء فا العصر السل وق 

 ص192 -  2022لان: دار دجل ، ع -ك الن عبا ال ريم األنصار   

 2021/8/4165ر  إ  :  

 9-091-37-9923-978ردمك :  

التاريخ //1308 - 1040الواص ات : /القضاء//القضال//السالجق   

 ا سالما/

 

< 2477 > 

 عبيدات، أحمد أديب محمود 956.0543

  دتارياي  فا الحردب الصليبي  األدلى / ماتصرات جغرافي 

 ص(69)2ا -  2022ربا: اللؤلف، إ -أحلا أديب محلود عبياات  

 2022/8/4244ر  إ  :  

الواص ات : /الحردب الصليبي //الادل  الزن ي //تحرير صالح  

 التاريخ ا سالما///1187الاين للقاس 

 

< 2478 > 

 المعاني، مصطفى كمال 956.06

ا سالمي  دأثرها الحضار : االنالس /  الحضارل العربي  

 - 2022اد، علان: دار ز -العواددل  مصط ى كلال اللعانا، رائا عبا ال ليا 

 ص495

 2022/2/677ر  إ  :  

 9-27-779-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحضارل العربي  ا سالمي //األنالس//العللاء  

 اللسللون//التاريخ ا سالما/
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< 2479 > 

 حسيني، قاسم عبدال 956.061

اللوريسي يون دالعالم ا سالما من سقوي غرناي  حتى ن اي   

 - يةا محاكم الت تيش ا سباني : دراس  تارياي  دثائقي  / قاسم عبا الحس

 ص334 -  2022علان: مركز ال تاب األكاديلا، 

 2021/10/6109ر  إ  :  

 1-524-35-9957-978ردمك :  

-711ارل ا سالمي //تاريخ األنالس الواص ات : /غرناي //الحض 

1492/ 

 

< 2480 > 

 المحمدي، جاسم محمد 956.061

ماية  إست   األنالسي : دراس  فا تاريا ا السياسا دالحضار   

بصار، علان: دار إ -سم محلا اللحلا   م( / جا1263 - 711هـ/662 - 92)

 ص288 -  2022

 2022/4/1952ر  إ  :  

 9-098-29-9923-978ردمك :  

 التاريخ ا سالما///1492-711واص ات : /تاريخ األنالس ال 

 

< 2481 > 

 المشهداني، رياض عدنان 956.061

 - 95ماية  الردل دأثرها فا األحوال العام  باألنالس  

يااء، علان: دار غ -ض عانان اللش اانا  م / ريا1149 - 713هـ/544

 ص305 -  2022

 2021/1/459ر  إ  :  

 5-903-96-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /العصر األنالسا//الحيال االجتلاعي  داالقتصادي / 

 التاريخ ا سالما//

 

< 2482 > 

 الهموندي، جنان عبد الجليل 956.061

 - 710هـ/646 - 92أعالم إ بيلي  من ال تح حتى السقوي ) 

علان: دار  -م( / جةان عبا ال ليا ال لونا ، نزه  عودل الظاهر   1248

 ص302 -  2022أم ا، 

 2022/1/438ر  إ  :  

 4-497-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /إ بيلي //إدارل الادل //األدضا  االجتلاعي   

 خ العربا/التاري//1492-711داالقتصادي //اللوقع ال غرافا//تاريخ األنالس 

 

 

 

 

 

 

 



519 
 

< 2483 > 

 الحديثي، معزز اسكندر 956.066

علان:  -ايثا  ابن تومرت دالادل  اللوحاي  / معزز اس ةار الح 

 ص408 -  2022دار أم ا، 

 2022/5/2394ر  إ  :  

 7-540-25-9923-978ردمك :  

 الاعول ا صالحي ///1269 - 1130الواص ات : /اللوحادن  

 تاريخ اللغرب//التاريخ ا سالما//

 

< 2484 > 

ية خالفة سالطين بني عثمان بين النفي واإلثبات في ضوء المذاهب الفقه 956.08

 - ]دآخردن[   يالل ال ويعا العازما /لتاريخية والمصادر ا

 ص169 -  2022علان: دار الرياحين، 

 2022/1/125ر  إ  :  

 9-92-762-9923-978ردمك :  

الساليين //1922 - 1402الواص ات : /االمبرايوري  العثلاني   

 العثلانيون//التاريخ ا سالما/

 

< 2485 > 

 خميس، حنان مصطفى يوسف 956.093

 سرائيلي  فا اللياه العربي  دال لسطيةي  دالحركات اللطامع ا 

م ا، علان: دار أ -سف خليس  الشعوبي  ال اامه / حةان مصط ى يو

 ص266 - 2022

 2022/11/5738ر  إ  :  

 1-597-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللوارد اللائي //األيلا  ا سرائيلي //فلسطين/ 

 الصرا  العربا ا سرائيلا//

 

< 2486 > 

 الطائي، يوسف إدريس زكو 956.093

 - 1948مواقف األحزاب اللبةاني  من الصرا  العربا ا سرائيلا  

 -  2022ليس الزمان، علان: دار ج -/ يوسف إدريس زكو الطائا   1973

 ص271

 2021/7/3712ر  إ  :  

 4-498-81-9957-978ردمك :  

 السياسي /الواص ات : /الصرا  العربا ا سرائيلا//األحوال  

 األحزاب اللبةاني //
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< 2487 > 

 الشافعي، أبو الفداء اسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي 956.1005

البسط التام فا الرحل  لبعض بالد الشام / أبو ال ااء اسلاعيا بن  

 -كا  محلا ال راحا الع لونا الامشقا الشافعا؛ تحقيق سليلان خالا الحرا

 ص656 -  2022ح، علان: دار ال ت

 2022/1/14ر  إ  :  

 3-608-23-9957-978ردمك :  

الواص ات : /اللان//الرحالت//تاريخ بالد الشام//التاريخ العربا  

 ا سالما/

 

 تاريخ العراق 956
< 2488 > 

 العاني، وسيم رفعت 956.3042

سةوات الحصار: تاريخ العراق بين حربا ال ويت داالحتالل  

 -  2022لان: دار األيام، ع -عت العانا  رف ( / دسيم2003 - 1991)

 ص514

 2022/1/119ر  إ  :  

 4-936-95-9957-978ردمك :  

الواص ات : /احتالل ال ويت//حصار العراق//االحتالل األمري ا  

 للعراق//التاريخ السياسا//العراق/

 

< 2489 > 

 جريو، داخل حسن 956.305

/  2021 - 2003بعض تااعيات غزد العراق داحتالله لل ترل  

 ص457 -  2022لان: دار دجل ، ع -داخا حسن جريو  

 2021/10/5952ر  إ  :  

 3-105-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االحتالل األمري ا للعراق//األحوال السياسي / 

 األنظل  السياسي //األحااث التارياي //تاريخ العراق//

 

< 2490 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 956.318

علان:  -ؤي  جغرافي  للتاريخ / م يا ملوك السامرائا  سامراء: ر 

 ص304 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/250ر  إ  :  

 0-059-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /سامراء )العراق(//اللان العربي //تاريخ العراق/ 
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< 2491 > 

 السامرائي، مجيد ملوك 956.318

علان:  -م يا ملوك السامرائا  سر من رأى دالاالف  العباسي  /  

 ص217 -  2022دار اليازدر  العللي ، 

 2022/1/279ر  إ  :  

 4-077-43-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /سامراء )العراق(//اللان العربي //الاالف  العباسي / 

 تاريخ العراق//

 

< 2492 > 

 السامراني، عبد الرزاق أحمد 956.318

عبا  سامراء: العاصل  العباسي  / أبحاث ددراسات فا تاريخ ماية  

 ص226 -  2022لان: دار أم ا، ع -الرزاق أحلا السامرانا  

 2022/4/1911ر  إ  :  

 6-534-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /سامراء )العراق(//تاريخ العراق/ 

 

 تاريخ فلسطين 956
< 2493 > 

 اخميس، حنان مصطفى 956.4

علان: دار أم ا،  -ى اخليس  ال لسطيةيون العلالق  / حةان مصط  

 ص213 -  2022

 2022/7/3840ر  إ  :  

 9-575-25-9923-978ردمك :  

 ق م//تاريخ فلسطين القايم/ 900 - 3200الواص ات : /ال ةعانيون  

 الي ود//االستيطان//تاريخ فلسطين//

 

< 2494 > 

 جندل، جاسم محمد 956.4

 -  2022، علان: دار اللعتز -ص ق  العصر / جاسم محلا جةال   

 ص278

 2021/9/5271ر  إ  :  

 2-313-65-9957-978ردمك :  

الواص ات : /ص ق  القرن//الصرا  العربا ا سرائيلا//القضي   

 ال لسطيةي //األردن/

 

< 2495 > 

 عليان، عليان محمود 956.4

فلسطين دال يئات داللةظلات ا قليلي  دالادلي  / عليان محلود  

 ص212 -  2022أم ا،  علان: دار -عليان  

 2022/1/455ر  إ  :  

 8-501-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /اللوقع ال غرافا//اللةظلات الادلي //ال يئات  

 السياسي //القضي  ال لسطيةي /
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< 2496 > 

 مطاوع، سمير عبدهللا 956.4

كيف تعطا قيام الادل  ال لسطيةي  / سلير عباهللا مطاد ؛ ترجل   

 -  2022لان: دار اليازدر  العللي  ، ع -ال رد بوليص ايوب عص ور  

 ص290

 2022/5/2305ر  إ  :  

 9-100-43-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القضي  ال لسطيةي //الص يوني //دعا بل ور  

 تاريخ فلسطين///1917

 

< 2497 > 

 وجيه، نبيهة محمد علي 956.4

االستيطان ا سرائيلا: تقويض لحق تقرير اللصير للشعب  

ضاءات ، علان: دار ف -محلا علا دجيه   / نبي   2020-1967 ال لسطيةا

 ص223 -  2022

 2021/6/3066ر  إ  :  

 2-167-36-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االحتالل ا سرائيلا ل لسطين//القضي  ال لسطيةي / 

 التاريخ السياسا//تاريخ فلسطين//

 

< 2498 > 

 سرية، سالم حسين 956.402

  ا ن يلي  د تزدير التاريخ / سالم حسين فلسطين بين الص يوني 

 ص242 -  2022لف، اللؤ  -سري   

 2022/6/2888ر  إ  :  

 5-356-00-9923-978ردمك :  

الواص ات : /القضي  ال لسطيةي //الص يوني //إسرائيا//األحااث  

 التارياي //تاريخ فلسطين/

 

< 2499 > 

 أبو الهدى، سامح برهان 956.411

اللبارك مةذ مع زل ا سراء داللعراا حتى  أحوال اللس ا األقصى 

 -رهان أبو ال اى  بم / سامح 691- 620بةاء مس ا قب  الصارل اللشرف  

 ص266 -  2022علان: دار األيام، 

 2021/11/6617ر  إ  :  

 4-923-95-9957-978ردمك :  

 الواص ات : /اللس ا األقصى//قب  الصارل//ا سراء داللعراا/ 

 س //تاريخ فلسطين/األماكن اللقا/
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< 2500 > 

 داوود، جورج فريد 956.414

 –م 1866هـ/1282داخر الع ا العثلانا بيت لحم فا أ 

 ص184 -  2022لان: اللؤلف، ع -م / جورا فريا داددد  1875هـ/1292

 2022/5/2299ر  إ  :  

 5-314-00-9923-978ردمك :  

 تاريخ فلسطين///الواص ات : /بيت لحم )فلسطين(//الادل  العثلاني  

 

< 2501 > 

 قنواني، حنا نخلة 956.414

حةا  بيت لحم تتحاث عن ن س ا: أنا ماية  السالم داللحب  دالتاريخ / 

 -  2022لاليج، علان: دار ا -نال  قةوانا، يوسف عباهللا محلود محلود  

 ص133

 2022/10/5238ر  إ  :  

 1-137-23-9923-978ردمك :  

 الحيال االجتلاعي //الحيال الثقافي ///الواص ات : /اللان العربي  

 العادات دالتقاليا//بيت لحم )فلسطين(//

 

< 2502 > 

 الدجاني، محمد باسل إحسان 956.415

رحل  فا قطار الزمن إلى ماية  يافا ماية  البرتقال فا فلسطين /  

 ص235 -  2022لان: اللؤلف، ع -محلا باسا إحسان الاجانا  

 2022/3/1658ر  إ  :  

 3-293-00-9923-978: ردمك  

 الواص ات : /يافا )فلسطين(//اللان العربي //األحااث التارياي / 

 التراث الشعبا//الحيال االجتلاعي //تاريخ فلسطين//

 

 تاريخ األردن 956
< 2503 > 

 الرحامنة، علي أحمد عبد الحميد 956.5

التربي  الويةي  / علا أحلا عبا الحليا الرحامة ، أم ا ملادح  

ف، علان: اللؤل - اعور ، سلطان محلا اميةأحلا  يخ صالح  محلا ال

 ص244 -  2022

 2022/7/3464ر  إ  :  

 6-391-00-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال وي  الويةي //التةلي  االقتصادي  داالجتلاعي / 

 سياسا/خ الالتةلي  التربوي //الضلان االجتلاعا//التاريخ االجتلاعا//التاري/

 ألردن/تاريخ ا/
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< 2504 > 

 العرموطي، عمر محمد نزال 956.5

علان:  -موسوع  علان أيام زمان / علر محلا نزال العرمويا   

 ص(1344)11ا -  2022اللؤلف، 

 2022/9/5048ر  إ  :  

 8-2-9716-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التاريخ االجتلاعا//التراث الثقافا//الثقاف  العام / 

 علان//

 

< 2505 > 

 الش، أحمد اسعد 956.5

الواقع األثر  دالسياحا فا البادي  الشرقي  / أحلا اسعا الش،  

 ص112 -  2022لزرقاء: اللؤل ان، ا -دسام يالل اسعيا  

 2022/4/2133ر  إ  :  

الواص ات : /اللواقع األثري //السياح //البادي  الشرقي //تاريخ  

 األردن/

 

< 2506 > 

 المشاقبة، أمين عواد 956.5

/ أمين عواد  2021-1921  األردني : التأريخ دالسياس  الادل 

 ص783 -  2022لان: اآلن نا ردن، ع -اللشاقب   

 2022/6/3028ر  إ  :  

 9-525-13-9923-978ردمك :  

س  الاارجي //التةلي  الواص ات : /التاريخ السياسا//السيا 

 األردن///االقتصادي 

 

< 2507 > 

 نصيرات، عبد الرزاق محمد 956.5

يين / عبا الرزاق محلا ي  الادل  األردني  مسيرل ال ا لمئو 

 ص834 -  2022اللؤلف، علان:  -نصيرات  

 2021/4/2370ر  إ  :  

 4-919-67-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األحااث التارياي //ال ا ليون//الللوك//تاريخ  

 األردن/

 

< 2508 > 

 أبو الشعر، هند غسان 956.501

: ا دارل دالتشريع 1946 - 1921 مارل تاريخ األردن فا ع ا ا 

علان: دار  -غسان أبو الشعر   م / هةا1946 - 1921فا مرحل  التأسيس 

 ص(496)1مج -  2022فضاءات، 

 2021/3/1979ر  إ  :  

 5-153-36-9923-978ردمك :  

 /1946 - 1921الواص ات : / رق األردن//ع ا األمير عباهللا  

 دن/ل الثقافي //العصر العثلانا//تاريخ األرالحيال االجتلاعي //الحيا/
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< 2509 > 

 أبو الشعر، هند غسان 956.501

م: الل لا الثالث 1946 - 1921تاريخ األردن فا ع ا ا مارل  

 ليم( /التعالحيال االجتلاعي  فا ع ا إمارل  رق األردن )القسم األدل الس ان د

 ص(443)3جم -  2022لان: دار فضاءات، ع -هةا غسان أبو الشعر  

 2021/8/4611ر  إ  :  

 5-179-36-9923-978ردمك :  

إمارل الواص ات : /الحيال االجتلاعي //العلوم الطبي //البلايات// 

  رق األردن//تاريخ األردن/

 

< 2510 > 

 أبو الشعر، هند غسان 956.501

م: الل لا الثالث 1946 - 1921تاريخ األردن فا ع ا ا مارل  

باء األيا إمارل  رق األردن )القسم الثانا  الطب دالحيال االجتلاعي  فا ع 

 - 2022ضاءات، علان: دار ف -الشعر  دالعلران دالبلايات(: / هةا غسان أبو 

 ص(398)3ا

 2021/8/4613ر  إ  :  

 8-178-36-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحيال االجتلاعي //الس ان//التعليم//إمارل  رق  

 األردن//تاريخ األردن/

 

< 2511 > 

 الغويين، فيصل خليل 956.501

مقامات تأسيس إمارل  رقا األردن: توجه األمير عباهللا من معان  

( / فيصا خليا 1921نيسان  11 - 1920تشرين الثانا  2إلى علان ) 

 ص293 -  2022لان: دزارل الثقاف ، ع - الغويين

 2022/2/706ر  إ  :  

 7-789-94-9957-978ردمك :  

 - 1921ارل  رق األردن//ع ا األمير عباهللا الواص ات : /إم 

 األحوال السياسي //البلاان العربي //تاريخ األردن///1946

 

< 2512 > 

 طهبوب، ناصر محمود أحمد 956.503

 -/ ناصر محلود أحلا ي بوب   1921 - 1986األردن الحايث  

 ص(301)1ا -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4258ر  إ  :  

 6-0-9950-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال السياسي //السياس  الاارجي //القضي   

 ال لسطيةي //الللوك دالح ام//تاريخ األردن/
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< 2513 > 

 أبو الشعر، هند غسان 956.5031

الوثائق ال ا لي : أدراق عباهللا بن الحسين، دائرل األراضا  

لا الثانا م الل 1941-1932داللساح  )استلالك البلايات فا ع ا ا مارل 

 الشعر؛ إ راف محلا عانان دالثالثون القسم الثالث( / هةا غسان أبو

 ص220 -  2022لان: مؤتلر بالد الشام، ع - البايت

 2022/5/2340ر  إ  :  

 /1951-1946الواص ات : /العالقات الادلي //ع ا الللك عباهللا  

 تاريخ األردن//

< 2514 > 

 التل، وصفي "مصطفى وهبي" 956.504

ب األخضر: كتابات فا القضايا العربي  / دص ا "مصط ى ال تا 

 ص611 -  2022لان: دار الاليج، ع -دهبا" التا  

 2021/11/6694ر  إ  :  

 0-118-23-9923-978ردمك :  

الواص ات : /األحوال السياسي //األحااث التارياي //القضي   

  /العربي ال لسطيةي //السياسيون//القيادل السياسي //األردن//البلاان

 

< 2515 > 

 الخوري، طارق موسى مخائيل 956.504

: ال يش 1970أيلول  17الحرب اللةسي  فا تاريخ األردن  

األردنا يسحق مؤامرل اللةظلات لالستيالء على الح م / يارق موسى 

 ص303 -  2022لان: اللؤلف، ع -ماائيا الاور   

 2022/10/5340ر  إ  :  

ع ا الحردب//القوات اللسلح ////الواص ات : /األحااث التارياي  

 تاريخ األردن///1999-1952الللك حسين 

 

< 2516 > 

 طهبوب، ناصر محمود أحمد 956.504

 -/ ناصر محلود أحلا ي بوب   2022 - 1986األردن الحايث  

 ص(637)2ا -  2022علان: اللؤلف، 

 2022/8/4259ر  إ  :  

 3-1-9950-9923-978ردمك :  

سياسي //السياس  الاارجي //القضي  الواص ات : /األحوال ال 

 ال لسطيةي //الللوك دالح ام//تاريخ األردن/

 

< 2517 > 

 المشاقبه، ثروت سليمان 956.504

: دراس  فا التطورات 1967 - 1953تاريخ األردن السياسا  

ثيق لتواعلان: مركز  -داألحااث السياسي  الااخلي  / ثردت سليلان اللشاقبه  

 ص448 -  2022، اللل ا األردنا ال ا لا

 2021/9/5223ر  إ  :  

 3-5-8743-9957-978ردمك :  

الواص ات : /األحااث السياسي //السياس  الاارجي //العالقات  

 الادلي //األردن/
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< 2518 > 

 األردن. إدارة التراث الملكي. الديوان الملكي الهاشمي 956.505

 سلسل  الاطاب الساما لصاحب ال الل  ال ا لي  الللك عباهللا 

دارل إم / 2021دالعشردن للعام  الثانا ابن الحسين اللعظم: الل لا الواحا

 لا، ان اللل ا ال اعلان: الايو -التراث اللل ا  الايوان اللل ا ال ا لا  

 سلسل  الاطاب الساما ( ) -ص  304 -  2022

 2022/1/302ر  إ  :  

-1999ا الواص ات : /الاطابات اللل ي //ع ا الللك عباهللا الثان 

 الايوان اللل ا ال ا لا//األردن///

 

< 2519 > 

 شركة البعد الخامس لإلعالم 956.505

 -  2022علان: الشرك ،  -الةشلا /  رك  البعا الاامس لإلعالم   

 ص120

 2022/6/2946ر  إ  :  

 الواص ات : /األمير الحسين بن عباهللا الثانا//ا ن ازات/ 

 ن/تاريخ األرد// -1999انا ال ا ليون//ع ا الللك عباهللا الث/

 

< 2520 > 

 عطيات، محمد عبد الرحيم 956.514

 -عطيات   مواقف دمبادرات ريادي  فا السلط / محلا عبا الرحيم               

 ص296 -  2022اللؤلف، علان:  

 2021/11/6690ر  إ  :  

 9-499-00-9923-978ردمك :  

لتعليم//السلط الواص ات : /األحوال االجتلاعي  داالقتصادي //ا 

 )األردن(/

 

< 2521 > 

 العبادي، أحمد صالح عويدي 956.514

اللحردس  من بيريا: الللل   األردني  اللةسي  دعاصلت ا السلط  

ف، علان: اللؤل -/ أحلا صالح عويا  العباد    م450ق م إلى  10000

 ص922 -  2022

 2022/10/5359ر  إ  :  

 7-6-8661-9957-978ردمك :  

 اللان القايل ///السلط )األردن(//تاريخ األردن//الواص ات :  

 التاريخ القايم//

< 2522 > 

 الدوجان، مرشود علوان حسين 956.522

تحقيقات تارياي  دجغرافي  ألسلاء األماكن فا محافظ  جرش  

 الواردل فا الس الت العثلاني  فا القرن السادس عشر ميالد  / مر ود

 ص96 -  2022رش: اللؤلف، ج -علوان حسين الادجان  

 2022/10/5315ر  إ  :  

 7-1-9970-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أسلاء األماكن//األسلاء ال غرافي //جرش )األردن(/ 

 العصر العثلانا//
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< 2523 > 

 الدوجان، مرشود علوان حسين 956.522

الطوبونيليا التارياي  للاية  جرش: دراس  فا أسلاءها دألقاب ا /  

 ص70 -  2022رش: اللؤلف، ج -ادجان  مر ود علوان حسين ال

 2022/10/5316ر  إ  :  

 0-0-9970-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /أسلاء األماكن//األسلاء ال غرافي //جرش )األردن(/ 

 تاريخ األردن//

 

< 2524 > 

 الزغول، أسامة غالب 956.523

علر  ماية  العيون ال اري : عة رل دقراها / أسام  غالب الزغول، 

 ص66 -  2022ربا: دار ال تاب الثقافا، إ -لزغول  محلا ا

 2021/12/6844ر  إ  :  

 9-98-711-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللواقع األثري //تاريخ اللان//الس ان//التعليم/ 

 ع لون )األردن(//

 

< 2525 > 

 الطراونة، خلف فارس فجيج 956.531

 العثلاني  / أسرار دخ ايا ثورل ال رك القومي  من خالل الوثائق 

 ص120 -  2022ل رك: اللؤلف، ا -خلف فارس ف يج الطرادن   

 2022/8/4250ر  إ  :  

الواص ات : /الثورات//القومي  العربي //الوثائق العثلاني //ال رك  

 )األردن(/

 

< 2526 > 

 حسين، محمد وهيب 956.533

 - ر، تراث، سياح  / محلا دهيب حسيناكتشاف سور األردن: آثا 

 ص(280)1ا -  2022ؤلف، علان: الل

 2022/1/204ر  إ  :  

 2-02-764-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /التةقيب عن اآلثار//اللواقع األثري //معان )األردن(/ 

 التاريخ القايم//

 

 تاريخ اليمن 956
< 2527 > 

 الحلبوسي، صدام حمادي 956.7007

 - 626ماية  حيس:  دراس  فا أحوال ا العام  من سة  ) 

م ا، علان: دار أ -ام حلاد  الحلبوسا  م( / صا1517 - 1228/هـ923

 ص366 -  2022

 2022/3/1184ر  إ  :  

 3-519-25-9923-978ردمك :  

أيوبيو اليلن //1454 - 1229الواص ات : /الادل  الرسولي   

 تاريخ اليلن//التاريخ ا سالما///872-820ريون الطاه//1229 - 1173
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 تاريخ سلطنة ُعمان 956
< 2528 > 

 حشيمة، سامر محي الدين أمين 956.8

الة ض  اللت ادل لسلطة  ُعلان فا ع ا السلطان هيثم بن يارق /  

 ص156 -  2022لان: دار البايا، ع -سامر محا الاين أمين حشيل   

 2022/10/5583ر  إ  :  

 8-11-810-9923-978ردمك :  

سلطة  الواص ات : /السلطان هيثم بن يارق//الح ام//الة ض // 

 ُعلان/

 

< 2529 > 

 الكيومي، سليمان سعيد 956.8

مصادر الشيخ الساللا دمة  ه فا ال تاب  التارياي  من خالل  

علان: اآلن  -كتابه:تح   األعيان بسيرل أها ُعلان / سليلان سعيا ال يوما  

 ص117 -  2022نا ردن، 

 2021/12/6751ر  إ  :  

 7-433-13-9923-978ردمك :  

 اراسات التارياي //سلطة  ُعلان/الواص ات : /ال 

 

< 2530 > 

 النفجان، أيمن سعد 956.8

هـ( / أيلن سعا 900إلى  600من أخبار ُعلان فا ثالث  قردن )من  

 ص135 -  2022لان: دار أردق ، ع -الة  ان  

 2022/2/1023ر  إ  :  

 9-063-10-9923-978ردمك :  

األدضا  الواص ات : /الحيال السياسي //الحيال االجتلاعي // 

 االقتصادي //التاريخ العربا//سلطة  ُعلان/

 

< 2531 > 

 ناصر، اسكندري الفوزي موسى 956.801

االمبرايوري  العُلاني  فا سواحا  رق إفريقيا: دراس  جغرافي   

جل ، علان: دار د -تارياي  حضاري  / اس ةار  ال وز  موسى ناصر  

 ص364 -  2022

 2021/8/4638ر  إ  :  

 7-095-37-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /ال توحات ا سالمي //الحضارل العربي //جزر القلر/ 

  رق إفريقيا//سلطة  ُعلان//
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 تاريخ دول الخليج األخرى 956
< 2532 > 

 عبد الحفيظ، وئام راتب 956.9

اللعالم األثري  دالسياحي  فا ددل الاليج العربا / دئام راتب عبا  

 ص156 -  2022صور، علان: دار ع -الح يظ  

 2021/6/3135ر  إ  :  

 4-24-751-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /اللعالم األثري //ددل الاليج العربا//التاريخ األثر / 

 

 تاريخ اإلمارات العربية المتحدة 956
< 2533 > 

 الشجيري، أحمد عبد الرسول 956.91

عبا ددل  ا مارات العربي  اللتحال بين الحااث  دالت ايا / أحلا  

 ص427 -  2022لان : دار أم ا، ع -الرسول الش ير   

 2022/4/1909ر  إ  :  

 3-535-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /الحااث //الت اياات//التاريخ//ا مارات العربي   

 اللتحال/

 

 تاريخ قطر 956
< 2534 > 

 حشيمة، سامر محي الدين أمين 956.92

ا ع ا سلو الشيخ تليم التطور الحضار  دالتةلو  لادل  قطر ف 

علان:  -بن حلا آل ثانا )الرؤي  دالبةاء( / سامر محا الاين أمين حشيل   

 ص140 -  2022دار البايا 

 2022/10/5580ر  إ  :  

 5-12-810-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تليم بن حلا آل ثانا//الح ام//التطور//تاريخ قطر/ 

 

 تاريخ دولة الكويت 956
< 2535 > 

 حجازين، سامر خليل يوسف 956.94

ال رك:  -جغرافي  دتاريخ ال ويت / سامر خليا يوسف ح ازين   

 ص171 -  2022اللؤلف، 

 2022/7/3826ر  إ  :  

 الواص ات : /ال ويت//ال غرافيا الطبيعي //ال غرافيا البشري / 

 يت/األحوال االقتصادي //الاام  االجتلاعي //أسرل الصباح//تاريخ ال و/
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 تاريخ إفريقيا 960
< 2536 > 

 العبيدي، آسيا ثامر هادي 961.123

فق اء اللغرب دأثرهم فا الحيال العام  من خالل كتاب معالم  

م / 1296هـ/696ا يلان فا معرف  أها القيردان البن الاباغ اللتوفى سة  

 ص469 -  2022لان: دار أم ا، ع -آسيا ثامر هاد  العبيا   

 2022/6/2732ر  إ  :  

 6-550-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /دالي  القيردان )اللغرب(//التراجم الذاتي //ال ق اء  

 اللسللون//تاريخ اللغرب/

 

< 2537 > 

 المحمدي، حماد فرحان 962.004

األحوال الحضري  للاية  ال سطاي: من التأسيس حتى ن اي   

 -  2022لان: دار أم ا، ع -العصر األمو  / حلاد فرحان اللحلا   

 ص292

 2022/4/1910ر  إ  :  

 0-536-25-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /تاريخ مصر//التاريخ ا سالما//العصر األمو / 

 

< 2538 > 

 الحديدي، فائز علي 962.007

العالقات اللصري  األدردبي  فا عصرال راكس  الللاليك: دراس   

 -  2022لان: دار غيااء، ع -سياسي  اقتصادي  / فائز علا الحايا   

 ص265

 2021/4/2513ر  إ  :  

 0-940-96-9957-978ردمك :  

األحوال السياسي //األحوال //1517-1250الواص ات : /الللاليك  

 االقتصادي //العالقات الادلي //تاريخ مصر/

 

< 2539 > 

 نصار، نواف محمود علي 962.053

نضال مصر ضا االستعلار البريطانا من معرك  التا ال بير  

 رزاد، علان: دار   -  / نواف محلود علا نصار 1952يوليو ثورل -1882

 ص474 -  2022

 2022/4/2095ر  إ  :  

 5-89-702-9923-978ردمك :  

 الواص ات : /االستعلار البريطانا//تاريخ مصر/ 
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< 2540 > 

 حسن، لمياء صفاء 964.03

مش ل  الصحراء الغربي  دظردف تأسيس جب   البوليساريو حتى  

 -  2022م ا، علان: دار أ -: دراس  تأرياي  / للياء ص اء حسن  1991عام 

 ص169

 2022/1/155ر  إ  :  

 5-474-25-9923-978ردمك :  

الواص ات : /جب   البوليساريو//الصحراء الغربي //الصراعات  

 اللسلح //اللقادم  الشعبي //االحتالل ا سبانا//تاريخ اللغرب/
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 أ

 1707، 1706، 1511، 32 آل زايا، عبا العزيز حسن

 390 آل سللان، مش ور حسن

 1082 آل ل م، فايز سعا

 2084 اآللوسا، سيف الاين فاردق سيف الاين

 1397 اآللوسا، ص ا لط ا

 297 اآللوسا، عبا الحليا عباهللا

 280 ا عبا ال باراآللوسا، محل

 1408 اآللوسا، معاذ ظافر عاكف

 665 أ ا كيةودد

 665 أ ل الديا

 814 األبرد ، را ا عباهللا

 1500 أبالن، هاى علا عباه

 2180 أبو ار يا، أي م

 1818 و اسلاعيا، ناريلان محلودأب

 2375 أبو البةادرل، اسلاعيا

 320، 180 أبو الحاا، صالح محلا

 2181 ل، دانا كاظم عبا القادرأبو الحالد

 406 أبو الحلام، عزام محلا

 2405 أبو الانين، جورا أنطون

 1819 أبو الرب، حسن ياهر

 1697 أبو الردس، نور خالا

 1203 أبو السةاس، محلود عبا الرحلن

 2513، 2510 ،2509 ،2508 أبو الشعر، هةا غسان

 877 أبو العلاش، بشار أسعا

 1820 لا محلا عبا الحلياأبو الة ا، أح

 2499 أبو ال اى، سامح برهان

 516 أبو ال ي اء، مةار محلود

 1179، 1178، 1177، 1172 أبو الوفا، السيا عزت

 1501 أبو ب ر، عباهللا
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 809 أبو ب ر، علر محلا

 466 أبو ب ر، م ا ابراهيم

 218، 217 أبو جابر، الوالء "محلا م ا"

 872 أبو جبله، عامر جادهللا

 2127 أبو جريس، سلر ماجا

 517 أبو جالله، صبحا حلاان

 2121 أبو جليا، راما رائا

 1680 أبو حسيان، أسام  محلا

 1475 أبو حسين، غاز  محلود

 1821 أبو حشيش، بيار ج اد

 1822 أبو حصول، عليا أحلا ناصر

 65 أبو حالدل، محلا السعيا

 2119 أبو حلا، سارل

 2182 تقى أ رفأبو حلال، 

 627 أبو حلور، "محلا ناصر" سالم محلا

 2183، 2147 أبو حليا، إسراء عباهللا

 2172 أبو حةيش، ر ا

 1698 أبو خرم ، محلا بسام

 2216، 2148 أبو خرم ، مريم أحلا الخا

 1502 أبو خضرل، أحلا محلا

 1973 أبو ددش، ص اء

 515 أبو ديب، فاد 

 1683 أبو ديب، كلال

 1248 أبو دي ، أيوب عيسى

 2184 أبو راضا، ردان سليلان ابراهيم

 1165 أبو رحل ، رياض محلا

 588 أبو رحل ، مةير موسى

 471 أبو رحله، غرام عانان صالح

 2096 أبو رمان، مصط ى توفيق مصط ى

 2340 أبو ردا ، هب  يوسف

 1699 أبو زعردر، أحلا ابراهيم زكا
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 2185 محلود أبو زهياه، بيان جليا

 500 أبو زيا، إسالم علا

 2151 أبو زيا، ن ال

 1061 أبو زية ، ضياء الاين "محلا أسعا" مصط ى

 2186 أبو سردان ، نور أنور موسى

 2344 أبو سرسك، محلا اسلاعيا

 1934 أبو سلح ، ليةا محلود

 375، 357 أبو سةية ، محلا جلال

 2067 أبو  ادر، ر اد محلود

 1264 م، سحر سالم عودلأبو  ايا

 1134 أبو  رار، ابتسام موسى عبا ال ريم

 2187 أبو  رخ، ديل  نعيم محلا

 510 أبو  عر، ردان ياسر ابراهيم

 2095 أبو  لاله، آمة  سالم 

 1634 أبو  لل ، رهف محلا

 258 أبو  ةار، أحلا محلا

 119، 113 أبو  ةار، فؤاد أحلا

 1412 لرحيمأبو  ومر، ناجح حسن عبا ا

 1291 أبو  يا ، نادر أحلا

 2188 أبو صبحي ، تقى أحلا

 1503 أبو صبيح، جليا محلود

 2189 أبو صعليك، نور مصلح عباهللا

 271 أبو صعيليك، عبا ربه

 271 أبو صعيليك، محلا

 1190 أبو ص ي ، جاسر خليا

 1404 أبو ص ي ، ياسلين موسى عبا الغةا

 1700 أبو صقر، كاما محلا

 932 أبو صالح، خالا جليا

 216 أبو صالح، عبا الرحلن علا محلود

 274 أبو يربوش، راما نبيا

 2146 أبو ظالم، ردع  خليا
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 1701 أبو عاذرل، آمال عودل

 1504 أبو عاصا، إيلان رياض كاما

 1041 أبو عباهللا، عبا الواحا

 2040 أبو عباه، مردل س يان

 1935 أبو ع لي ، إيليةا محلا

 1048 أبو ع لي ، خالا حسين

 1043 أبو عانان، خالا غةام

 1673، 472 أبو عراق، سعادل عودل

 1505 أبو عرجه، تيسير أحلا محلا

 1077 أبو عزيز، محلا

 1322 أبو عساف، مؤيا موسى علا

 1823 أبو عطي ، أحلا عطي  يوسف

 1236 أبو عالم، رجاء محلود

 222 أبو علرل، ت انا محلا

 1702 أبو علرد، درد مةذر

 1177 أبو علش ، خالا حسين

 2097 أبو عةاب، سعا مصط ى

 259، 183 أبو عواد، ابراهيم محلا

 1041 أبو عوالا، عباهللا

 2190 أبو عوض، فرح أ رف

 1427 أبو عيا، فالح

 753 أبو عيسى، حلزل محلا

 1259 أبو غربي ، إيلان "محلا  اكر"

 2471 اء "محلا  اكر"أبو غربي ، دع

 624 أبو غزال ، يالل توفيق  سالم

 1252 أبو غزال ، ماجا فوز 

 192 أبو غزاله، يوسف حازم نايف

 1824 أبو غزل، سعيا عبا العزيز

 1032 أبو غزله، علر فرح

 2191، 1825 أبو غليون، جليل  سالم

 1703 أبو غيث، أسيا أحلا محلا
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 2407 أبو فرا، رضوان سليلان

 1042 أبو فردل، عايا محلا عودل

 2321، 2120 أبو فض ، أنايرل

 1477 أبو قطام، هةاد  جبرين محلا

 1506، 542 أبو لبال، سبع محلا

 1507 أبو لبن، علا محلا

 580 أبو لطي ه، ديله فائق يه

 2192، 1704 أبو محيسن، علا كلال

 2193 أبو مرجوب، سارل صبحا

 1508 أبو مريم، را ا عيسى

 942 أبو موسى، آمةه أحلا أمين

 06 أبو موسى، ميساء أحلا أمين

 1108 أبو ناصر، أ  ان م حم

 1286 أبو نبع ، عبا العزيز مصط ى

 2163، 2142 أبو ن م، بثيةه حلزه موسى

 2142 أبو ن م، جلان 

 2340، 2144 أبو نصار، دعاء حسن

 737، 718 أبو نصير، سائا علا أحلا

 2145 اس، سارل زاياأبو نو

 2120 أبو هزا ، أنوار محلا

 682 أبو هليا، عليا عودل

 2161 أبو هةي ، حسن

 2139 أبو هيض، كرام  حاما

 292 أبو داكا، عطول علا عطول

 1375 األترد ا، دالل ع يا

 1478 األحلا، أيلن محلا

 1279، 1278 أحلا، إي اب حسام الاين

 1944 أحلا، جالل

 28، 27 ازم علاأحلا، ح

 1155 أحلا، حلود محلا أحلا

 1472 أحلا، حةان محلود
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 1352 أحلا، ختام اسلاعيا

 2134 أحلا، ديانا مالك

 2194 األحلا، سارل

 2140 أحلا، سالا م ا 

 1001 أحلا، سوزان دريا

 1409 أحلا، سيف الاين موفق محلا

 902 أحلا،  اكر فتحا

 1460 أحلا،  ريف بشير

 1826 حلا، غاده ياسيناأل

 378 أحلا، فاردق علر

 321 أحلا، ن م عباهللا

، 741، 727، 722، 719، 716 األحلا، دسيم حسام الاين

745 ،766 ،800 ،804 

 1473 أحلا، ياسر فواز

 2195 أحلا، يسرى عواد

 1137 األحلر، جلال علار

 2196 أخرس، محلا جلال محلود

 2518  لا ا  الايوان اللل ا ال ااألردن  إدارل التراث اللل

 1424 األردن  ال امع  ال ا لي 

، 1006، 1005، 1004، 1003 كز الويةا لتطوير اللةاهجاألردن  اللر

1007 ،1008 ،1009 ،1010 ،

1011 ،1012 ،1013 ،1014 ،

1015 ،1016 ،1017 ،1018 ،

1019 ،1020 ،1021 ،1022 ،

1023 

 851 لتربي ع  اليرموك  كلي  ااألردن  جام

 736، 735 ن  دائرل اللوازن  العام األرد

 779 األردن  غرف  الت ارل الادلي 

، 961، 960، 959، 958، 957 دن  مؤسس  التاريب الل ةااألر

962 ،963 

 1509 األردن  دزارل الثقاف 
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 2462 ،2426، 582 ،488 أحلا "محلا موفق"األرناؤدي، 

 355 األزايال، حلزل قطيش

 1479 زكا، أحلا سعيااأل

 180 األزهر ، أبو محلا عبا الل يا الشرنوبا

 2357، 1510 أسبر، أسام 

 2427 األسعا، ر يا جبر

 2197 أسعا، ص اء محلا غالب الحاا

 489 األسعا، محلا

 1827 األسلر، آي  أحلا

 2124 األسود، عبير أحلا

 401 األ عب، عاها حسةا عباا له

 1705 سن ياهراأل قر، رانيا ح

 501 أ  ب، حليا

 2041 األ ول، أميرل سعيا

 878 أصالن، أيلن محلا

 847، 846، 841 األيرش، عصام حسةا حسن

 1203 األعرا، كلال جبرا

 1062 (2022)األدل:علان: أعلال اللؤتلر العللا الادلا:

 374 أعلر، أحلا عبا ال اد  محلود

 317، 316، 232، 231، 205، 204 أعلر، محلا عبا القادر ابراهيم

 2142 أغاد، خاي   علا

 879 أكاديلي  اللل   رانيا لتاريب اللعللين

 281 بانا، محلا ناصر الايناألل

 1036 ألبز، كلثوم يوسف

 753 أماتو، استول و د 

 1708 األمير، بشرى علار

 564 أمين، كاده محلا

 1831، 1830 أمين، دائا فيصا

 337 ا محلا السوركتااألنصار ، أحل

 2198 األنصار ، سلوى

 2476 األنصار ، ك الن عبا ال ريم
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 2098 أنور، دسن مقااد

 381 األدزب ا، يوسف محلا مردان

 2377 أدزدمير، مالك ديةيز

 2347 أدستن، جين

 2155 أدسرير، مرده محلا

 2449 أدسا، اسلاعيا  ياا

 728 أد ن، حةان

 347 أدغلو، يون ا  باش

 2360 أدلسون، بةغت

 2361 أدلسون، لويا

 1240 أدنا، باتريسيا زدريتا

 2142 أيلن، هاله

 2362 أيه، ستا دال

 1832 أيوب، سلير محلا

 1710، 1709 األيوبا، براءل محلا

 349 ا حسائا، عباهللا بن أبا ب ر اللال الحة ا

 1335 إدريس، دائا محلا صبحا إدريس

 267 بيع الحسةاا دريسا، خليا ر

 1828 إلياس، أسلاء

 1829 إلياس، جاسم خلف

 880 إمام، محلود محلا

 1936 إمبابا، رحاب

 967 ،966 ،89 يئ  ال رص للشباب األردناإن از لت 

 2199 إيالها، األم ا أحلا

 1512 إيليا، جوزيف موسى

 121 ابراهيم، أبو الحسن عبا اللوجود

 2377 ابراهيم، أحلا زكريا

 945 ابراهيم، أحلا علا

 835 ابراهيم، أميله مصط ى كاما جلعه

 114 ابراهيم، إكرام صالح

 326 ابراهيم، ابراهيم عبا الرحلن
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 127 ابراهيم، حسن كاما

 636 ابراهيم، زية  عبا األمير

 1817 ابراهيم، سحر

 1253 ابراهيم، عبا الباسط عودل

 2413، 298 ابراهيم، غ ران فائق

 1833 اهيم، محلا ابراهيم حسينابر

 342 ابراهيم، محلود عبا العزيز

 1711 ابراهيم، محلود قاسم عيسى

 809، 360 ابراهيم، محلود نعيم ابراهيم

 1980 ابراهيم، مردى

 1138 االبراهيلا، نعلان عةبر

 1139 ابن علير، محلا سعيا

 2493، 824، 610، 593، 584 اخليس، حةان مصط ى

 1132 ، عاليا مردلارفياان

 2505 اسعيا، دسام يالل

 2147 اسلاعيا، آيات

 1937 اسلاعيا، آي  أسام 

 1712 اسلاعيا، عبا العظيم

 1260 اسلاعيا، عال السيا الطوخا

 1956 اسلاعيا، دئام

 1834 اسلاعيلا، مصط ى

 407 ا تيو ، ابراهيم سالم

 2200 ايليزه، جوليانا أحلا

 

 ب

 2379 باتشو، ماتسو

 1140 البار، ابت ال محلا علا

 2439 بارليت، ردزامونا

 2366 بافيز ، تشيزار 

 607 باال، أدزغو
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 176 بالا ، باس ال

 1109 بانقيب، عباهللا بن عبا الرحلن

 2201 الب الا، سلاح أحلا ابراهيم

 391 البحر، محلا علا عبا ال ريم

 1713 البحرانا، أحلا عباهللا

 1317 بحر ، صابر

 909 بحر ، مةى يونس

 2513 البايت، محلا عانان

 1428 بايت، محلود عطي 

 1691 بار، راما محلا

 1667 بار، ناهال أحلا حسين

 433 باران، ابراهيم محلا سعيا

 2131 باران، سيرين إي اب

 1198 الباران، غضبان عباهللا خلف

 1513 البارانا، عبا الستار عباهللا

 2460 عبا الللك عبا الستارالبارانا، 

 165، 153 البارانا، محلا صالح

 2461 الباير ، خضير

 1327 براهلي ، سليرل

 880 البرادني ، ثويب  أحلا

 576، 137، 60 برتيل ، دفاء

 2202 البردان، دجانه محلا

 1939، 1938 بر وما، مصط ى

 533 برغوث، عبا العزيز

 1384 البرغوثا، سامح بشير

 2127 رغوثا، عبير عباهللاالب

 1514 برقان، نضال عبا ال ريم مصط ى

 1063 بركات، مبردك محلا

 2422 البركاتا،  رف عبا اللحسن

 2134 برهان، غةى عزت

 947 البرهاد ، تحسين دالا علا
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 2175 برهم، سعاد ابراهيم

 122 برهم، هاد  محلا

 2348 بردنتا،  ارلوت

 2203 اق أحلاالبريزات، مرح عبا الرز

 353، 352 البريطانا، محلا ياهر أ رف

 2125 البريك، ردانا علر

 2204 البري ان، صباح  حسن

 936 البرين، هولا

 2057، 2054 البزم، نضال

 2085 البس، فتحا خليا

 1515، 1461 بسيسو، أمانا حاتم م ا 

 1517، 1516 بشارل، ن ال

 344 البشر ، سليم

 1433، 1430 آيتالبشير، الشريف 

 1518 بشير، عزيزل يونس

 1519 بشير، محلود فايز

 157 بصابصه، أحلا عيا عودلهللا

 1156 البصام، صبحا أنس

 903 بطاح، أحلا محلا

 2205، 1520 بطارسه، ت احه سالم

 907 البطاية ، خلود أحلا

 288 بطاية ، محلا ضيف هللا محلود

 875 البطران، مش ور محلا

 1234، 1233، 1228، 1219 ، سحر ضار بطوي 

 1234، 1233، 1228، 1219 بطوي ، ضار  توما

 2206 بعيج، ناديا عبا الرازق

 1835 ب ار، ماجا حسين علا

 1521، 1462 ب ار، يوسف حسين

 2207 ب ر، نعله مةذر خليا

 270 الب ر ، حلزل محلا

 1939، 1938 الب ر ، ص ي 
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 585 الب ر ، مازن حليا

 2060، 246 ب ور، حسن فالح حسين

 141 الباللا، أحلا

 148 الباللا،  لس الاين محلا بن علا بن جع ر

 2208 البالدنه، حال علر محلا

 778 بلحاا، العربا

 1714 بلاوص، عبا الل يا

 738 البلعاد ، نصر "محلا سعيا"

 2463، 125 بلقاسم، عطي  ابراهيم ا تيو 

 277 بللا، محلا كاما قاه

 1215 بلوتسا، بوريس لوبان

 880 البلو ا، سليلان محلا

 2070 البلو ي ، ميلون  محلا

 2405 بلوي، ريتشارد في تور

 400 بلوم، أسل ان

 2209 البلو ، صبحاء

 1167 البلو ، ياسر أحلا سليلان

 229 بن خالويه، الحسين

 945 بن عائش ، ستا

 571 بن عثلان، فوزي 

 33 جوادالبةا، رناد 

 247 البةا، محلا ابراهيم

 628 البةا، محلا محلا

 2145 بةات، ميسا اسلاعيا

 2019 بةاال، عبا السالم

 1941، 1940 بةلون ، الحسن

 335، 334، 333، 332، 331 بةا حلا، ابراهيم فياض يوسف

 2173 بةا حلا، نغم م ةا

 1715 بةا سعيا، فايل  ماهر

 2210 بةا سالم ، ناديا

 350 بةا سالمه، محلا ياسين محلا
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 2211 بةا عامر، ختام سالمه عقيا

 950 بةا عباهللا، إسالم يحيا موسى

 780 بةا عطي ، نواف عواد مطلق الالايس 

 1522 بةا عطيه، عبا الباسط عوده السويللين

 759 بةا عيسى، أحلا فراس

 1836 بةا عيسى، مرده محلا أحلا

 2313 بةا فواز، إسراء

 1237 بةا مصط ى، علر ابراهيم

 2212 بةا م را، خلادن أحلا محلا

 892 بةا م را، محلا محلود

 2412 بةا ياسين، يوسف أحلا يوسف

 2135 بةا يونس، قصا محلا علا محلود

 450 بةيعيش، أنوار

 2379 الب ادل ، رأفت خليا

 1944، 1943، 1942 بوادق ا، أريج

 408 بوج  وف، الزهرل

 1524 ح ام، محلا قاسمبو

 730 بوحسون، عبا الرحلن

 502، 485 بوخليط، سعيا

 2365 بورقي ، حسان

 132 بوزار، نور الاين

 144 بوسته، ابراهيم عباهللا

 1526 ،1525 ،1523 بوسريف، صالح

 1527 بوسواليم، رزيق 

 319 بو ريط، ساما محلود

 1141 بوضياف، محلا الصالح

 1191، 652 حلابويورل، فضيل  م

 1069 بوعود، أحلا

 1837 بوغربا، أحلا

 1196 بولرباح، بوخار 

 1528 بولودانا، رتيب  محلال
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 409 بوهل ،   يرل

 615 بيات، م ا عباس

 2099، 1027 البياتا، ستار جبار

 1405 البياتا، نلير قاسم

 1348 البيايض ، حلال سليح

 2213، 2112 البيايض ، ياسلين خالا

 2071 البيتاد ، إسراء محلا محلود

 2042 بيردك، محلا الةعل 

 2369 بيسوا، فرناناد

 1192 البيضانا، فاضا ع ب ن ر

 1838 البيطار، محلا حسن محلا

 849 بيغون، فالديلير

 2462 بيللز، بولةت

 2455 بيةو، مراد أمين

 936 بيةيس، سارل

 

 ت

 1945 التاجا، بسام سلير

 2043 ثابت تادردس، مةتصر

 1420 تحسين، تحسين حسةا

 247 التراس، محلا عايف

 577 تربان، ماجا

 269 التركلانا، عبا الل يا

 1157 تركا، فايز صبحا

 1390 التري ا، ر يال

 59 تشومس ا، نعوم

، 978، 977، 976، 975، 968، 951 ت اح ، علياء فتحا

979 ،980 ،981 ،988 ،989 ،994 ،

996 

 981، 980 ها فتحات اح ، نا
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 1947، 1946 تقال، عبادل

 2413، 298 الت ريتا، باسا مولود

 1716 الت ريتا، بشر عانان

 158 الت ريتا، محلا هاد    اب

 1839 الت ريتا، ناجا عباس

 33 التا، زيةب مشعا

 1529 التا، محلود فضيا محلا

 2514 التا، دص ا "مصط ى دهبا"

 16 لطيف أحلاالتللسانا، مؤنس عبا ال

 870 التليلا، أسلاء فوز 

 604، 598 التليلا، حيار عبا الرضا حسن

 760 التليلا، خالا جلال سليلان

 2414 التليلا، محلا حلا العسافا آل بوعليان

 2061 التليلا، يونس ابراهيم

 1949 التوبه، نور

 1717 التوبا،  ري   علا

 1064 تورابا، عبا الرزاق

 2361 يا نيلسونتوريه، مار

 130 توفيق، نبيا محلا

 617 التوما، زيةب

 2214 التوي ر ، أفةان

 1242 تويةا، ماي ا

 529 تيش ، سلي  جع ر

 1476 تيم، آالء محلود محلا

 2294، 2215، 2117 تيم، مرام راما عبا اللعطا

 

 ث

 697 ثامر، مصعب عبا العالا

 2068 الثامر ، إحسان ذنون

 2147 نضال ثل ا، أسلاء
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 2140 ثل ي ، بيان علاد

 861 الثوايب ، أحلا محلود ارديق

 

 ج

 1950، 1949، 1948 جابر، أي م علاد الاين

 1840، 607 ال ابر، خالا

 240 جابر، مةت ى سليلان

 1530 جابر، هيثم جلال

 2216 ال ابر ، سةاس يوسف محلا

 881 ال ابر ، كاظم كريم

 1531 ال ار ، عزيز ياسر

 2141 ال از ، زيةب فرحان

 2383 ال از ، محلا عبا ال اد 

 1426 جاسم، حيار عبا الحسين

 2072 جاسم، غيث ضرغام خليا

 2132 ال الود ، محلود

 687 جامع  الحسين بن يالل

 1177 جاموس، رادي  محلا

 2217 جبار، سعيا عبا السالم

 2151، 1817، 181 ال بارات، إسراء خالا سليم

 2385 ل بارات، محلود محلا هلالنا

 1426 جبر، أزهار عبا الوهاب

 362 جبر، أسعا عبا الرحلن أحلا

 1718 جبر، محلا رائا محلا

 251، 196 جبر، مصط ى جبر علا

 1185 جبر، هب  بالل ها م

 1031، 647 جبران، عبا الحليم محلا

 1202 جبرين، زيا يوسف

 1841 ال بور، قصا محلا

 283  ، أدس عبا ال بارال بور
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 2451 ال بور ، بار عبا ال اد 

 1360 ال بور ، صالح الاين  با

 1489 ال بور ، ضحى ثامر محلا

 1318 ال بور ، علا عبود 

 432 ال بور ، محلا عبا ال اد 

 473 ال بور ، نايف عبوش

 1135 جاراد ، مراد بن الل ا 

 1532 ال ا ، ثراء حسن

 1951 راماال رابع ، ناى 

 2069، 867 ال رابعه،  ورى أحلا يوسف

 123 جراح، جراح م لح

 2352 ال راح، علر ابراهيم

 1533 ال راح، ماجاه فؤاد  محلا

 1177 ال راح، محلا

 938 جرادات، سلر عبا الوهاب

 503 جرادات، عبا الل يا ابراهيم

 2351 جرادات، علرد محلا

 545 جرادات، مةذر عايف

 2007 ، خالاجرادل

 463 جرار، أمانا غاز 

 1719 جرار، سارل صعب

 939 جرار، عبا الرحلن محلود

 1431 ال ريا، أحلا

 1238 جريش، دنيا سليم

 2489 جريو، داخا حسن

 1070 جستس، دي يا

 2073، 1812 ال عبر ، راني  سللان عوده

 1630 جعاان، نوزاد جعاان

 1060 جع ر، مشتاق قاسم

 2044 عبا السالم جع ر ،

 1292 ال غيبر، فراس أنور
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 327 جغيم، نعلان

 2156 ال الد، آالء نور

 1251، 1245، 1217، 1216، 676 ال لبا، سوسن  اكر م يا

 254، 253 ،252 ،196 جلغوم، عباهللا ابراهيم عباهللا

 1385 جلوب، س اد عانان

 2145 جليا، آيات علا

 1360، 1296 اد ال ليلا، آالء حسيب عبا ال 

 1347 جلال، عباس

 952 ال لال، فرا عطي 

 1959 جلال، ن ى

 2218 جلع ، خالا محلود

 1720 جلع ، هيا اسلاعيا

 849 جلعه، حسين مسلم محلود

 1952 جلعي  إباا  الايري 

 997 ةي  لللحافظ  على البتراءال لعي  الوي

 1509 و لتربجلعي  جائزل اللل   رانيا العباهللا للتليز ا

 2126 ال لا، ردال عز الاين

 1534 ال ليا، عباهللا

 639 ال ليلا، حليا جاسم

 586 ال ليلا، عبا الرحلن أحلا

 641 ال ليلا، علا يه عباهللا

 1328 ال ةابا، أكرم سالم حسن

 2066، 1535، 1463 ال ةابا، قيس كاظم

 1721 جةاجره، حةان مؤيا ف لا

، 657، 630، 629، 558، 84، 83، 70 جةال، جاسم محلا

844 ،864 ،910 ،1213 ،1214 ،

1220 ،1222 ،1223 ،1303 ،1304 ،

1324 ،2494 

 338 ج اانا، عبا الواحا

 2219 ال  ةا، علر سالم

 1420 جواد، خلائا عبا الحسين
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 1387 جواد، علار حسين

 2135 جوارن ، فايل 

 607 جودل، عباهللا

 198 جودت، نسرين

 1953  ود ، حسانال

 527 ال ومرد، محلود سعا

 1305 جوهر، عباهللا حسين

 1684 ال يار، ماحت

 367 ال يوسا، أحلا محلا يلب

 1954، 1206 ال يوسا، رغا دليا

 

 ح

 299 الحاتلا، خالا صالح محلا

 1696، 1695 "الحاا أحلا"، قاسم محلا توفيق

 1722 حاا خليا، براءل حسين

 2337 سانحاا محلا، بي

 1678 حاا، قيس كاظم

 559 حاا، ميلود عامر

 1536 الحارثي ، رقي  علا ناصر

 574 الحافظ، مةير عباهللا

 818 حاما، آدم محلا موسى

 1537 حاما، سعيا فرغلا

 861 حاما،  يرين صبحا محلا

 429 حاما، فايل  حاما اسلاعيا

 290، 289، 178، 177، 149 الحادر ، محلا عباهللا

 206 حاددي، سلر محلا

 2176 الحبا ة ، مرح ابراهيم

 2369، 2363 حبش، اس ةار

 533 حبش، محلا

 2009 الحبيب، ن ى
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 834 الحبيس، فراس علا

 410 ح اب، حلزل محلود

 33 الح اا، إيلان محلا

 1842 ح اا، س ى السعيا عبا اللقتار ياقوت

 2167 ح اا، دليا اسلاعيا

 1285 اح از ، هيثم عل

 2535 ح ازين، سامر خليا يوسف

 660 الح ايا، عيا يالب

 1177 الح ور ، صالح

 1268 ح ا، موسى جبرين اسلاعيا

 2146 الح ي ، س ى محلا

 2161 ح يج، سيرين محلا

 533 الحاابا، دادد يحيى

 2028 حااد، سا ا

 1723 الحااد، عباس أحلا

 2434 حااد، نبيا

 54، 53 الحااد ، عزيز

 2220 حاادين، غاير سعيا

 1341 الحاراد ، باقر خضير

 65 الحايبا، مصط ى عبا اللحسن

 1843 الحايثا، علا عبا الرحلن

 2483 الحايثا، معزز اس ةار

 907 الحايا، رهام موسى

 393 حاياان، صبرية  علر

 692، 17 الحايا ، أيلن أحلا

 882 الحايا ، صاام محلا حليا

 943 ح الاين ابراهيم علاالحايا ، صال

 2538 الحايا ، فائز علا

 518 الحايا ، فايز محلا

 1399 حراحش ، رافع محيليا عليان

 2434 الحراحش ، مةت ى يه
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 2487 الحراكا، سليلان خالا

 1844، 1682، 1538 حراكا، محلا مصط ى

 2221 الحربا، عبا الرحلن مةيع هللا

 455 حرزهللا، أي م فريا

 602 لا، أميرل أحلاحرز

 1338 حرنان، ن وى

 1329 الحردب، ردان  يوسف علا

 97 الحرير ، رافال

 324 الحرير ، عباهللا محلا

 112 الحرير ، مردل رمضان

 2222 حسان، محلا س يا يوسف

 136 الحسانا، سليم عبا الرضيع

 1346، 817 الحسبان، علاد م لح

 1096، 1064 الحسن، أحلا بريسول

 2375 حسن، جواد قرا

 689 حسن، حسن جلال

 840 حسن، حسن مصط ى

 987 حسن، زيةب جليا

 210 حسن، زيةب ماجا

 2223 حسن، صباح محلا

 511 الحسن، عانان دادد عبا

 2224 حسن، فااء فيصا علا

 2540 حسن، للياء ص اء

 435 حسن، مؤمن محلود محلا

 1539 حسن، محلا أحلا

 146 حسن، درد

 832، 828 سةين، ابراهيم صبر  أحلاح

 2130 حسةين، هةاء محلا

 897 الحسون، عائش  حسةا حاما

 1421 حسون، غيااء محلا

 356 حسونه، عارف عز الاين حاما
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 2148 حسونه، فرح ف ا

 1845 حسونه، ماريا محلا حسين

 1846 حسين، توفيق أحلا

 1540 حسين، خطر عراك

 2225، 1724 حسين، خول  أحلا

 1725 حسين، عبا الرزاق الحاا عبا الرحيم

 1099، 1088 حسين، علا خليف

 1079 حسين، علا زديا

 1104 حسين، علاد علوان

 2526، 685 حسين، محلا دهيب

 2359 حسيةات، محلود يوسف

 464 الحسيةا، رنا أحلا

 2479 الحسيةا، قاسم عبا

 195 الحسيةا، محلا فوز  محلا سالم باجةيذ

 193 الحشلاد ، عثلان عياش خلف

 1541 حشيش، محلا أحلا

 2534، 2528 حشيل ، سامر محا الاين أمين

 1227 حشيل ، محلا محا الاين أمين

الحص  ا، ابراهيم بن أحلا بن علا بن أحلا بن 

 حسين بن يوسف بن موسى يوسف بن

1142 

 166 حصول، رنا سلير خليس

 1726 الحطاب، ص اء صبحا

 1379 د ، آمالح ةا

 811 الحالحل ، أيلن خالا

 797 الحاللل ، نصار محلا

 1445 حالد ، ناصر ر يا

 2527، 2459 الحلبوسا، صاام حلاد 

 670 الحلبوسا، علا ن م

، 324، 309، 281، 213، 159، 154 الحلبا، علا حسن

337 

 2169 الحلبا، ميار محلا
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 2006 حللا، محلا

 2003، 1962 حللا، محلا مصط ى

 1955 الحلو، سوزان نعيم

 2349 الحلو، صافي 

 358 الحلو، غادل فايز

 129 الحلو، محلا عبا الل ا  سللان

 1727 حلوه، أماليا حسين

 348 حلاد، حلزل عبا ال ريم

 2165 حلاد، ريلاء

 1542 حلاد، صالح عوض أحلا

 1543 حلادل، محلا علر

 2226 الحلادين، علر أحلا

 1544 ، ديةا إلياس ابراهيمحلارنه

 2145 حلام، رنيم صالح الاين

 22 الحلامص ، ابراهيم محلا

 613 الحلاما، ياسين هاد 

 1427 حلان، محلا

 790 الحلا، أم ا م لح

 1545 حلا، أمير علر

 1546 الحلا، ابراهيم مصط ى

 1110 حلا، ارميض مطر

 909 الحلا، مسرل خالا

 2157 حلا، نوران محلا

 900 حلاان، إسراء زياد

 245 حلاان، جاها محلا علا

 2227 حلاان، حسام جليا

 1197 حلاان، فتحا محلا

 2172، 2171 حلاان، قلر يوسف

 2156 حلاان، ميس محلا

 2169، 2164، 2150، 2140، 2124 حلاان، دالء محلود

 1847 الحلاانا، أكرم
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 1355 الحلاانا، رعا عانان

 1728 سالم الحلاانا، عادل

 2438، 2387 الحلاانا، علر أحلا سعيا

 1729 الحلاانا، يونس علا

، 1547، 1464، 1415، 467، 64 حلااد ، جليا

1848 

 140 حلا ،   رزاد

 39 حلا ، محلا ال اتح

 1990 حلا ، مة  هللا

 1083 حلريط، سليم جلول

 1956 الحلزاد ، عبا ال واد

 1778، 1549، 1548 الحلصا، محلا نزير

 1316 حلالد ، عبا الحليا

 2228 حلود، خالا محلا خليا

 2137، 2124 حلود، ريةاد خالا

 200 الحلود، قيس مةصور

 935 حلود، محلا عبا الحليا الشيخ

 2152 حلودل، فايل 

 1957، 1391 حلودل، محلا عالء

 1550 حلوده، يوسف ياسر يوسف

 498 الحلور ، صالح سليم

 704 ناها فتحاالحلور ، 

 2136 الحلو ، رناه

 1386 حليا، عيسى عيال م يا

 2165، 2122 الحلياات،  يلاء نبيا

 1111، 250 الحليااد ، رغا عبا أبو جاسم

 39 حلياد، كلال سعيا

 839 الحليا ، حسين محلا

 1486 الحلير ، سؤدد يوسف

 140 حليسا، ميرل

 2086 حةا، م ا  سليلان
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 1028 محلا الحةاكا، يارق

 307 محلا بن أبا ب ر اللرعشا الحة ا،

 2115 الحة ا، ميس

 1274 حةون، تليم ماهر

 2454، 555، 384، 186، 174 حةون، ماهر ابراهيم

 1052 حةون، مبارك عباهللا

 37 الحةيطا، نبيا فليح

 921 الحوارات، أيلن أحلا محلا

 688 حواس، أمين

 1036 حواس، مولا عبا العزيز

 1849 حواس، هاى

 761 الحوامال ، لورنس سعيا أحلا

 2402 الحوامال، أريج ابراهيم عبا الرحلن

 1285 الحوامال، ثردت محلا

 1285 الحوامال، حلزل محلا

 717 حوب ، عبا الغةا

 504 الحوتر ، أسيا حاتم  محلا

 2229 حورانا، سارا فاردق  ريف

 1989 حورانا،  ذا

 566 انم يحيلرالحورانا، فايز غ

 275 الحور ، محلا عودل أحلا

 241 حويج، حسةي  عباهللا

 2230 الحويطا، رنا

 2231 الحويطا، هاجر

 855 الحيار ، آالء محلا ابراهيم

 549، 462، 441 حياصات، جلال الابعا

 382 الحيالا، زياد يارق

 1302 الحيالا، زيةب مصعب

 1330 الحيان، ف ا مانع

 1166 يف محلاالحيان، لط

 1432 الحيانا، محلود خليف
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 389، 388 الحيحا، سليرل خليا

 115 حيار، ريلا عطي 

 1398 الحيسن، ابراهيم

 801، 740 حيف، معتصم خالا

 2232 حيلور، أردى محلود عيسى

 

 خ

 777 خاير، نور  حلا

 2113 خالا، رهف

 2458، 669 الاالا ، عاصف راجح

 1306 خالا ، فراا

 1071 االا ، كريم حسين ناصحال

 534 الاالا ، ياسلين فاضا

 345 خان، أحلا رضا

 999، 998، 995، 969، 965، 964 الاباص، عباهللا عوض عباهللا

 1850 خااش، زياد مصط ى

 498 الاايم، أحلا عبيا

 2233 الارابشه، ت انا عباهللا محلا

 1290 الارارب ، عبا الحليا عبا ال ريم

 1851 محلاخراز، 

 1941 خربطلا، س ير

 2164 خربوش، سوزان رائا

 1317 خرموش، مةى

 2157 الاريبات، ماجال فارس

 1730 خريس، سليح  علا

 71 الاريشا، مةى فليح سليلان

 475، 474 الاريش ، خلف خازر ملحم

 2114 الازاعل ، براءل علر

 733 خزاعل ،  لس الاين قاسم

 817 الازاعل ، ياسر يالب
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 1112 الازرجا، صالح م يا علا

 1958 خزعا، جليا

 2163 خشرم، نور

 1551 الاصادن ، أريج صافا

 581 خصادن ، أسلاء جادهللا

 1979، 1959 خصادنه، ضحى " محلا عونا" خالا

 1173 خصادنه، مةقذ عبا الرحلن يه

 762، 756، 755، 743 الاصيالت، عباهللا أحلا

 2410 خضر، أسلى

 2234 ر، مريم خلي  خض

 141 الاضرداد ، مةور

 2045 الاضر ، أ رف محلود

 411 الاضر ، ماجا نعلان

 1552 الاضور، سلطان سليم

 2177 خضير، أسلاء أحلا عبا الوهاب

 2235 الاضير ، تقى سالم  تركا

 904، 883 خطاب، محلا صالح

 2171 خطاب، يارا

 2236، 2136، 2123 الاطار ، تلارا علار محلود

 150 خطايبه، عانان مصط ى

 1679 الاطبا، فوز  فالح

 653 الاطيب، آالء سعيا

 1553 الاطيب، أحلا نلر

 1292 الاطيب، أيلن دائا

 2087 الاطيب، ابراهيم عبا الرحلن عوده

 2345 الاطيب، تحسين

 1554 الاطيب، تقوى محلا تيسير يوسف

 487، 402 الاطيب، خالا راغب أحلا

 242 لاطيب، رنا عبا الل ياا

 1987 الاطيب، سارل

 2237 الاطيب، سليه سلير عبا الحليم
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 2139، 2121، 1961 الاطيب، ضحى م ةا

 383 الاطيب، عبا الح يم اسلاعيا

 1113 الاطيب، نبيل  يالب

 2059 الاالي ه، رنا ياسر عباهللا

 791 الااليل ، أسعا خلي  

 2178، 2170، 2116 الااليل ، أنوار محلا

 2128 الااليل ، سارل رعا محلا

 2169 الااليل ،  يلاء عايا

 2114 الااليل ، فايز أحلا

 792 الااليل ، النا حلود

 1731 خاليل ، دسام دالل

 1210 خلاال، انتصار ناظم

 1556، 1555 خلف، جالل عباهللا

 359 خلف، خول  خريبط

 359 الال ا، علا أبو الشون

 1852 أحلاخليف، 

 140 خلي  ، دادد

 2238 خلي  ، فايله سلير كلال

 1853 خلي ه، صالحه محا الاين صالح

 2129 خلي ه، غ ران محلود سليلان

 128 الالي ا، عبا الح يم يوسف

 1933، 1854، 1674، 1557، 1471 خليا، ابراهيم محلود ابراهيم

 569 خليا، ثاير هوبا

 1260 خليا، ثةاء عز الاين

 1279، 1278، 732 خليا، حسام الاين أحلا

 1419 خليا، علا جاسم

 490 الاليا، مبارك محلا

 2123 الاليلا، معاذ مةذر

 536 خلايسه، ميسلون يوسف

 1960، 1947 خليس، آي  عادل

 2485، 556 خليس، حةان مصط ى يوسف
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 1558 خليس، ظبي 

 1559 الاواجا، أحلا يوسف عبا اللحسن

 2440، 1199، 1195 خالا زها  مصط ىخواج ، 

 2367 خواردس، ردبرتو

 1732 الاوالال،   ا فراس

 2118 الاوالال، فاتن نصر

 187 الاوالال، محلا عواد

 2152 الاوالال، مريم خالا

 209 خوجا، خير الاين

 1961، 1960 خور يا، جي ار

 1560 خور ، سةاء ياسر إلياس

 2515 الاور ، يارق موسى ماائيا

 568 خويار، نورل

 1962 الايبر ، م ا

 

 د

 1361 الااؤد ، أنور صايق

 1561 الااؤد ، خالا جلع 

 908 داخا، سلاء تركا

 1371 ،1362 ،1356 دار ا عصار العللا للةشر دالتوزيع

 2414 دار الة ائس داللاطويات ببريال

، 1967، 1966، 1965، 1964، 1963 دار نقط  للةشر دالتوزيع

1968 ،1969، 1970، 1971 ،1972 

 1239، 856، 96، 95، 92 الااهر ، صالح حسن

 143 الااهر ، صباح عبا الوهاب

 284 دادد، دياار كلال

 1351 دادد، محلا جاسم

 2046 دادد، محلا عباس

 328 دادد، محلود السيا حسن

 752 دادد ، خالا
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 2500 داددد، جورا فريا

 2239 الحافظ داددد، هاله أحلا عبا

 2350 داي يس، كورين

 2160، 2133 دبابة ، باس ال

 1973 دبابة ، ر ا نبيا

 1842 الاباس،   ا أحلا

 1733 دبش، فتحي  علا

 805 الابوبا، ضرار حسين

 422 الابيسا، عبا ال ريم علا

 1562 الاجانا، عةان محلود عبا هللا

 2502 الاجانا، محلا باسا إحسان

 194 عبا الواحا محلاالاحلةا، 

 1347 الاحيا، عباهللا

 167 دخيا، محلا آيت

 746 دراا، أسام  اسلاعيا

 911 درادك ، حلزل محلود

 1337 درادكه، حسين محلود

 1855 الارد، فوزي 

 2116 دردس، هةاد  حسةا

 621 الاركزلا، خول  خالا

 658 الارم ا، ابراهيم عبا الرحلن عبا الرحيم

 2434، 2111، 2110 محلا محلود الاردبا،

 2408 الارديش، عبا الباسط خليا

 146 الاريةا، عبا الرحلن عبا ال ريم

 2373، 2372 الازير ، مريم

 1975، 1974 دسوقا، ليةا

 2166 الاسوقا، نسرين

 1344 الاعامس ، ليةا جلال محلا

 772 الاع  ، بايت محلا

 2127 الاع  ، ص يب غالب

 1976 يا محلا نصوحدعادش، مار
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 893 الاعا ، كاميليا محلا

 2149 دعلا، أسحار يوسف

 2176، 2130 دعلا، ريم محلا

 2240 الاعوم، رهف أحلا محلا

 1734 دعيبس، م ا  مةير عباهللا

 1856 دغلش، عبا السالم عارف مصط ى

 2144 الاغلا، راما

 219 الاقور، سليلان محلا

 1436 دكةسون، إميلا

 2103 لع ، نور "محلا خير" قاسمالاال

 1735 الاليلا، حسن

 1133، 1114 الاليلا، رميض مطر

 612 الاليلا، يارق حسن سعيا

 907 الاليلا، يه علا حسين

 701 الاليلا، عامر علا

 43 الاليلا، عثلان محلا

 663، 662 الاليلا، لؤ  ماهر

 225، 224، 223 الاليلا، محلود تركا مةا 

 2453، 294 ا، نعله اسلاعيا مالفالاليل

 802 الامانيه، عباهللا أدهم ارتيلان

 2116 دملاا، دئام محلا

 2037 الانا ا، حسام

 2095 دنون، سايا محلا

 2133 الاهشات، مةال

 377 الاهل ا، عا  م ا  رحلن

 2421، 300 ددار، فتيح 

 144 الادانا، جالل الاين

 2069، 867 دداهاه، علا محلا أحلا

 2156، 2123 الادايل ، س ى

 2523، 2522 لادجان، مر ود علوان حسينا

 665 الادر ، إدريس نامس
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 1685 عبود الادر ، خلود يوسف

 193 الادر ، فراس ماهللا

 2457، 655، 195 الادر ، قيس عبا العزيز عثلان

 1333 ددش، إنعام عبا الزهرل

 1158، 1115 الادغان، مريم محلا

 521 لا، ناد  القيمالاد

 970 الادي ات، آي  ساما

 970 الادي ات، هب  ساما

 594 دياب، دليا خلف هللا

 871 الايات، ر اد عبا ال ريم

 2247 دي ، سيرين إياد

 2370 ديتيةيو، جوزي  ريسو

 2022 ديريشا، إدا

 884 الايسا، نسرين محلود

 1857 الايك، هانا عودل

 1372 لاالايةه، حللا سليم حل

 

 ذ

 1202 الذنيبات، بسل  يوسف

 

 ر

 600 رؤدف، هبه حسن

 2173 الرابحا، عائش 

 2174 الرابا، ليةا محيا الاين

 1842 الراعا، ياسلين دائا

 1095 الراد ، مآثر

 857 الراد ، مردل صالح

 505 الراد ، مسار  حسن اسلاعيا

 229 الراد ، نوفا علا م يا

 1357 يزرايس، دفاء عبا العز
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 900 ربابع ، إيلان محلا

 1458 ربابع ، يارق محلا

 823 الربابع ، عباهللا محلا

 2353 ربابع ، يحيى محلود

 2002، 1942 الرباعا، حسين

 1465، 1116 الرباعا، عبا القادر أحلا

 2139 الربيحات، فرح علاد

 448 الربيحات، محلا سليلان

 705 ربيع، زياد محلا أحلا

 1497، 1496 عا، أحلا حاجمالربي

 1466، 1459 الربيعا، عبا الحسين ياهر

 2241، 1441 الربيعا، عبا الرزاق جبار

 663 الربيعا، عبا ال ريم حسن سلوما

 2242 الرثوم، حلى جلال عبا ال ريم

 1420 رجب،  يلاء عباهللا

 1117 رجوان، مصط ى ال يالنا

 2243 رجوب، نرمين دليا

 1437 ا زهير عبا ال ريمرحاحل ، أحل

 1736 الرحاحل ، ص اء جليا

 2095 رحال، إسالم أمين

 2112 رحال، دالء محلا

 2503 الرحامة ، علا أحلا عبا الحليا

 2062 الرحبا، محلود محلا

 729 رحلانا، ربيع

 2244 رحلون، مرام دجيه

 1563 الرحيو ، عبا ال ريم

 2121 الرديسات، أي م زيا

 1686 عادل سالم الرديةا،

 2129 رزق، سلسبيا

 464 رزق، كاردل فاردق

 1564 رستم، "محلا ناصر" سليم محلا
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 697، 648، 541 رسن، سالم عبا الحسن

 1204 ر اد، ص اء فريا

 1421 ر يا، سالم حةتوش

 1977 الر يا، علا

 272 ر يا، محلود أحلا

 1159 ر يا، هاى ن ال

 2092 باالرضادنه، عباهللا راجا ع

 2245، 1565 الرضادنه، علا راجا عبا

 905 رضوان، أميرل أحلا

 491 الرضيع، حسن عطا عباهللا

 1386 رعا، دحام عصام

 301 الرفاعا،  يلاء ياسين

 591، 314، 263 الرفاعا، فؤاد محلا

 1977 الرفاعا، محلود خضر عبا العزيز

 2178 الرفاعا، مريم عباه

 301 الرفاعا، مةى ياسين

 2166 الرفاعا، نور زياد

 2246 الرقب، حسام حلاان مرزدق

 2248، 2247 الرقب، سلسبيا زياد حلاان

 2246 الرقب، محلا حلاان مرزدق

 2074، 1737 رقيع ، أسام  فضا

 2130 رماح ، أفةان رائا

 894 الرمامة ، أحلا خلف حلاهللا

 2119 الرمحا، نور

 2135 رمضان، رغا

 2249 ير محلا حسنرمضان، غا

 373 رمضان، ياسين سليلان نايف

 583 رمضان، يحيى

 1858 الرمالد ، نزه  رمضان

 1738، 1692، 1670، 525، 524 الرملا، هةاء صالح الاين محلود

 1859 الردا ال، رمضان اسلاعيا
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 295 الردا اه، سليلان عودلهللا علا

 1307 الردا اه، صباح عادل عارف

 1189 عبا ال ريم ابراهيم سللانالردا اه، 

 1739 الردا اه، هاى محلا

 685 الردسان، رمز  محلود

 2373 الردما، جالل الاين

 1566 الرياحةه، رائا محلود أحلا

 1084 الرياما، علا حلا

 2104 ريحان، ب ر محلود عبا

 1200 ريحان، محلا ب ر محلود

 2351 ريا ، تريةت

 2429 لاالريشاد ، رائا لزام مح

 155 الريشاد ، م ةا حاتم

 2365 ريل ه، رايةار

 1567 الريلاد ، أحلا يوسف أحلا

 1860، 1442 الريلاد ، محلود لط ا
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 2029 زادل، دياال  يخ غريب

 438، 305 الزاما، م ةا غاز 

 2131 الزاملا، ابراهيم

 1390 الزاها، فريا

 1306 زاد ، صوري 

 2047 مزايا، ص اء عبا اللةع

 1861 زايا، عبا العزيز

 908 زاير، سعا علا

 1978 الزبال، ديةا محلا

 2136 الزبال، سايا محلود

 1740، 434، 379، 346، 279، 179 الزبن، محلا عبا ال بار محلا

 1144، 1143، 1076، 233 الزبيا ، سعيا جاسم
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 1315 الزبيا ، غةا دحام

 2048 زحام، أحلا رضوان

 2049 ازرد، السي

 2129 الزريقات، را ا رائا

 198 زعبالد ، ج اد

 2117 الزعبا، تلارا أحلا

، 787 ،763، 757 ،754 ،739، 726 الزعبا، تيسير أحلا حسين

788، 789 ،810 

 827، 497 الزعبا، جضعان أحلا فالح

 747 الزعبا، جالل محلا

 1335 الزعبا، حسن علا عبا

 936 الزعبا، صبا محلا

 1319 با، عبا هللا عبا ال ريمالزع

 907 الزعبا، عباهللا سالم

 419 الزعبا، عانان سعا

 1325 الزعبا، علاد حلا  عبا

 2444 الزعبا، علر أحلا  صالح

 1292 الزعبا، فراس علا

 1818، 1568 الزعبا، محلا أحلا صالح

 2154 الزعبا، محلا محلود

 653 الزعبا، مردان محلا

 1862 الةحالزعرب، امتياز 

 1863 زعرب، صبحي  عودل

 2171 زغلوت، أديان ناصر

 2524 الزغول، أسام  غالب

 1118 الزغول، سلطان عارف علا

 2349 الزغول، ص اء رسلا

 858، 62 الزغول، علاد عبا الرحيم

 2524 الزغول، علر محلا

 1864 الزغير، هةا محلا أحلا

 247 الزقزدقا، حسين محلا
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 2161 إسراء الزكارنه،

 1256 زكر ، حسين

 343 زكا، كريم محلا عبا

 1865 زلزلا، م ا 

 1498 زلوم، أفةان مةير محلود

 1979 الزمر، فااء "أحلا غاز "

 394 زنقوفا، فوزي 

 329 زهران، دائا محلا

 1281 الزهرانا، محلا أحلا

 2075 الزهرل، رميج

 859 الزهير ، حيار عبا ال ريم

 519 عبا ال ريم محسنالزهير ، 

 1194 الزهير ، علاد متعب

 2406 الزداد ، "محلا عصام" عبا الرحلن أحلا

 672 الزدبعا، عباهللا علا مضحا

 2363 زدال، إميا

 750 زدليا ، زدزد

 2250 زديا، مالك محلا يارق ذيب

 987 الزديةا، ابتسام صاحب

 1741 زياد، نور خالا محلود

 793 ر الزيادات، أحلا نو

 2050 الزيارل،  يا  محلود

 576 زيتون، كريل 

 2076 زياان، جيالن عبا الل يا

 1380، 845 زياان، عبا الرحلن حسام عبا الاالق

 2251، 2168، 2124، 2120، 2105 زياان، غيث محلا ذيب

 318، 260 زياان، مازن عيسى

 2252 الزياانيين، يلان عباهللا

 2253 دالزيا ، براء حسين يرا

 1569 الزيا ، خضير

 26 الزيا ، محلا عباس
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 2400 الزيا ، نشوان محلود جاسم

 2405 الزير، مراد جلع 

 533 زين، عباهللا محلا

 1483 زيةو، عبا القادر

 1103 زيةو، علا محلا

 1996، 1985، 1984، 1983، 1943 الزيةا، علا

 723 الزيود، آالء محلا ر يا

 33 الزيود، حلزل رضا

 2254 الزيود، عبا الرحيم ر يا "محلا جلال "

 

 س

 2410 السائح، أمان

 1570 سابا، ت اح  محلود

 1866 السادل، ما يوسف

 1867 ساره، مراد عبا ال تاح خليس

 38 سار ، ديار عباهللا

 1285 الساعاتا،  وقا ناجا جواد

 1571 الساعا ، عارف

 590 الساعا ، ماهر سعادن خو ا صبار

 619، 618 الساعا ، محلا عباس محسن

 58 الساعا ، محلا كريم

 922 الساعا، أحلا جاسم

 1210 الساكةا، علا حيار

 1572 سالم، آي  جادهللا سليلان

 2255، 2155 سالم، إيلان عوض

 111 سالم، حةان نلر

 146 سالم، راي 

 693 السالم، رجاء عباهللا

 2163، 2141 السالم، غ ران سالم

 2256 السالم، مةيرل مازن تركا
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 1573 الساللا، اسلاعيا حلا

 2464 السامرائا، جةان أحلا

 672 السامرائا، حسن ثامر زنزل

 2417، 2411 السامرائا، علا عبا الحافظ

 2466، 2465، 2415، 291 السامرائا، قاسم حسن عباس آل  امان

 2408، 1574 السامرائا، كريل  محلا

، 678، 677، 634، 633، 632، 631 م يا ملوكالسامرائا، 

1034 ،1035 ،1037 ،1038 ،1039 ،

2388 ،2389 ،2390 ،2391 ،2392 ،

2393 ،2430 ،2431 ،2445 ،2446 ،

2490 ،2491 

 1287، 98، 93 السامرائا، م ا  صالح

 2492 السامرانا، عبا الرزاق أحلا

 1379 سايحا، الاامس 

 1575 الساير، محلا عويا

 48 اي رت، يوسفس

 2128 السباتين، س ى

 2352 سبريةغستوب، تريشيا

 1331 السبعاد ، أحلا خالا

 2467 السبعاد ، ضياء حسين

 342 لاين علا بن عبا ال افاالسب ا، تقا ا

 216 السحيلات، حاتم جليا محلود

 573 الساير ، عبا الل يا

 1355 السرا ، ثامر ع اب

 521 سرحان، هيثم محلا

 1231 سرسك، حسان عز الاين

 940 السرياد ، زياان أحلا

 522 السرياد ، عبا الح يم اسلاعيا

 940 السرياد ، عبا العزيز مصط ى

 2498 سري ، سالم حسين

 720 سعاد، ميلون 
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 1980 سعادل، رلى

 2118 سعادل، ميس جليا

 943 السعايال، أم ا عودل محلود

 1320 االسعايال، عامر عبا الرؤدف عب

 835 سعا، مراد علا عيسى

 1423 السعادن، سامره عبا الرسول ياهر

 930 السعا ، سلطان علا

 2136 السعا ، ميساء

 261 السعود، أسل ان يوسف

 2122 السعود، رؤى

 1742 السعود، زيةب علا مسلم

 2153 السعود،   ا خالا محلود

 933 السعود، يوسف ف ا يريام

 2148، 2121 لاسعيا، آي  عطا أح

 1207 سعيا، أحلا محلود محلا

 450 سعيا، زيةب

 1743 سعيا، سعا

 1095 سعيا، سليرل

 1393 سعيا،  اكر حسن

 1868 سعيا،  يرين محلود

 823 سعيا، محلود  اكر

 1078 سعيا، معادي  حسن  محلا

 2130 سعيا، هال  ابراهيم

 638 السعيا ، أسام  مرتضى باقر

 698 الص قاسمالسعيا ، إخ

 956 السعيا ، زيةب ن م علوان

 215 السعيا ، محلا صباح

 1576 السعيا ، ياس

 2146 س اريةا،  ردق دار

 2257 الس ارنه، إيلان خلف عيسى

 1744 الس اف، حسين عزيز
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 2153 الس افا، ميسم محلا

 2162 الس  ا، مةار

 2159 الس ر، تيلاء علا

 1869 س ساف، صابرين

 2132 سك، فرح سليمالس 

 198 سالم، مةى

 2143 سالم ، جود علا

 191 سالم ، زياد أحلا

 1577 سالم ، سلوى ن يب

 2113 السالمين، أنسام عبا الحليا خليا

 1142 سلطان، عباس حليا

 1210 سللان، جي ان عبا الستار

 2120 سللان، سةاس

 1027 سللان، نركز علا

 364 سل ب، أم ا علران

 146 لواي، تسةيمالس

 1870 سلوم، محلود عبا الرحيم سعيا

 1378 السلي انا، حربي  عباد

 1745 سليم، أحلا عباهللا

 2077 سليم، نادر علا حلا

 1579، 1578 سليلان، أحلا يوسف خضر

 2378 السليلان، صالح الاين مةذر

 2410 سلارل، فادي 

 2168 سلارل، م ا

 323 أحلاالسلامع ، دليا محلا سعيا 

 652 سلايلا، نوفا عبا العزيز

 622 سلرد، نوال بوعالم يحيى

 167 السلاللا، يبورك بن عباهللا بن يعقوب

 2005، 1998 سلير، آمال

 721 سلير، عامر علا

 1308 السليرات، سبأ موسى يعيله



576 
 

 1981 سةبا، ردع 

 38 السة ر ، بشرى دادد

 29، 18 السة ور ، أحلا محلا

 450 سعياس لا، 

 2178 سواي  ، ريان

 395 سواللي ، نوري 

 155 السويااد ، حارث كريم جياد

 861 سويردلك، مارك

 2367 السويركا، دليا

 1580 السويطا، أحلا حسين

 2258، 2160، 2152 سويلم، دياال محلود عبا ال ريم

 1930 سياا، عبير مردان

 2113 سياعرل، تقى أحلا

 476 أمين السيا، أمانا فتحا

 1044 السيا، خالا عبا الرحيم

 1871 السيا، رهف سليلان محلا

 1872 السيا، سلر "محلا فار "

 160 السيا، عزما يه

 1873، 560 السيا، فاد  دائا

 2358 سيرانو، ميغيا

 1746 سيف، رياض عودل

 1186 سيف، عصام حلزه

 1811، 1810، 1747 سيف، دليا ابراهيم أحلا

 2345 تشارلزسيليك، 

 

 ش

 1982 الشاعر، هاى

الشافعا، أبو ال ااء اسلاعيا بن محلا ال راحا 

 الع لونا الامشقا

2487 

 1078 الشافعا، إسالم باب ر الحسن
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 1177 الشافعا، ابراهيم

ا ن علالشافعا، الحافظ ابن الللقن سراا الاين علر ب

 بن أحلا األنصار 

280 

 390 ا ال افا السب االشافعا، تقا الاين علا بن عب

 344 الشافعا، حسن

 285 الشافعا، كلال محلا ابن الزمل انا

 308 ن علر بن خضر األص  اناالشافعا، محيا الاي

 310 الشافعا، ناصر الاين محلا

 19  اكر، فراس جلال

 1581، 1119  اكر، نزار   ور

 2259 الشامان، آمة 

 2260 الشامسا، ها م حلا

 313، 302 ا رئيسالشاما، محل

 758 الشاهين، محلا سالم

 2160  ادر، خلود

 2130 الشاديش، محلا بالل

 1059، 1058 الشايب، فوز  حسن

 1443  بلول، أحلا محلا

 468 الشبلا، هالل كاظم حلير 

 850  بيب، دريا كاما

 1874 الشبيبي ، زكي  ناصر

 146 الشتيو ، تبارك

 2533 الش ير ، أحلا عبا الرسول

 859 الش ير ، ياسر خلف

 1875  حات ، فاتن ف ا

 1582  حادل، عائش  محلا

 992، 991، 984، 983، 982  حادل، غسان علا

 2127  حادل، مةار ياسين

 1987، 1986، 1985، 1984، 1983  حادل، م ا سلير جليا

 2261  حاده، عبا الرحلن زهير ر اى

 310، 296، 285  حالتوغ،  وكت رفقا
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 2395، 1444  ااترل، خول  خليا

 2262، 2115 الشااترل، عطاف متعب باجس

 297 الشايلا، علر محلا

 82 الشافان، زياد محلا عبا ال تاح

 168 الشاي ات، رياض خليف

 2178  اي ات، الرا

 923  اي ات، نضال عواد

 1338  رف الاين، زديرل

 1748 الشرفا، دليا علر

 595  رقا، ن رين جواد

 2519 رك  البعا الاامس لإلعالم 

 821، 820، 819 تشارات البرم ي  دالتاريبالشرك  اللرئي  لالس

 2428  رك  يالل أبو غزال  للترجل  دالتوزيع دالةشر

 798 م تب نبيا للقانون رك  

 57 الشرمان، جليا عبا الرحلن فالح

 1427 الشرمان، عبا الباسط مبارك الشرمان

 123 ، دسام حسينالشرمان

 256 الشردف، عبا القادر حسين عباهللا

 1120 الشريف، علاري  حاكم

 784 الشريف، هب  محلا

 161 الشريف، دفاء محلا عزت

 615 الشري ا، عطارد عوض

 133  ريم، رياض

 781  طةاد ، جبر غاز 

 1583  طةاد ، مةار صالح

 2350  طةاد ، هايا

 156 الشطةوفا، علا يوسف

 1806 الشطا، عبيال فراس

 2263، 1988 الشعار، ردض  عيسى عباهللا

 955، 954، 953، 199  عبان، هةا توفيق محلا

 1584 الشعبانا، عانان مشعا ر يا
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 1749 الشعر، أنور محلود خليا

 1876  عيب، حسن محلا

 764، 713 الشعيبا، خالا أحلا حافظ

 773 الشعيبا، يحيى محلا

 2264 ه محلود عواد عيا، بسيل

 1585 الشعيلا، صالح محلا

 2265 الشعيلا، دليا خل ان

 799 الشقباد ، مةى صالح محلا

 1877  قير، ملك مةير

 226   ر ، أحلا خالا

 2424  لباي ، محلا محلود

 1047  لبا، سالا محلا

 1990، 1989 الشلو ، أما

 1991 الشلالا، سامر أنور

 1470 فتحا" الشلالا، نضال "محلا

 601 الشلايل ، حال عباهللا

 535 الشلايل ، سوزان نعيم زاها

 1493، 1492، 1491، 1490 الشلر ، ثائر سلير حسن

 1586 الشلر ، سلوى خليا علا سالم

 523 الشلر ، س اد حسن

 371، 370، 369، 368 الشلر ، صادق را ا

 1750 الشلر ، عبا ال بار ناصر

 492 يم قيسالشلر ، عبا ال ر

 234 الشلر ، علاد فاضا

 12 الشلر ، فايل  حسن

 2148 الشلر ، لطي   صالح

 1309 الشلر ، ما حلود 

 1065 الشلر ، هاى معز 

 2346 الشلع ، خلادن

 276 الشللونا، هشام محلا عبا الرحلن

 2266 الشلةا ، علرد مةقذ نصار
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 187  لوي، حسن تيسير عبا الرحيم

 102 با الرقيب عباهالشلير ، ع

 2177  ةاتوه، ردان عباهللا

 936 الشةاق، نغم نضال

 689  ةا ، أديب قاسم

 1258 الشةطا، خالا عبا الح يظ حسن

 2093 الشة ر ، خالا

 895  ةيار، علار محلود

 1480  ةيور، هاى صالح

 31، 30   اب، راما أحلا

 823 الش رانا، معلو  عباهللا

 1146، 1145 لاالش ر ، علا مح

 2051 الشواب  ، جةى مراد

 99 الشواب  ،   اء حللا

 865 الشواب  ، ضحى أحلا موسى

 2052 الشواب  ، علر مراد عبا الرحلن

 805 الشواب  ، ماجا صالح

 937 الشواب  ، نبيل  عباهللا

 36 الشواب  ، يونس أحلا

 306 الشواب ه، إسالم عبا الوهاب خلف

 1242، 1240 لياس واش، تيسير إ

، 20، 14، 11، 10، 09، 08، 07  واهين، خير سليلان

1340 

 2213 الشوادرل، سارل زيا

 2267 الشوادرل،  ري   محلود مسلم

 2441 الشوادرل، علا سالم حلياان

 896 الشوخه، ك اح مصط ى علا

 2128 الشونا، ريةان أ رف

 822 الشويات، عزام حسين

 1439 الشويلا، دادد سللان

 1394 الشيبانا، ثامر عبا الرحلان
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 1105 الشيبانا، محلا

 561  يت، داليا عادل

 1260 الشيخ، خالا محلود عباه عباهللا

 1878  يالوس، عائش  عبا القادر

 2396 الشيا ، عاصم سالم

 124  يشانا، عثلان ددلت ميرزا توبو الت

 2458  يةغ، تشانغ  يةغ

 

 ص

 2121 الصابر، دلع دليا

 675، 640 صادق، زهير علر صالح

 1587 الصادق، ص وح نلر

 828 الصاد ، دفاء هانم محلا

 184 الصاعا ، عبا ال اد  براك

 1880، 1879، 1751 الصافا، آن عادل

 1675 الصالح، أحلا عبا الح يظ

 543 صالح، أحلا كريم

 1992 صالح، جبران غسان عبا ال بار

 273 هللا صالح، خالا محلود عبا

 207 صالح، رائا ر يا

 2125 الصالح، سارل نادر

 307 صالح، سالم قادر  حلا

 2503 صالح، سلطان محلا اميةأحلا  يخ

 2268 صالح، سليرل خليا موسى

 437 صالح، ص يب م يا 

 1999 صالح، علا أنور

 1881، 1752 الصالح، نضال عبا القادر

 2108 الصالح، نعيم حسن

 444 الصالح، نو

 1252 الصالحا، ص يب صباح قاسم
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 1235 الصالحا، عادل عبا الرحلن صايق

 2094 الصالحا، محلا صالح

 222 الصالحا، معاذ يعقوب عبا الوهاب

 1243 صباح، عايش محلا

 2138 الصباح، فرح علا

 2433 صباريةا، حسن محلا سعيا

 1045 الصباغ، مرسا السيا

 874 الصبا، محلا

 1588 ليلى ن يبصبيح، 

 1882 صبيح، محلا ياسين

 1883 الصبيحا، سوار محلا

 1589 الصح، ميساء موفق

 1053 صحراد ، اللسعود

 131 صايقا، أيلن علا

 1121 صايقا، عبا الوهاب عبا ال بير

 1590 الصراف، دليا

 889 الصرايرل، إياد محلا

 2149 الصرايرل، بردح مةصور

 1230 الصرايرل، توفيق صالح

 2158 الصرايرل، رؤى محلا

 2269 صرد ، فاد  حسين سعيا

 454، 453 الصعب، أحلا علا

 985 الصعوب، سائال محلا عبا ال تاح

 2270 الصغير، سللى نايف

، 1445، 266، 197، 188، 151 الص ار، ابتسام مرهون

1484 ،1487 ،1495 ،2404 ،2435 ،

2436 

 912، 77 الص ار، ع اف

 1592، 1591 فريال عبا القادر الص ا ،

 1936 ص وت، هيام

 1237 الصقر، عباهللا ناصر عباهللا
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 1958 صالح، الحسين

 1753 صالحات، ميسم فارس

 1932 الصلتا، سعيا سليم

 1205، 1204 الصلياعا، غزدان حسن

 1381 الصلياعا، محلود جاسم

 287 صةوبر، أحلا عبا ال بار

 769 صواخردن، خالا عباهللا

 2112 صواي  ، أمانا نعيم

 2179 الصواعي ، ميا عامر

 339 صوافط ، ناجح جليا

 1884 الصوالح ، تبارك محلا عبوده

 2484 صوان، محلا  عبان

 732 صوان، محلا عباهللا

 2271 صوان، مرح حسان محلا

 1177 صوتشن، محلا حقا

 1101 الصويركا، محلا علا حسن

 1817 الصويص، هاجر

 1089، 1066 ويةت، مؤيا عبياص

 2177 الصي ا، مريان أكرم

 

 ض

 1885 الضباعين، أ رف عباهللا

 2118 ضرغام، براءل إياد

 228، 216 ضلره، توفيق ابراهيم أحلا

 506 ضلره، هيام فؤاد نور الاين

 

 ط

 2400 الطائا، أحلا يالل خضر

 2452 الطائا، أسام  كاظم علران

 1363 الطائا، حليا
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 706 الطائا، عادل أحلا

 2473، 2472 الطائا، عبا الستار اسلاعيا

 1593 الطائا، عزيزل

 12 الطائا، فيصا علوان

، 460، 459، 458، 457، 456، 55 الطائا، مؤيا عبا علا

461 ،1221 

 2486، 620 الطائا، يوسف إدريس زكو

 1364، 1341 الطائا، يوسف ح يم سلطان

 277 يالب، أنور حسين

 126، 56 يالب، إحسان ب  ت

 1365 يالب، عالء فرحان

 1594 الطالبا، رجاء

 1396 ياهر، أسلاء نياز 

 666، 625 الطاهر، زديك

 1995، 1994، 1993 الطاهر، عبير ابراهيم يوسف

 1976، 1953 ياهر، دليا محلا صادق

 1693 يبيشات، رياض عباهللا ن ار

 1229 يحان، معاذ عبا الرحلن

 221 طرابين، خالا صالحال

 771 الطرادن ، أسلاء عيسى جراد

 605 الطرادن ، أنس محلا

 2158 الطرادن ، إسالم

 1348 الطرادن ، اخليف يوسف

 924 الطرادن ، بتول أحلا

 1595 الطرادن ، جلان  سليم

 856 الطرادن ، حسين ماهللا

 2525 الطرادن ، خلف فارس ف يج

 1348 لسالمالطرادن ، رأفت عبا ا

 2158 الطرادن ، سةاء

 1886 الطرادن ، صالح م لح

 176 الطرادن ، فايل  سليم
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 734 الطرادن ، فيصا اخليف يوسف

 711 الطرادن ، مالا ارخيص

 732 الطرادنه، دص ا حسين

 202 الطرايرل، محلا محلود

 235 بن علا بن محلا بن م رمالطستا، عبا الصلا 

 1080، 508 محلايعل ، عبا الرحلن 

 715، 714 يالس، صباح فياض

 2039 يالل، علر

 1407 يةوس، جليا حةا

 1596 يةوس، نبيا عوض

 2516، 2512 ي بوب، ناصر محلود أحلا

 2272 الطوال، الرا ابراهيم

 2170 الطوالب ، حال أحلا

 512 الطوالب ، محلا عباهللا

 1041 الطواها، محلا سالم

 946، 906 حلود حاماالطويرقا، تركيه 

 1335 الطويقات، أم ا ف ا ن ار

 1358 الطويا، أكرم

 1174 الطويا، حسن اللصط ى

 2106 الطويا، نسرين محلا

 897 الطويا، هانا عبا الرحلن

 

 ظ

 770 الظاهر، خالا خليا

 2482 الظاهر ، نزه  عودل

 1997، 1996 الظ ير ، فرا

 

 ع

 852، 118 نالعابا، فايل  أحلا عبا اللحس

 1261 عابا، للا حسن محلود
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 2273 عاباين، إيةاس عباهللا عبا اللطلب

 345 عاباين، محلا أمين

 668 عادل، فايل  الزهراء

 2160 عارض ، براءل

 1468 عارف، سي ا علا

 2484 العازما، يالل ال ويعا

 539 عا ور، كامله نعيم حافظ

 833 عا ور ،   ر 

 2000، 1999، 1998 العاقوص، م ةا

 1342 العالم، فتحا أحلا

 162 العالم، ن اح أمين محلا

 1064 عاليم، محلا

 1366 عامر، سامح عبا اللطلب ابراهيم

 2153 عامر، نائل  خالا

 1122 العامر ، ص ي 

 2399 العامر ، علرد

 1332 العامر ، فراس محلا

 2171 العامر ، مةال علر

 265 العانا، قاسم صالح

 1147 العانا، م ا  حلا

 1441 العانا، دسام عبا الحق

 2488 العانا، دسيم رفعت

 1981 العاددر، براء

 303 العايا ، سليلان زها 

 2001 عايش، أسيا أيلن أحلا

 1887 العايش، رجاء مصط ى

 198 عايش، سلوى

 477 عايش، فؤاد أحلا

 898 عبابة ، صالح أحلا

 1481 العباجا، ألحان عبا هللا

 1754 عباد ، أحلا رفيق عوض
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 2521 العباد ، أحلا صالح عويا 

 956 العباد ، إيلان يونس ابراهيم

 710 العباد ، ب ر علا محلا

 2088 عباد ، حسن يوسف

 1416 العباد ، علا

 774 العباد ، علاد يوسف

 570 العباد ، محلا حليا

 517 العباد ، محلا حلياان

 02 يرالعباد ، نضال خض

 1336، 1333 العباد ، ها م فوز 

 1315، 1310 عباس، حسين دليا حسين

 2470 عباس، سالم كةاد 

 1373 عباس، س يا لقلان

 2175 عباس، ص اء ابراهيم

 1469 عباس، عباس عبا الحليم

 1294 عباس، علا محلا

 1888 عباس، موسى رحوم

 33، 15 عباس، هاى زياان

 2002 العباس، دجاان

 2006، 2005، 2004، 2003، 565 العباسا، أحلا رحل 

 1285 عباسا، م ا جالل

 2135 عباسا، مرام

 2450 عبا األحا، سرما متا

 913 عبا الباسط، محلود هالل

 116 عبا ال ابر، راما عطا

 869 عبا ال ليا، نور حسين

 1148 عبا الحسن، أمير صالح

 1315 عبا الحسن، بتول كريم

 2532، 2468  يظ، دئام راتبعبا الح

 103 عبا الح يظ، دالء راتب

 220 عبا الاالق، سلر عباه محلا
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 1446 عبا الاالق، غسان اسلاعيا

 1485 عبا الرحلن، عادل

 2007 عبا الرحيم، أحلا

 1389 عبا الرحيم، حةان مةير

 1180، 1177 عبا الرحيم، رائا

 387 عبا الرحيم، نافع غالب

 120 ، هاديا عادلعبا الرحيم

 216 عبا الرزاق، ابراهيم صقر محلود

 1755 عبا العال، باسا مردان

 2053 عبا العال، عزل مصط ى

 1817 عبا العزيز، داني  علر  ريف

 1426 عبا العظيم، علا

 1422، 1288 عبا العلا، علا أبو الشون

 66 عبا الغةا، خالا محلا

 1676 عبا الغةا، محب جليا

 428 لقادر، زكةي  عبا القادرعبا ا

 1756 عبا القادر، فايل 

 1757 عبا القادر، مصط ى حلا  فتحا

 1598، 1597، 1100 عبا ال ريم، محلا عبا اللطيف عبا ال ريم

 268 عبا اللالك، محلا

 173 عبا الل يا، ابراهيم باجس

 443 عبا الل يا، هشام سيا

 1080 عبا اللةعم، أحلا محلا

 1599 لولى، كةان نزيهعبا ال

 403 عبا الةبا، دعاء مح وظ عبا الرزاق

 1986 عبا الواحا، رعا

 661 عبا الوهاب، أحلا عبا العزيز

 925 عبا الوهاب، سلوى حشلت حسن

 861 عبا، إيلان رسلا حسن

 1339 العباالالت، يالل يايا عبا الرزاق

 15 العباالالت، محلا  فرا
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 312  ريم أحلاعباهللا، أحلا عبا ال

 2129 عباهللا، أسلاء أحلا

 1600 العباهللا، إياد عبا الل يا

 430 عباهللا، رؤى  ريف

 1343 عباهللا، عادل محلا

 2274 عباهللا، علا عبا السالم

 816 عباهللا، ك اي  محلا

 506 عباهللا، ماهر حسةا زكا

 117 عباهللا، محلا قاسم

 1225 عباهللا، محلا محلود مسعود

 2163 عباهللا، يلةى

 2362 العبالا، سليم

 287 عباه، نصرهللا

 420 عبايش، صوني 

 2397 العبر ، بار سالم

 329 العبر ، برهان الاين عبياهللا بن محلا الحسيةا

 2114 العبسا، سيرين يوسف

 513 العب ر ، ليان خالا علر

 1388 عبود، فاتن سعادن

 1333 العبود ، رضا كريم

 286 بيا، حسام مةيفع

 897 عبيا، حةان صبحا عباهللا

، 1604، 1603، 1602، 1601، 1447 عبيا، محلا صابر

1889 

 1209 عبيا، محلود محلا

 1758 عبيا، هةاء علا

 90 عبيا، هةاد  محلود جادهللا

 2477 عبياات، أحلا أديب محلود

 782 عبياات، ابراهيم محلا

 826 عبياات، ذدقان عباهللا

 815، 35، 34 عبياات، عثلان عبا القادر
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 478 عبياات، محلا يالب

 479 عبياات، مرح أحلا

 872 عبياات، ميسون مةصور

 806 عبياات، يوسف محلا

 2536 العبيا ، آسيا ثامر هاد 

 1296 العبيا ، ابراهيم خليا

 1177 العبيا ، بشير

 642 العبيا ، حليا فرا

 1024 العبيا ، رنا محلود

 106 العبيا ، ع راء ابراهيم

 1072 العبيا ، فريال

 2078 العتر، ابراهيم   ر 

 1759 العتله، آيات اسلاعيا صالح

 134 العتوم، أحلا ابراهيم

 1760 العتوم، يزن عانان خالا

 1095 العتيبا، بشائر

 1090 العتيبا، صالح ر يا

 1067 عتيق، علر عبا ال اد 

 2121 عثلان، ساين فؤاد

 1078 عثلان، مةصور أحلا

 269 العثلانا، محلا   يع

 892 ع اا، مةير محلا

 2275 الع ارم ، أي م محلا توفيق

 2008 الع ارم ، بلقيس سليم

 2151 الع ارم ، ريةاد خالا

 2166 الع الين، راما محلا

 530، 480 الع لونا، ابراهيم خليا ابراهيم

 336 الع لونا، ياسر أحلا

 1030  لا، أريج ح يظ محلاالع

 2416 الع لا، خليا عباهللا

 1448 الع لا، عبا ال اد  ناصر
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 943 العاره، ر يا أحلا خليا

 1123 عانانا، محلا اللعطا

 2271 العادان، أردى

 1606، 1605 العادان، أمية  ماجا سلطان

 442 العادان، علا فواز يالل

 926 العادان، ليةا يالل

 2276 ميرا راما نب انالعايلا، 

 2277 عايه، ابتسام جلعه أحلا

 1607 عرار، بسام سعيا

 227 العراقا، مةى أحلا عبا الرزاق

 1250 عربيات، فايل  هانا

 1242، 1240 العرجان، ساما صالح

 2401 العرجان، عبا الرحيم محلا

 546 عرعار، زكي  عبا الحليا

 1813 عرفات، علا سعيا

 1139 عبا اللطيف عباهللا العرفج، أحلا

 2504، 808 العرمويا، علر محلا نزال

 2409 العرمويا، مازن محلا نزال

 2410 العرمويا، ميسون

 1188 عردب، محلا زهر 

 1608 العريا ، عانان عبا السباتين

 2134، 1890 عريق، آي  محلا أحلا

 2054 عريقات، سعاد ابراهيم

 2179 العريلي ، سعاد علا

 2168 عريةات، براء محلاال

 2279، 2278 عزام، إسالم فارس علا

 2280 العزام، رنيم أم ا محلا

 405 العزام، عبا الباسط عباهللا

 695، 694 عزام، عزام مصط ى

 222 العزام، قلر فرا

 2281 العزاد ، أحلا عبا العظيم
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 278 العزاد ، خليس محردس

 421 العزاد ، ضرغام سعا 

 2282، 1609 يالل عبا ال بارالعزاد ، 

 2394 العزاد ، علا عبا

 152 العزاد ، محلود علا فرحان

 152 العزاد ، نضال مزاحم

 1610 عزايزل، أسلاء محلا

 1891 العزل، سةاء سليح

 1263 العزل، محلا عانان

 1279، 1278 العزل، مةير محلا يونس

 2009 عزت، سلاح أبو ب ر

 2169، 2150 ،2149 عزما، آي  حاتم

 304 عزيز، محلا علا

 1326 العساس  ، جةاح عباهللا

 1250، 659 العساف، أمانا عباهللا

 1311 عساف، عبا اللعطا محلا

 2425 العساف، عباهللا مطلق

 1246 اف، محلا صبحا عبا ال ريمعس

، 1273، 1272، 1271، 1270، 1269 العساف، محلود معن محلود

1276 ،1283 ،1284 

 2283 لعساف، ن ال محلاا

 1669 العساف، هيل  عباهللا

 2010 عسلا، لليس سعادل

 2284 العسه، النا سامر لط ا

 2125 العسود،   ا خالا

 1033 عسير ، فايل  يحيى سعا

 1091 العشر ، محلا محلا

 1181 العشير ، محلود أحلا

 2285 عصبه، حال عباهللا إدريس

 2496 عص ور، ال رد بوليص ايوب

 889 عضيبات، أنس عانان
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 1124 العطار، عباس غاز 

 2167، 2125 عطوان، هب  ف ر 

 2286 العطو ، ردان

 2287 العطو ، مشاعا  عيا

 2348 العطيات،  ذى محلود

 2520 عطيات، محلا عبا الرحيم

 654 عطي ، أحلا صبيح

 1761 عطي ، عطي  عباهللا

 1353 عطي ، محلا حسين

 1612، 1611، 1169 حسام "محلا عزما"الع ور ، 

 536 العقاد، آالء عزت

 2288 العقرباد ، علر محلا ملادح

 1032 عقا، محلود ذيب

 674 العقيا، زياد سالم عقيا

 1275 عقيلا، "علر دص ا" "أحلا مظ ر"

 1164 ع ا  ، علر يوسف

 44 ع ردش، ليث نبيا

 654 الع يلا، رباب ناظم خزام

 2289 جع ر باقر العالق، علا

 868 عالق، كريل  محلا

 1212، 322، 315، 255 عالل، خالا كبير

 2121 عالم ، ريم جواد

 2290 عالدن ، ص اء صالح أحلا

 1892، 1613 العللا، عبا ال بار

 1163، 1149، 1092 العللا، عبا الصلا الرداعا

 1614، 446 العللا، م ا  ف ر  باد 

 412، 41 ،03 علوان، محلا حسين

 708 علوان، محلا يوسف

 1615، 169 علوان، هي اء محلا

 707 العلوانا، س يان هالل

 1073، 703، 699 علو ، حافظ اسلاعيلا
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 1177 علو ، محلا اسلاعيلا

 899، 891 العلا، ت انا ابراهيم العباهللا

 2291 العلا، راما محلا

 1426 علا، رادي  يوسف

 52 علا، زهرل

 1376 ير حسينعلا، سا

 1201 علا، علا الالفا

 882 علا، علا ياسين يه

 575، 493 علا، الرا حسين

 541 علا، م ا كريم

 1177 علا، هااي 

 33، 15 عليان، ربحا مصط ى

 643 العليان، عادل محلا

 860، 481 عليان، عزيز   يق

 2495، 2432، 445 عليان، عليان محلود

 2292 عليان، ليةاا عزت أحلا

 1295 العليلات، ابراهيم محلا سليلان

 2347، 88، 87 عليوه، إيلان حسين

 21 علاُّ هللا، محلا جسام

 214، 211 علار، فايل  جبر

 1346، 22 العلارات، فارس محلا

 2143 العلايرل، آالء حسين

 872 العلايرل، محلا نايف

 2293 العلايره، يقين كلال محلا

 2011، 107 العلا، داليا غسان

 40 العلا، م ا مردان

 744 علر، عباهللا دليا

 1616 علر، فائز يه

 1297 علر، فاية 

 404، 398، 397، 396 العلر، معن خليا

 1617 علر، ن ى عبا الرحلن
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 885 علر، هاى جليا

 686 العلرات، محلا قاسم ابراهيم

 2143 علران، نزار علا

 1618 العلرانا، موضا  عودل

 2166 ، آالء حسنعلرد

، 2177، 2173، 2161، 2140، 2117 علرد، آي  حاتم

2294 

 2012 علرد، بشرى محلود محلا

 2159 العلرد، راما عايا

 2012 علرد، ضياء محلود محلا

 1993 علرد، علا

 1401 العلرد، ف ا علا حلا

 1301 علرد، محلا عبا القادر

 2294 علرد، محلود محلا

 2423 دعلرد، نبيا محلو

 900 العلر ، بسام مصط ى

 2295 العلر ، تبارك عبا الرحلن فواز

 886 العلر ، خيري  علا

 351، 248 العلر ،  حادل احليا  البايت

 376 العلر ، علران صالح

 2055 العلر ، محلا حسن

 123 العلر ، محلا علاد

 1095 العلر ، نادي 

 1254 العلر ، هشام مصط ى علا

 2411 ياسين خيرهللاالعلر ، 

 507 العلصا، ابراهيم محلود

 1125 علو البان، أحلا محلا

 948 العلود ، أفةان خاتم

 793 العلوش، ابراهيم عطا

 731 علير، سعاد

 423 عليرل، محلود محلا
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 2138 عليص، فرح نور الاين

 854 عةاجرل، فواز أحلا

 597 العةاسول، تامر محلا

 424 اللحلاالعةانبه، أحلا علا 

 2296 عةايا، معاذ يارق

 2011 العةبتاد ، سوزان أحلا

 514 العةز ، صغير غريب عباهللا عرافه

 901 العةز ، يالل غربا كايا

 1126 العةز ، عائش  دالش حاما

 1249 العةز ، عباهللا  ويش بيوض الحسةا

 1249 العةز ، مشعا سللان عقيا السويللا

 1102 يوسف العة و ا، ماجال علا 

 1218 العةيزات، صباح حسن

 1893 عةيةا، رفيق يوسف

 344 العوا، محلا سليم

 2143 عواج ، غادل يحيى

 2264 العواجةه، ليلى عباهللا علا

 2297 عواد،  حاده عوض أحلا

 2158 العواسا، إسراء علا

 361 العوايلا، أمين عبا القادر محا الاين

 2095 العوامل ، حلزل

 751، 749 ل ، علر سللان محلاعوام

 2478، 2383، 51 العواددل، رائا عبا ال ليا

 695، 694 العوايال، محلا عقيا

 2149 العوايش ، أمير

، 2159، 2134، 2132، 2126، 2118 العوايش ، أنس أحلا

2298 ،2299 

 1687، 1619 العوايش ، ابراهيم عودل

 2300، 2238 العوايش ، دعاء أحلا يوسف

 146 لعوايش ، ساجالا

 146 العوايش ، قيس محلا
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 1620 عودات، محلا أحلا

 1894 العودات، محلا نواف عبا الرحيم

 1160، 1150 عودل، أمين فياض أحلا

 222 عودل، س ى ربحا

 1895 عودل، عالء مأمون

 2174 عودل، قلر ناصر

 236 عودل، دسن ها م

 2013 عودلهللا، أن ا علاد

 2014 جاد علادعودلهللا، 

 1621 عوده، ابراهيم محلا اسلاعيا

 2173 العورتانا، ن اح

 1074 عوض، حيار عبا الرسول

 999، 998، 995، 969، 965، 964 عوض، فاري  حسن أحلا

 2148 عوض، نور محلا

 866 العوضا، ابراهيم علا

 170 العولقا، خاي   سالم

 2015 عويس، لين محلا

 2175 عويش، بردا نادر

 1224 عويضات، محلا يوسف سليلان

 2381 عياد، خالا حلاد

 1237 عياصرل، حلزل محلا عيسى

 1237 عياصرل، عامر محلا عيسى

 823 العياضا، هايا سامر

 1671 العيايال، عايف خلف

 2168 عيا، عباهللا عبا الحليا

 175 العيساد ، بالل محلا عباس مس ر

 1896 عيساد ، محلا يحيى محلا

 1762 عيسوه، نبي ه هالل سالم

 929، 927 عيسى، أنسام محلا

 1897، 1763 العيسى، ب اء الاين أحلا

 2174 العيسى، رابع 
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 1764 عيسى، ريزان علا

 908 عيسى، علار جبار

 873 "عيسى القرن "، سوسن خليا

 1093 عيسى، م اي 

 554 العيسى، ميثاق مةاحا

 2020 عيسى، ناين علا

 831 نورا عبا اللقصود عباهللا عيسى،

 1681 عيسى، يحيى سليم سليلان

 2016 العيسا، هاى اسلاعيا جبرائيا

 

 غ

 1428، 1418، 887 غاز ، محلا عاصم

 230 الغالبا، عصام كاظم

 1236 غالا، محلا أحلا

 108 غانم، أحلا فوز 

 69، 67، 01 الغانم، ستار جبار

 2146 غانم، سلسبيا ج اد

 1898 ن وى صابر غانم،

 2017 غاد ، سوزان إلياس

 1899، 311 غبار ، فضيا أحلا فضيا

 1765 الغبيش، ابراهيم محلا خليا

 949 غبيش، ناصر فؤاد

 449 غذف ،  ري  

 2301 غرايب ، ابراهيم محلا محلود

 1766 الغرايب ، ب اء مردح

 1285 الغرايب ،  حادل م لح

 656 غرايب ، علر خليف

 2151 ايب ، مريم أحلاالغر

 1622 الغرايبه، محلود محلا أحلا

 1623 الغريبا، صالح
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 71 الغرير، أحلا نايا هزا 

 1193 الغرير ، ساما ذياب

 2156 غزال، رحيق

 1413 الغزال، فايل  جاسم

 944 الغزالا، أما حسن ابراهيم

 1624 غزالا، ال وار 

 2364 الغزاد ، سللى

 2137 الغزاد ، سليلان

 2063 الغزد ، رمز  خالا أحلا

 563 الغز ، حليا نعيم

 2119 غسان، رؤى

 1900 الغشم، أنيس  محلا

 482 غصيب، هشام بشارل

 914 غضيب، ب اء  برم

 106 غالم، رناء حسن

 1767 الغلاز، أحلا علا عباهللا

 683 الغةليين، ياهر محلا هاردن

 1427 الغةو ا، نائل 

 2119 نغةوم، مؤيا غسا

 1625 غةيم، باسل  محلا حسن

 2144 الغةيلات، يوسف عبا الل يا

 2302 الغور ، أنس فيصا

 837 غويب ، سلير محلا

 2511 الغويين، فيصا خليا

 2484 الغيث، جاسم حلا

 2303 غيضان، إياد ابراهيم  نلر

 1411 الغيطانا، محلود عبا ال اد 

 1901 غيالن، قايا

 1626 ل محلاالغيالني ، فايز

 1627 الغيالني ، هايا جلع 

 2128 غيله، رغا عيسى
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 ف

 2116 ال ار، حةين رأفت

 1902 فارس، إ راق عباهللا

 1768 ال ارسا، قيس

 282 ال ارسا، لطي   محلا

 1628 ال ارسي ، سعيال خاير

 1948 فاردق، نورا

 2503 ال اعور ، أم ا ملادح محلا

 2304 ال اعور ، عباهللا حسان

 465 ال اعور ، عليا راجا

 742 ال اعور ، فتحا توفيق

 533، 185 ال اعور ، مردان عواد نويران

 1002 فالح، زيا يالب

 667 ال الح، سلطان عبا ال ريم

 508 فالسا، أليسانارد

 2162 ال ايز، بشرى

 835 فتح هللا، محلا محلا

 644 ال تحا، سعاهللا

 1814 ا موسىال تالد ، عبا الرحيم عل

 1482 ال تلا، ضرار كاظم

 1677 ال تيانا، س يا عبا اللطيف

 1465 ال  اد ، علر عبا

 1769 فحلاد ، صبحا أحلا

 2119 ال حلاد ، كوثر محلا قاسم

 531 فار الاين، هشام محلا

 155 ال راجا، فواز باا  صالح

 338 فرامرز، محلا

 2167 ال راي ، رنا يراد مةصور

 709 ، يارق أحلافرا هللا

 2305 فرا، بيان ر اد محلا
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 1151 فرحات، ص ا رجا

 1421 فرحان، زياد مشعا

 908 فرحان، نعل  دهش

 1136 ال رحا، عبا ال ريم محلا

 2018 ال رخ، ردض  ف يم

 572 ال ريوسا، علا كاظم

 1770 ال ري ات، حال غالب

 2019 فريو، برنار

 1629 حلن الحاافضاله، معاديه محلا عبا الر

 2434، 509 ال طافط ، غسان اسلاعيا عبا الاالق

 1232 فطيلات، عبا رزق محلا

 868 فطيل ، سةاد 

 2306 ال قيه، ياسلين أحلا بركات

 1974 فالين

 2403 ال ةر، نادي  أحلا

 188 ف ا، بار  محلا

 451 ال  ااد ، أكرم محلا ن يلان

 1095 ال  ر ، عبا القادر ال اسا

 107 فواخير ، ديةا

 1161 فواعرل، محلا أحلا أسعا

 724 ال واعير، عا  تركا عباال تاح

 1292 ال واعير، مؤيا عبا الرزاق

 753 فوسيتو، فيايري ا

 679 فياض، سالم  أحلا فياض

 1903 فيصا، علا ابراهيم

 908 فيصا، مةير را ا

 1630 فيض، فيض أحلا

 576 فياللا، مريم

 2417 لا بن علا   اب الاين اللقرئأحلا بن مح ال يوما،
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 ق

 413 القاسم، حسان رفعت

 2125 القاسم، فايل  محسن

 2456 قاسم، فرقا عباس

 1771 القاسم، محلا نعلان حسين

 146 القاضا، آالء

 2386 القاضا، حسن حسين

 2170 القاضا، هب  محلا

 725 القاضا، دليا سعود فارس

 1904 قاددق، ع يف علا

 842 القبالين، م ا خليا

 1282 قب ا، محلود جودت

 803 القبيالت، حلا  سليلان سحيلان

 1127 القحطانا، م ا دليم

 2162 قاح، لليس

 702 قاره، ردحي  أحلا

 45 قادرل، دائا جلع  سليلان

 2165 قادرل، يقين الصايق

 934 قادما،   ا علر عباهللا

 1632، 1631 قايسات، سلير يوسف فرحان

 04 قراده، سوسن ساما حلاده

 2121 القرال ، خالا عرب صاام

 1905 القرال ، ص اء محلا

 1191 قرامطي ، زهي  سون 

 2137 القرامل ، بيسان علا

 533 القرل، علا محا الاين

 1772 القر ا، إنعام عبا العزيز

 414، 42 القرعان، محلا كاما

 201 القرعان، دليا سللان

 698 قرغولا، حةين عامرال
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 1773 القرم، س ى عانان محلود

 1906، 1774 القرن ، مصط ى أحلا

 1211 قرن ل ، مصط ى محلا

 2307 القرنا، عبا الاالق عبا الرحلن

 587 القريشا، محلا محسن زياان

 1085 القريشا، م ةا ناصر

 2366 قرين، محلا دليا

 2309، 2308 القريوتا، س ى مصباح موسى

 2020 قشح ، تلارا سلير

 226 القضال، أحلا محلا

 146 القضال، دعاء

 100 القضال، رابح  عانان علا

 171 القضال، عامر توفيق حسين

 2079 القضال، عبا ال ريم عبا الرحلن محلا

 2127 القضال، ماس  ابراهيم

 2310 القضال، م ا كلال

 166 القضال، محلا أمين حاما

 786، 483، 365، 363 عبا ال ريمالقضال، مةذر 

، 81، 80، 79، 78، 75، 74، 73، 72 قطاما، يارق يوسف

86 ،91 

، 81، 80، 79، 78، 75، 74، 73، 72 قطاما، يوسف محلود

86 ،91 

 2130 القطامين، فرح ابراهيم

 1775 القطراد ، حسن عبا الرؤدف

 2311، 1907 القطةانا، سارا رائا

 1474، 1449 قطوس، بسام موسى

 2021 قطوش، علا محلا

 2056 قطوش، فاد  علا

 2412 القعاياه، عبا ال اد  نايف علا

 1908 قلر ، عيسى

 2100، 1815 قلوه، جليا برهم يافش
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 668 قةادز، عبا القادر

 2501 قةوانا، حةا نال 

 2428 قةيبا، رامز

 664 قةيبا، م ةا علاد الاين محلا

 2434 الق واتا، حسين محلا

 2138 ق وجا، فرح سلير

 1910، 1909 القواسل ، محلا عباهللا اسلاعيا

 287 قوزدد لا، ب ر

 484 القوقا، أحلا تيسير

 1950 قولا، سةاء

 2177 قويسم، عرب حلزه

 2313، 2312، 2138، 2112، 1911 القيام، ر ا ابراهيم محلود

 2146 القيسا، آي  عابا

 1488 القيسا، أسام  ماجا

 2095 لقيسا، سبأا

 2026، 2025، 993، 990 القيسا، عادل أحلا

 1912 القيسا، ماجا عباهللا

 427 القيسا، محلود محلا

 1776 القيسا، ميس خالا

 1776 القيسا، يزن خالا

 

 ك

 2314 كابش، نوره

 533 كافا، أحلا

، 1289، 690، 680، 623، 416، 415 كافا، مصط ى يوسف

1312 ،1349 ،2398 

 1777 كاما، كاما عباهللا

 2364، 485 كامو، ألبير

 1152 ال برانا، صايق بن السيا كلال

 1633 ال بيسا، ساما عبا القادر
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 1175، 915 ال بيسا، عبا الرحلن حليا ثامر

 2022 ال حال ، عال محلا أمين

 212 ال حل ، علر عبا الوهاب محلود

 2315 ال ارد، هاى خالا اللحلا

 2475، 2474 ، بايع محلاال ربولا

 1051 ال رد ، أما محا الاين

 340 ال رد ، أدميا عثلان

 1634 ال رد ، ابراهيم سليلان

 1668 ال ركا، إل ام أحلا سليلان

 2439 كردم، سامر سلير

 767 كريشان، ماهر محلا

 673 كريم، جليا عيسى

 1913 كريم، زهير جايش

 795، 794 كريم، زهير عباس

 696 ،  يلاء عادلكريم

 1635 كريم، ظاهر  وكت زركوش

 838 ال ريلين، أيلن أحلا

 2355 كرين، ستي ن

 603 كساب، إسراء "محلا علا"

 2316 ال سابرل، مراد حسام

 1387 ال سار، سيف علا

 1387، 1257، 1255 ال سار، علا محلود

 1364 كش ول، حسين محلا عليعبا الحسن

 1809 ال عبا،   اب

 1241 كعيا، ضار  خليس

 330 كعيا، ظالل أم الاير

 2145 ال  ارن ، رغا عايف

 2419 كالب، محيا الاين ساما

 87 كالسون، جورا س

 2251 ال لبانا، ماسه راما

 148 كلثوم، محلا مصعب
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 189 كلش، كبرى أدزدمير

 2462، 488 كلشا، حسن

 2462 كلير، ناتالا

 1244 ،1226، 931 كلاش، يوسف الزم

 1001 كلال، زهراء صالح مصط ى

 606 كلون ، أدراد محلا مالك

 2170، 2133 كةاكر ، جةا محلا

 2456 ال ةانا، ميسون ناصح

 648 كةاد ، نادي  خضير

 425 ال ةا ، عباهللا

 2356، 2355 كةعان، رقيه نايف عباهللا

 2115 كةعان، فيصا

 1367 كوتلر، فيليب

 1242 كور ، ساره

 1688، 1417 فحا، قاسم محلا محلودكو

 1417 كوفحا، يوسف محلا

 1242 كوكس، أدريان

 589، 138 كوكلر، هانس

 1778 كولود ، كارلو

 1081، 450 كون، حسن خالا

 861 كوهين، ردنالا

 2159، 2127 ال يال، رهف محلا

 2317 ال يالا، ريم رياض "محلا بايع"

 2057 ال يالا، كريلان مصط ى عباهللا

 1636 ال يالا، ماهر يوسف

 1637 ال يالا، معتز ابراهيم صالح

 2318 كيالا، ن يب

 156 ال يالنا، جلال الاين فالح

 2023 ال يالنا، راني  ر اد حلزل

 1377 كيالنا، صوني 

 2319 ال يالنا، عائش  محلا أمين
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 2447، 2418، 1040، 262 ال يالنا، كرم محلا الحاا ذياب زيا

 2529  يوما، سليلان سعياال

 

 ل

 1226 الزم، نلير يوسف

 2505 الش، أحلا اسعا

 1945 الفا، علر محلا

 1779 الالفا، ناديه زكا عبا القادر

 1049 الما، باتريك

 1171 الالما، عالء

 1359 الالما، غسان قاسم دادد

 515 ال ، تشين

 1421، 1420 اليخ، خالا أسود

 1931 ياهراللبا ، عبا العزيز 

 1638 اللبا ، نزار عونا

 999، 969، 964 اللبا ، هايا السلؤدل   يع

 1436 لبس ا، اليزار

 2126 اللحام، سارل مؤيا

 1026 لحبيب، بلي 

 1377 لحول، سامي 

 1215، 589، 138، 48، 46 لش ب، حليا

 33 اللصاصل ، هاى عبا الحافظ

 1075 لطوف، نور  عزاد 

 1128 إدريسلعرا، الل ا  

 1097 لعيبا،  اكر

 238، 237 لعيبا، هاد  ن ر

 2462 ل ةا، آغا سر 

 24، 23 اللقانا، عبا الرحلن علا

 869 للوزل، أ واق ساما

 2027 لورد، غوستاف
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 2368 لوركا، فاري و كارثيا

 63 الليثا، أحلا حسن

 2377 لي انلا، زدل و

 

 م

 372 (2021اللؤتلر األكاديلا )السادس: القاس: 

 185 (2016اللؤتلر الادلا )األدل: علان: 
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1321 

اللؤتلر العللا الادلا اللح م )الاامس: علان: 

2022) 

649 

 1280 مؤسس  اللعايير الادلي   عااد التقارير اللالي 

 1313 مؤسس  الوراق للةشر دالتوزيع

 1450 يةين، العالي ماء الع

 1406 اللاجا ، فاردق يوسف جبر

 2434، 1367 ماضا،   ر  عزيز

 1780 اللاضا، محلا عبا الل يا محلا

لا اللال ا، الحافظ  لس الاين أبو عباهللا محلا بن ع

 هـ(945بن أحلا الااددد  اللصر  )ت 

2419 

 693 اللال ا، هايا نور 

 104 مبارك، أحلا نصر

 547 سن مس ينمبارك، ح

 341 مبارك، علا مردان

 829 مبارك، هةاء فايز عبا السالم

 1639 اللبيضين، عبا الرحلن محلا

 872 اللبيضين، ماهر أحلا

 2422 مبيضين، م ةا

 2058 متولا، السيا   ر 

 1781 الل الا، أيلن أمين

 2024 الل الا، هال مازن
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 1106 الل ااد ، عادل اللولود 

 2361، 2360، 2027، 2026، 2025 فلورا فاردق سعيا م االد ،

 659 م االد ، محلا عيسى

 765 م ادب، نوال

 05 م ر ا، فايل  مةصور

 2320 م ر ا، مةى مةصور

 836 ل لس الويةا لشؤدن األسرلال

 470 الل لعا، صاام عطي 

 974، 973، 972، 971 م لوع  الرداد للةشر

 1782 م ول، برهان  اد 

 243 ل يبا، هلا فوز ال

، 1029، 876 ،853، 700، 417 م يا، سوسن  اكر

1184، 1293 ،2380 

 1783 اللحادين، محلود فالح سالم

، 552، 551، 494، 486، 452، 142 محادين، موفق محلا

553 ،562 ،611 ،848 ،1054 ،

1055 ،1435 ،1438 ،2109 ،2469 

 2172، 2171 محارب، راما  بسام جليا

 2175، 2172، 2150 ب، سيرينمحار

 2172 محارب، يارا

 13 اللحاسة ، أنس مصلح

 1314 محاسة ، محلا سلطان ماجا

 2150 اللحاميا، ردال

 1914 اللحردس، عةايت "محلا رضا"

 2382 محسن، أزهر داخا

 1784 محسن، عائال حللا علا

 1425 محسن، عبا ال بار سعيا

 1690 محسن، عيسى

 1421 عزيز محسن، غزدان

 748 محسن، محلا عباس

 2142 محلا ، دردد نبيا
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 2358 محلا، أحلا الزناتا

 1915 محلا، أحلا عبا الباقا عبا الرحلن

 596 محلا، ب ر عبا الل يا

 2114 محلا، بيسان حاا

 650 محلا، جلال هااش

 662 محلا، رمضان حلزل

 616 محلا، سالم علا

 1365 محلا، سةاء جاسم

 2131 ا، عايالمحل

 308 محلا، عبا الرزاق علا

 1785 محلا، عباهللا  ايع جابر

 2088 محلا، فراس علر حج

 1205 محلا، فرح مثةى

 650 محلا، ليلى عبا ال ريم

 1098 محلا، محلا أمحادك

 1908 محلا، محلا حاا

 1499، 1473، 1451 محلا، محلا عويا

 1467 محلا، مضر هيثم

 1434 ا محلامحلا، هبه خال

 1955 محلا، هيام ص وت توفيق

 592 اللحلااد ، قيس خلف

 2480 اللحلا ، جاسم محلا

 2537 اللحلا ، حلاد فرحان

 1354، 1350، 1345، 1334 اللحلا ، سعا علا ريحان

 691، 635 اللحلا ، ياسين حليا

 239 محلود، اللثةى عبا ال تاح محلود

 1816 محلود، ثةاء   ر

 447، 101، 76 ، جودت  اكرمحلود

 1916 محلود، ريم محلود محلا

 1068 محلود، عبا الرحلن م يا

 1917 محلود، عبا الغةا
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 746 محلود، عباهللا ذيب

 354 حلود، عريف عارف حسنم

 163 محلود، علا محلا يوسف

 532 محلود، مؤيا جبير

 1786 محلود، محلا أحلا

 1176 محلود، محلا فاردق حلا 

 2321، 2154، 2143 محلود، مريم سلير

 1414 محلود، معتز باهلل عليان

 916 محلود، مةال صالح محلا

 567 محلود، ن الء ثامر

 2322 محلود، نااء عايا

 1277 محلود، ن ى يعقوب

 986 محلود، نور نائا عايف

 104 محلود، دليا قحطان

 2501 محلود، يوسف عباهللا محلود

 1787 لمحا الاين، سار

 436 مااترل، جيانا محلا

 599 ماازني ، حةان

 1640 اللاتار، حسةا

 526، 105 ماتار، دفيق ص وت

 1452 اللاادح ، "محلا غالب" فالح

 2437 اللاادح ، سلوى فالح

 1788 اللاادح ، عبا ال اد  خليا

 2323 اللاادح ، ميالن صالح

 2410 ماانات، أما

 2004، 1940 ماحت، هةاء

 386 اللاّرس، علا سّر  محلود

 2132 اللانا، دان  خالا

 1918 اللانا، عائش  بلعابيا

 1162 اللانا، نور الاين عبا الرسول

 557 مر، علا محلا
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 626 مراد، كوا ا

 1789 اللرافا، را ا عيسى

 1790 مراكشا، ابراهيم محلا

 1210 اللرجانا، محلا فرا

 1154 مرداد ، عبا ال ريم م اها

 2080 اللرزدقا، حسن أحلا حسن

 645 اللرزدقا، عباهللا سعيا

 1889 اللرسوما، علا صليبا

 508 مرسا، ثردت محلا

 2159 مر ا، رغا نضال

 164 مرعا، محلا أحلا عادل

 941 اللركز العللا للتوحا داالضطرابات الةلائيه

 2179، 1919 اللرهوبي ، سالل  سالم

 2178 مريان، مرح ماجا

 2089 اللريا ، علر علا

 1299 اللزار ، أحلا عارف

 145 اللزاددل، سالم  مطر حسين

 1641 اللزايال، دقار يارق جويعا

 1429 مزيان، محلا

 1070، 59 اللزيةا، حلزل قبالن

 2157، 2146 اللساعيا، ردان راضا الفا

 2179 اللسردري ، دضحى

 2101، 2090، 1792، 1791 مسعود، "محلا سليح" عبا ال تاح

 521 اللسللانا، عذب  خالا

 2374 مسوح، مسوح عبود

 2506 اللشاقب ، أمين عواد

 1793 اللشاقب ، علر خلف

 2517 اللشاقبه، ثردت سليلان

 2324 مشت ى، نور ال اى عانان

 651 مش ور، سعود جايا

 1226 مش ور، عبا الحسن رحيله
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 1094 مش ور، عالء حسن

 2481 رياض عاناناللش اانا، 

 2028 اللصاردل، يزن عيسى

 1244 اللصراتا، عياد علا

 2152 اللصر ، رهف عادل

 2081 اللصر ، زيا أسام 

 2064 اللصر ، عبا الرحلن محلا أسعا

 928 مصط ى، أكرم فتحا

 577 مصط ى، بتول

 1642 مصط ى، جلان 

 2161 مصط ى، رجاء ماجا ناصر

 917 مصط ى، مصط ى حسن

 235 مصط ى، مصط ى عليان

 2325 اللطارن ، س ية  يوسف

 2496 مطاد ، سلير عباهللا

 840 مطر، حازم محلا

 1049 مطر،   يق  نعيم

 1920 مطر، صبا حليا

 1192 مطر، ضلياء سالم

 1995 مطر، نرجس ال ا لا

 2107 اللطرما، محلا أحلا

 343 اللطر ، الحافظ ع يف الاين عباهللا

 1177 محلامطلق، 

 684 اللعادات، ابراهيم محلا

 208 اللعاضيا ، حلود محلا

 1402 اللعانا، سامر عباهللا

 2478، 2383، 51 اللعانا، مصط ى كلال

 2326 اللعايط ، دانيا ؛ تأليف دترجله

 825 اللعايط ، سالم فالح

 1403 اللعايط ، علران مةيب علران

 450 معردز ، مةار
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 2442 وسف هيشاناللعشر، برهم ي

 1991 اللعطا، محلا

 2122 معك، مريم

 1383، 1382، 1374 معال، ناجا ذيب

 1794 اللعلوف، ديةا رفيق

 1170 اللعلر ، حليا م ةا

 1643 اللعلر ، خالا علا

 1453 اللعلر ، سليلان علا

 1644 اللعلر ، يوسف سليلان

 671 اللعلور ، رياض جواد كاظم

 2176، 2164، 2139، 2108 ال بارمعوض، ك اح عبا 

 1187 معوض، لبةى بسام ابراهيم

 380، 47 معيرش، موسى

 1369 معيزه، مسعود أمير

 1666 اللعيةا، عبا الحليا محلود عبا الحليا

 2448 اللعيوف، ركاد مةادر  افا

 1395 اللغربا، رهام حافظ

 2137 اللغربا، سةاس محلود

 1153 الل رجي ، حبيب  عامر

 2327 الل لح، تقى سعيا

 1494 مقابله، زايا خالا

 918 مقبا، هاال سعيا

 1457 مقبول، عباه عبا ال ريم

 1795 مقااد، حةين أحلا

 1400، 528 اللقااد، علاد عباهللا

 807، 785 مقااد، محلا علا

 1645 مقااد ، س ير حسن

 783 اللقااد ، عادل علا

 2131 مقااد ، مرح مالك محلا

 2029 مقااد ، هايا عبا ال اد 

 296 س الاين محلا بن م لح الحةبلااللقاسا،  ل
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 381 بن عبا ال اد  اللقاسا اللقاسا، يوسف بن حسن

 499 مقطش، مثقال عيسى

 2420 الل حا، محلا ابراهيم

 1994 م ا، أديب

 39 الل ا، عبا اللطلب صايق

 349 اللال، يحيى بن الشيخ محلا بن أبا ب ر

 2183، 2147 اللالح، دعاء محلا ال بور

 1646 اللالح، عبا ال ريم علا محلا

 2328 الللحم، أحالم محلا

 1648، 1647 ملحم، جلال الال 

 1046 ملحم، مطلق أحلا ذيب

 2082 ملحيس، هي اء مسعود درديش

 2434 الللخ، حسن خليس

 325 ملص، "محلا بسام " جودت

 2082 ملص، سحر

 830 لين محلا عيسىمل اد ، 

 498 اللل اد ، محلا موسى

 2410 مليحس، غاني 

 2329 اللةاجع ، إيلان عطاهلل

 1921 ةاصره، حسين عباهللا موسىم

 1454 مةا ، ها م صالح

 747 اللةاعس ، أسام  أحلا

 277 اللةذر ، الحافظ زكا الاين عبا العظيم

 1922 اللةذر ، يحيى سالم

 2330 ن علااللةسا، كوكب عانا

 1923 مةصور، س ير محلا

 264 مةصور، عقا ناصر

 1247 مةصور، فريا توفيق قاسم

 226 مةصور، محلا خالا

 681 مةصور، محلا مةصور حسن

 614 اللةصور ، مةت ى



616 
 

 776 الل ايرل، محلا عباهللا

 862 الل تا ، رهام محلا

 25 الل تا ، سوسن زهير

 533 الل ا ، الصادق

 1455 ياسر علارم ا ، 

 2484 الل ةا، م ةا حلا

 1264 مورغان، إليزابيث

 1300 اللورلى، صالح عبا الةبا

 2353 موريا، كريستين

 1332 اللوسو ، ابراهيم صالح

 843 اللوسو ، حسين عباهللا

 863 اللوسو ، علا عباهللا

 1025 اللوسو ، كرار عباهللا

 1025، 919، 914، 863، 843 اللوسو ، ن م عباهللا

 2294 اللوسى، حةان نصر

 1649 اللوسى، سليم أحلا حسن

 712 موسى، يالب حسن

 1796 موسى، محلود عبا ال ريم

 431، 120 موسى، محلود علا

 2117 اللوسى، مالك فوزات

 366 موكيبا، عثلان

 2331 اللوال، محلا محلود علاد الاين محلود

 1358 اللولى، أحلا

 257 سالماللولى، حسن 

 812 اللومةا، أسيا محلا

 1650 اللومةا، أيلن محلا فالح

 146 اللومةا، تبارك

 2167، 2153 اللومةا، ديلا محلا

 1651 اللومةا، ديةا خيرات فالح

 2332، 2295، 2141، 1797 اللومةا، رغا أيلن

 1050 اللومةا، سامرل أحلا



617 
 

 2133 اللومةا، مردل خالا

 1653، 1652 االلومةا، مقبا ناج

 1050 اللومةا، ناهاه محلود

 2167 اللومةا، هب  محلا

 669 مونارا، سوريا

 2146 مياس،   ا أحلا

 345 الليلةا، محلا أسلم رضا

 1798 مي وبا، عز الاين محلا

 

 ن

 2030، 190، 182، 172 الةابلسا، محلا راتب

 1410 الةابلسا، م ةا "محلا عارف"

 2333 ناجا، بثية  فارس

 2157 ناجا، زيا ماهر

 888 الةاجا، عبا السالم علر

 2365 الةاجا، محلا

 2334 الةاجا، هاال عيا

 608 نادر، حةان محلود عبا الرحيم

 439، 109 الةاد ، آمة  حسن

 2531 ناصر، اس ةار  ال وز  موسى

 1000 الةايور، آمةه عباهللا

 1799 الةايور، بار فيصا أحلا

 2335 يا حسن نسيمالةايور، دن

 1129 ناعوس، يحيى ياهر

 1250 الةتش ، حسةي  يحيى

 1800 ن اجرل، فوز  بار

 1086 الة ار، أ واق محلا

 1267، 1266، 1265 الة ار، سيلا غيث عارف

 1924 الة ار، م ا ا سالم خالا

 1801 الة ار، محلا عباهللا
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 1672، 1654، 1456 الة ار، مصلح عبا ال تاح

 2410 ة ار، هي اءال

 1503 ن ار، دحيال

 2410 الة ااد ، أردى

 1655 ن لا، حسن

 277 الةحال، محلود عبا ال تاح

 579 نزال، اللتوكا سعيا

 2174 نزال، ديل  راتب

 834 الةسور، إيلان حسن  محلود

 1290 الةسور، بالل ها م

 1292 الةسور، سةاء نواف

 1656 درنشوان، حسين عبا هللا عبا القا

 2539 نصار، نواف محلود علا

 425 نصر، حسةا

 1802، 495 الةصر، عصر محلا ذيب

 2507 نصيرات، عبا الرزاق محلا

 2354 نصيرات، علران غاز 

 2387 نصيف، عبا الرحلن أحلا عبا

 1657 نع ه، س ى فتحا أسعا

 1208 نعلان، إلياس مياائيا سالمه

 2164 نعيرات، رحل  عصام

 1177 ات، س ادنعير

 609 الةعيرات، مرام صبحا

 94 الةعيم، خةساء حسن

 2443 الةعيلات، يالل محلا موسى

 2141 الةعيلات، مةى موسى علا

 1087 الةعيلا، رفقه محلا

 1346 الةعيلا، عز الاين

 2410 ن ا ، مار 

 2530 الة  ان، أيلن سعا

 399 ن وسا، للياء مرتاض
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 2176، 2164، 2139 الةقردز، جةان نعيم

 2121 الةلرات، حال علا

 2410 الةلر ، إيلا

 1925، 1803 الةلل ، عبا ال ريم محلا

 2102 الةلورل، عبا الل يا يلب

 1926 ن ار، خالا أحلا    ر 

 2336 الةواصرل، جةى علاد محلا

 2126 الةواصرل، سارل ابراهيم

 293 الةوايس ، مريم عباهللا

، 2034، 2033، 2032، 2031، 1694 باهللا فارسالةوايس ، نايف ع

2065 

 1689 نور، نعيم فتح بيت

 1658 نور ، تغريا عبا الرزاق

 1262 الةور ، لؤ  عباهللا  محا الاين

 203 نوفا، أحلا اسلاعيا

 2035 نوفا، بيسان أسام 

 2339، 2338، 2337، 2162، 2114 نوفا، حال يعقوب عبا الرحلن

 1298 أحلا خليف الةوفا، سلطان

 1804، 1659 نوفا، سلر محلا

 890 نوفا، محلا ب ر

 540 الةوفلا، حليا سيف

 279 الةود ، أبو زكريا محيا الاين بن  رف

 1154 الةيسابور ، أبو الحسن علا بن محلا بن ابراهيم

 578 نيوف، صالح

 

 ـه

 846، 841 ال اجر ، دل م ناصر محلا آل ف يا

 637 نمال اجر ، علا غا

 1660 هاد ، حليا سعيا

 931 هاد ، علا محلا
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 2354 هاريس، باميال إن

 2036 ها م، أسعا خلف

 598 ال ا م، عائال ساما

 2113 ال ا م، نور يوسف

 1368 ال ا لا، ردنق يوسف

 2340، 2144 ال ا لا، هب  علا

 2378 هان، الد

 659 ال باب، محلا سلير

 1369 هباش، فارس

 1927 جع ر محلا ال ا ،

 2376 ال ايب، فائزه عبا األمير نايف

 2341، 2174 ال رفا، أنس محلود

 496 هصيص، علا سعيا  عبا الرحلن

 1661 ال الل، عارف عواد باير

 385 ار خليا خلفهلسا، حي

 1805 هلسا، غالب

 1662 ال لا، بيسان خالا

 796 هليا، مةير علا

 2482 ال لونا ، جةان عبا ال ليا

 1183 هةااد ، أمية  بتول

 62 ال ةااد ، علا فالح

 2123 ال ةا ، رغا

 2346 هةر ، أدريان

 813 هةا، عامر

 2342 هةي ، هب  محلود محلا

 538، 537 ال وار ، ازدهار خلف

 768 ال وار ، تيسير خلف سللان

 1130 ال وار ، لباب  أمين

 1663 ال واس، عبا الحق حلاد 

 2155 إل ام جليا ال ويلا،

 2155 هويلا، بشرى ابراهيم دادد
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 1280 ال يئ  السعودي  لللراجعين داللحاسبين

 1664 ال ياجة ، محلا مصط ى

 249 ال يتا، أحلا جلع  محلود

 550 ال يتا، صبر  فارس

 2115 هيثم، لليس

 1056 هياهللا، مزايط مولود

 88 هيا، نابليون

 42 هيالت، خالا محلود

 2357 ةا،  يلوسهي

 

 و

 2371 دأغياُرهُ، فرناناد بسّوا

 638 الوائلا، حيار زهير

 1323 الوائلا، ديةا فاضا

 548، 544، 139، 135، 85 الوائلا، عامر عبا زيا

 2370 الواحا، سعيا بةعبا

 140 داعر، آسيا

 2037 دالا، داليا

 2497 دجيه، نبي   محلا علا

 2368 دحتا، ر يا

 920 اسلين حسن محلودالوحش، ي

 1095 الوحيا ، محلا

 418 درنا، زيا عيسى

 173 الوزير، ا مام محلا ابراهيم

 2154، 1182 د اح، حةين دجيه

 2168 دفا، آالء

 1975 دفيق، سارل

دقائع اللؤتلر العللا الادلا اللح م )السادس: 

 (2022علان: 

487 

 1370 الوكا ، عال أحلا
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 1440 لمدلا أباه، أحلا سا

 2038 دلا علا، محلا فريا

 1252 دلا الاين، بةار بشار

 1107 الولا، محلا محلا

 244 دهابا، عبا الرحيم الاياي

 2165، 2122 الوهادن ، راما أحلا

 2343 الوهادنه، ساره أحلا  حاده

 2356 ددلف، فرجيةيا

 2371 َدْحتا، ر يا

 

 ي

 1806 اليازدر ، رغال ياسر تيم

 689  ، نغم حليا عبا الاضرالياسر

 124 الياسوف، ليتشا

 440، 110 ياسين، أسلاء عزت

 2083 الياسين، نايم أحلا محلا

 646 ياسين، نلير يه

 1131 ياسين، دسن عبا اللةعم

 1314 يامين، محلا علا

 2039 يحياد ، جليل 

 775 يحيى، ابراهيم خالا

 799 يالف، بشرى

 392 يالف، س ام

 576 رفيق  يال ـ،

 1807، 1457 اليزيا ، أمين عباهللا

 1808 يعقوب، إي اب محلا توفيق

 1665 يعقوب، سعيا أحلا خالا

 1343 يعقوب، مةذر خضر

 147 يلايريم، أسرى سليلان

 1928 اليلانا، عبا ال ريم فيصا
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 2068 يا علا بن محلا الزب اليلةا، أبو عباهللا الحسين بن

 1177 اليوبا، بلقاسم

 2177 يوسف، آمال

 1168 يوسف، أحالم ياسر

 2030، 2000، 1978 يوسف، أمانا عبا العزيز أحلا

 1381 يوسف، ردية  عثلان

 1929 يوسف، سةابا محلود

 1997، 1946 يوسف، عال

 61 يوسف، علا حسين

 1057، 68، 50، 49 اليوسف، علا محلا

 1392 يوسف، فاردق

 426 يوسف، ليث بار

 2091 محلا محلود يوسف،

 469 يوسف، يوسف

 2384 يونس، علار محلا

 520 يونس، هلسه أحلا
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 كشاف العناوين
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 976  ( حردفا األدلى -)أ 

 1797 الحب فا أدكالنا 2:22

 05 بحث إجرائا مبسط 3-2-1

 2083 عاما  مع صاام حسين 40

 2050 ساع  تحت الثلج 45

 1380 استراتي يات للعلا عبر الت ارل ا ل تردني : تسع  90/10

 

 أ

 308 لةحاآثار محيا الاين االص  انا: مباحثات عقلي  دتحقيقات نصي  فا الللا دا

 1926 آخ يا ظ ر 

 2052 آدم

 2106 آدم دحواء الحبيبان اللاتل ان

 1102 (هـ1205هـ( الصوتي  دالصرفي  فا تاا العردس للزبيا  )207آراء ال راء )

 627 آفاق اقتصادي  فا عالم متغير: دراسات دمقاالت

 1487 آفاق األدب فا العصر األمو 

 1174 اآلفاق ال ايال لتاريس اللغ  العربي  د آداب ا

 1461 آفاق دأعلاق: قراءات نقاي  ددراسات أدبي 

 2451 اآلكايون:  تاريا م دحضارت م

 2192 آالء ذات القلب األبيض

راس  م: دسيح دأمه )علي لا السالم( فا األناجيا األربع  فا ضوء ا سالآالم الل

 تحليلي  نقاي 

391 

 1555 آليات التوظيف الرمز  دالتحول األسلوبا فا الشعر الحايث

 368 آلي  تحويا دتوزيع أرباح اللصارف ا سالمي 

 314 اآليات البيةات فا قارل هللا رب األرض دالسلوات

 2450 دلى ألجا السالمسلاري  الثلرل األاألب اي  الل

 1164 اغيرهأبحاث فا أددات الربط داالست  ام دامتحانات اللغ  العربي  للةايقين ب

دل لرياأبحاث مؤتلر كلي  التربي  الرابع عشر: التربي  دالتةلي  اللستاام ، ا

 (2022أيار  12-10داالبت ار )

851 

 2492 اء: العاصل  العباسي أبحاث ددراسات فا تاريخ ماية  سامر
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 2468 أبرز اللعالم األثري  دالتارياي  دالايةي  فا البالد العربي 

 2090 أبطال برق  يولادن من جايا

 526 أبةاؤنا فا عصر ا نترنت دمواقع التواصا االجتلاعا

 1716 أب ارل دآريان

 2435 هـ282 - 191أبو العيةاء: األديب البصر  الظريف 

 2084 يا: خواير دذكريات بغاادي أبو دح

 2049 أبا

 2223 أثر

 679 أثر التاطيط االستراتي ا الشلولا على التةلي  السياحي  اللستاام 

 674 أثر التغير اللةاخا على األمن الغذائا فا البادي  الشلالي  األردني 

ا فح  ياأثر الحلالت التردي ي  ا ل تردني  للس ارات األردني  على صةاع  الس

 األردن

684 

 737 أثر الاعوى ال زائي  على اللركز القانونا لللوظف العام

 339 أثر الاالل  الةحوي  فا استةباي األح ام ال ق ي 

 30 أثر الذكاء االصطةاعا الردبوت فا تةلي  م ارات البرم  

 693 أثر الشلول اللالا دالتةلي  اللستاام  فا العراق

 266 دب العربا فا القرن األدل ال  ر أثر القرآن فا األ

 871 أثر كوردنا على التعليم

 2112 أثير اللشاعر: كاتبات ثُرن على ال تلان

 1898 أجةح  الاوف

 2305 أجةح  القار

إلى  1927األجةال ا عالمي  ل ريال األردن فا ع ا إمارل  رق األردن من عام 

 1946عام 

44 

 1364 الحااث  أجيال التسويق: ماخا ما بعا

 06 أح ي  ال للات العربي 

 188 األحذي  دالةعال:  صور من الحضارل العربي  ا سالمي 

ل لقراء ح ص أح ام التالدل دالت ويا: مة اا الاارسين لترتيا ال تاب اللبين برداي 

 عاصم من يريق الشايبي  لللستويات الثالث  فا ددر القرآن

216 

ا فليا   ا سالمي : دراس  متعلق  لطلب  الاراسات العأح ام العقا دفق الشريع

 الشريع  دالقانون

365 

 362 أح ام عقا ا  راف ال ةاسا للشاريع البةاء: دراس  فق ي  تحليلي 
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 363 نونالقادأح ام عقا اللقادل : دراس  متقام  لطلب  الاراسات العليا فا الشريع  

 774 أح ام قانون اللال ين داللستأجرين

 2537 األحوال الحضري  للاية  ال سطاي: من التأسيس حتى ن اي  العصر األمو 

ب   ا قأحوال اللس ا األقصى اللبارك مةذ مع زل ا سراء داللعراا حتى بةاء مس

 م691- 620الصارل اللشرف  

2499 

 444 أخاديا اللعرف : محاضرات فا تاريخ االستشراق دقضاياه

 485 طلع الي ا: مقاالت فا س االت ال  ر اللعاصرأخبار جيال من حقةا الت

رؤي  ي  )أخطاء ال تاب  األكاديلي  فا الرسائا داأليردحات العللي : نلاذا داقع

 تحليلي  تقويلي (

1176 

 121 أخالقيات الللارس  الل ةي  فا الاام  االجتلاعي 

 816 أخالقيات الوظي   العام  دالحوكل 

 123 أخالقيات م ة  التعليم

 884 أخالقيات م ة  التعليم بين الةظري  دالتطبيق

 1958 أخو الغزال 

 848 األخويات السري 

 1330 األداء االستراتي ا لتطوير ال  اءل فا اللةظلات

 1115 أدب ابن اللق ع: مقارب  ح اجي 

 1457 أدب األي ال: )م  ومه، خصائصه، أهاافه، نلاذا من نصوصه(

   ر :الةثر العربا من القرن األدل حتى آخر القرن الرابع الأدب الصااق  فا 

 دراس  موضوعي 

2307 

 234 وىأدل  الترجيح اللغو  فا السور القصار: دراس  داللي  فا البةي  داللحت

 الغ أددات القراءل دال تاب  فا الشعر العباسا: دراس  فا براع  التوظيف دب

 الوصف

1490 

 2359 بيرتلت بر ت: دراس  تحليلي  لألعلال اللسرحي  األديب اللسرحا اللةاضا

 1683 ه لـ غودد ددج ان لـ إلااأربع  دجو

 1895 أربعون أنا د نصف بصل 

 1708 األربعون الةاقص

 2025 أرجوح  تتسع الثةين

 1748 أرجوح  من عظام

 2512 1921 - 1986األردن الحايث 

 2516 2022 - 1986األردن الحايث 
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 1672 دنياأرسم 

 2113 أرض تستحق الحيال

 1963 األرنب اللشاكس

 1897 أرداح باسله

 2241 أرداح ث لى فا كوكب مريض: مقايع عرضي  من ذاكرل الوباء

 1712 أرداح هائل 

 1562 أردق  فا ضياف  ام علرد

 2310 أري  

 1911 أزق  دنيا

بيئي    دالأثر األزمات الصحياألزمات العاللي  دال  ر السياسا الغربا: دراس  فا 

 فا إنتاا دتطور األف ار السياسي 

543 

 1456 بأزم  الةقا: سؤال ثقاف  الةاقا فا ضوء اآلفاق ال ايال فا دراسات األد

 1404 األزياء رسم

 1317 يبالتارأساسيات التاريب دتصليم البرامج التاريبي  مع كراس  لتصليم برنام ك ا

 1208 التركيبي أساسيات ال يولوجيا 

ر أساسيات ال  رس  الوص ي  دا ل تردني  اللحوسب  دفق معيار دصف اللصاد

  دفقا  ( الببليوغرافي : قواعا ال  رس  الوص ي21دإتاحت ا )دما( دصيغ  مارك )

 (RDAللعيار دصف اللصادر دإتاحت ا )

36 

 936 مأساسيات تاريس التثقيف الصحا: اللة ج الاراسا دالتعليم دالتقيي

 1210 أساسيات علم الب تيريا

 838 أساسيات فا علم الشري 

 90 أساسيات دمبادئ فا تعايا السلوك

 918 أساليب جايال لتس يا تاريس الةحو فا اللاارس

 916 أساليب حايث  فا تاريس الرياضيات

 أسباب إيراد الحايث: سياق رداي  الحايث فا القرن األدل ال  ر  )دراس 

 ي  تحليلي (استقرائ

287 

 377 األسباب التا تلةع القاضا من القضاء فا الشريع  ا سالمي 

 2525 أسرار دخ ايا ثورل ال رك القومي  من خالل الوثائق العثلاني 

 1669 األسرل فا الشعر السعود  الحايث

 439 األسرل داللارس  دددرهلا فا تةشئ  األي ال اجتلاعيا  

 1218 يولوجي  ل سم ا نساناألسس التشريحي  دال س
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 1105 أسس تولا معانا ال الم دتأديل ا فا الةظري  البالغي  العربي 

 41 أسس فن تحرير األخبار الصح ي 

 134 األسطورل داللعرف : ت ايا ال  ر الايةا عةا محلا آركون

 386 أس ار راعوث دأستير دي وديت: دراس  دتحليا

 236 ل ريم: دراس  ح اجي أسلوب االست  ام فا القرآن ا

 1848 أسلوبي  الرداي : مقارب  أسلوبي  لرداي  جبا العلم ألحلا اللالوفا

 653 األسواق اللالي  داللؤسسات اللالي 

 651 أسواق مالي  متقام : أسواق، نظريات، مااير، خيارات، مستقبليات

 1767 أسيليا

 1694 أ به بالحلم

 988 ن ال بريتأ  ال دأرقام باستااام عياا

 2114 أ الء إنسان

 1849 أصابع امرأل نيئ 

 1527 أصابع تصلح للقرمش 

 1693 األصاقاء اللشاكسون: مسرحيات

 1692 أصاقائا فوق الش رل

م ى عااألصةاف دالتةظيلات الل ةي  فا اللوصا مةذ أداخر القرن التاسع عشر حت

 م1958

646 

 977 أصوات الحردف

 1088 دال عا ال الما: دراس  فا إنتاا الاطاب التاادلا األصوات اللغوي 

 517 أصول التربي  بين األصال  داللعاصرل

 1374 األصول العللي  فا إدارل اللبيعات

 1170 أصول الل  ات العربي  فا كتاب اللزهر فا علوم اللغ  دأنواع ا للسيويا

 548 األصولي  الايةي  دأثرها فا الاطاب السياسا األمري ا

 923 األي ال دالل الت ا ل تردني 

 2423 أيول يوم فا حيال الزعيم

 2070 أيياف أحالم

 2208 أيياف بة س ي  راحل 

 994 األعااد: اللرحل  األدلى

 1387 أعالف الاداجن دتحليل ا ال يليائا

 2482 م(1248 - 710هـ/646 - 92أعالم إ بيلي  من ال تح حتى السقوي )
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، 1546 لشعري األعلال ا

1553 ،

1633 

 1638 األعلال الشعري  غير ال امل 

 1062 قبا(للستأعلال اللؤتلر العللا الادلا األدل: اللغ  العربي  )التحايات دآفاق ا

 1446 األعلال الةقاي 

 1643 األعلى الذ  رأى البحر

 1538 أعيش ألجل ا علر 

 1731 أعيُشك عّ ا

 87 أغةى رجا فا بابا

 1082 عال العلاد فا العربي  ال صيح  القايل  دالعربي  اللعاصرلاألف

 2180 أف ار س ين

 540 أفالا ُعلان: حضارل مستاام 

 2115 أفيةتورين

 2116 أقالم اجتلعت فا نسج لعالم ال تاب

 496 أقالم مشبوه  فا ال  ر العربا الحايث

 1061 أقوم اللغات دأصاق التحايات

 2454 رق  الي ودي  )ال ولوكوست( بين األسطورل دالاراف أكذدب  تسلى اللح

 32 أكواب القراءل: نحو قراءل ألف كتاب

 242 أل اظ الص ات القيادي  لألنبياء فا القرآن ال ريم: دراس  لغوي 

 2117 أللس ردحا

ز ع أم اللؤمةين عائش  رضا هللا عة ا: فضل ا دخصائص ا دثبوت تزكيت ا من هللا

 ه صلى هللا عليه دسلمدجا درسول

290 

 176 األماكن اللقاس : الستاتيس و فا القاس الشريف

 1890 أمانايس

 1051 أمثال كردي : تراثةا يالا لةا

 173 األمر بالعزل  فا آخر الزمان

 560 األمر برمته فا قضايانا ال برى حتى نت ادض مع السلط 

 1232 ااألمراض الشائع  تشايص ا دعالج 

 639 االقتصاد  العربا: ا خ اقات دخيارات اللستقبا األمن

 681 األمن السياحا دال ةاقا:  الل  وم، التطبيق
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 25 األمن السيبرانا فا اللان الذكي 

 17 األمن السيبرانا فا ظا االن  ار اللعرفا

 18 األمن السيبرانا فا مواج   ال رائم الغير أخالقي 

 20 األمن السيبرانا لللبتائين

 16 األمن السيبرانا دحلاي   ب ات اللعلومات من ال يردسات

 22 األمن السيبرانا: الل  وم دتحايات العصر

 584 األمن القوما دالة ط العربا

 662 األمن اللائا فا العراق إلى أين فا ظا الةارل اللائي 

 1728 أميرل بةت تونس

 978 أميز أ  ال الحردف ال  ائي 

 1763 أن ألتقا به

 2287 أنا

 1844 أنا اسف يا دكتورل: قصص

 2229 األنا فا الحيال اليومي 

 2371 أنا لست هةا

 1772 أنا ن لتك

 1641 أنا هةا

 2219 أنا هةا أنا هةاك

 2276 أنا دأنت فقط

 2311 أنات ليل ي 

 1630 أناما الةسيم

 258 أنباء األنبياء

 2343 أنت بااي  ال ن اي  ل ا

 1959 ةا دأنا هةاكأنت ه

 2303 أنتن أنا

 2185 أنثرنا عشقا : قطوف أدبي 

 1080 أنطولوجيا العرفان داللسان: من اللةظومي  إلى الةسقي 

 1850 أنف ليلى مراد

 144 أنلوذا العلوم

 1673 أنا أنشا

 1830 أنياب الاطيئ 
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 2226 أنين

 1715 أنين أيلول

 2118 أنين صاخب

 1853 أنين مصعا

 906 أهااف التةلي  اللستاام  دعالقت ا بالتعليم

 باسي :الع أها اليلن فا اللغرب داألنالس حتى قيام ا مارات اللستقل  عن الاالف 

 دراس  فا التاريخ السياسا

2475 

 1186 أهم قواعا اللغ  ا ن ليزي 

 346 أهلي  األح ام الشرعي  فا الحا من انتشار األدبئ : دراس  تأصيلي 

 550 ول ااألهلي  ال يوستراتي ي  لادل آسيا الوسطى دالقوقاز دالتةافس الادلا ح

 31 أهلي  علا الردبوت فا سوق األدراق اللالي 

 465 رل ماأدائا اللوظ ات فا العشريةيات دالثالثيةيات من القرن اللاضا فا ع ا ا

 450 األدبئ  دأثرها على ا نسان دالقيم: دباء كوردنا أنلوذجا  

 1594 أدراق أناردمياا

 637 أدراق اقتصادي  على يريق الحرير

 794 األدراق الت اري  دالعلليات اللصرفي  فا القانون األردنا

نون األدراق الت اري : سةا السحب، السةا ألمر ال لبيال ، الشيك فا ضوء قا

 الت ارل د ردحات ال قه دأح ام القضاء

785 

 1491 عصر العباسي أدراق بحثي  فا  عر األ

 1473 أدراق بحثي  من ذاكرل اللؤتلرات العللي 

ازالت م دم2010أدراق درسائا متةاثرل مستوحال من أحاث حقيق   باات فا العام 

 دالرسائا

483 

 2119 أدزجان: حقيق  ردح

 1252 األدساي الزراعي : مست اات عللي 

 2232 أد ح  القلر

دي  قتصااق دسياس  الواليات اللتحال األمري ي  االاألدضا  االقتصادي  فا العر

 سياسي  -: دراس  تارياي  1995 - 1990ت اه ا 

643 

  المياألدضا  االقتصادي  داالجتلاعي  دالسياسي  فا الصين خالل العصور ا س

 م(1258 - 622هـ / 656 - 1)

2457 

 645 م 1932 - 1913أدضا  ُعلان الااخلي  فا ع ا السلطان تيلور بن فيصا 

 2015 أدل كلب على سطح القلر
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 942 األدل لتعليم اللغ  العربي  بلغ  ا  ارل للص وف الثالث  األدلى

 474 أ  بةا أنا لست إال باد 

 325 أيام القوم الحال   األحاديث داآلثار فا كتاب ليالا بيشادر: دراس 

 1902 أيام من م ونو د كوردنا

 2120 أين ت ا ذاتك

 1993 ن قط  ياسلينأي

احا د  دإبادل الي ود من دجه األرض: )دعا ربانا دحقيق  إيلاني ( "لن يبقى ي و

 فا ال ون"

384 

 83 ا باا 

 318 إبليس دقايين: هبوي الل ان  دالل ان دحقيق  الشيايين دال ن

 947 إتقان تعلم التراكيب اللغوي : برنامج قائم على اللةحى الت املا

 873 مة ج حيال ديريق  تاريس فا ضوء اللةاهج اللطورلا تقان 

 2055 إحاى عشرل دجاج 

 1469 إحسان عباس بين التراث دالةقا األدبا

 1197 ا حصاء

 1198 ا حصاء االستااللا مع تطبيقات

 252 432إح ام الترتيب القرءانّا فا العاد 

 177 إحياء الاطاب الايةا

 2188 إحياء م   

 867 الل ارات الت  يري  فا الاراسات االجتلاعي  دالتربي  الويةي إدارال 

 1300 إدارل األرباح

 1420 إدارل األزمات فا الل ال الرياضا

 40 إدارل األزمات داالتصاالت ا داري  فا اللؤسسات الصح ي 

 1346 إدارل األزم  األمةي  فا ظا مواقع التواصا االجتلاعا

 1334  : الةظر إلى الحاضر بعين اللستقباا دارل االستراتي ي

 1332 ا دارل االستراتي ي : م اهيم، نظريات، تطبيقات

 890 إدارل البيئ  الص ي 

 902 إدارل ال ودل الشامل  فا التعليم

 1339 إدارل ال ودل الشامل  دتليز األعلال

 1338 إدارل ال ودل: محاضرات ددردس

 850 إدارل الاطر دالتامين
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 97 دارل الذات: السعا نحو الة احإ

 815 إدارل الس الت ا ل تردني 

 817 إدارل الشري  الحايث  دت ةولوجيا الذكاء االصطةاعا

 889 ا دارل الص ي : معايير ال ودل

 813 ا دارل العام  ال زائري 

 82 إدارل العقا دقيادل الذات

 1383 ا استراتي اإدارل العالمات الت اري  اللش ورل: ماخا تسويق

 1422 إدارل اللؤسسات الرياضي  دفق مبادئ ا دارل العام 

 1299 ا دارل اللالي  اللعاصرل

 1259 ا دارل اللالي  لللةزل: كيف تاير أمور مةزلك اللالي 

 1371 إدارل اللبيعات

 656 إدارل اللحافظ االستثلاري : الةظري  دالتطبيق

 894 ا دارل اللارسي  الحايث 

 1341 إدارل اللعرف : ماخا الستاام  مةظلات األل ي  الثالث 

 1320 إدارل اللعرف : ماخا نظر  فا تحقيق الليزل التةافسي 

 1315 إدارل اللوارد البشري  ا ل تردني 

 1309 إدارل اللوارد البشري  الر يق 

ا فبشري  ال اللوارد إدارل اللوارد البشري  د يبيقات ا: اللاخا اللت اما لبةاء نظم

 اللةظلات الح ومي  دمةظلات األعلال دمةظلات الل تلع اللانا

1311 

 1310 إدارل اللوارد البشري : ماخا استراتي ا

 1298 ا دارل الةظي  : ماخا لتحقيق التةلي  اللستاام 

 1354 إدارل الوقت: قيل  دموارد نادر

 1036 إدارل ت ارل الت زئ : ماخا تسويقا

 -ي ّا التحول من التقليا  إلى الرقلّا: )ماخا دظ 4 0دارل عالقات اللوظ ين إ

 رقلا(

1323 

 23 إدارل مااير األمن السيبرانا اللت اما

 1285 إدارل مةظلات القطاعين العام دالااص فا األل ي  الثالث 

 1350 إدارتا التليز دال ودل

 1351 إدار  بامتياز: م اتيح ا دارل بة اح

 513  دراك قارب الحيالا

 2290 إدراك قيا الوالدل
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 140 إدغار موران: الل  ر اللتعاد دفيلسوف الراهن

 835 ا دمان: ال لس   دالةظري  دمااخا العالا

 107 إذا زرتك يوما  ما

 60 ا ذكاء ال لس ا دتراث الرؤى فا االختالف

 ديليه يته(بلاه حتى عودته إلى إر اد الحاا الةاسك إلى أداء اللةاسك ) من ميقات ب

 مةاسك الحج دالعلرل: ) سؤال دجواب (

351 

 1250 ا ر اد الزراعا

 935 ا ر اد الل ةا: نشأته، أهليته، تقةياته، نظرياته، دت ارب عاللي 

 95 ا ر اد الة سا باللعب: األسس دالةظريات

 1798 إرهابيس: أرض ا ثم دالغ ران  =

 1864 إستردجين

 488  سالم دالثقاف  دالسياس  فا البلقان: دراسات ماتارلا

 187 ا سالم دقضايا ف ري  معاصرل

اس  إس امات الةساء فا رداي  السيرل الةبوي  حتى القرن الثالث ال  ر : در

 تارياي  تحليلي  نقاي  مقارن 

283 

 162 إ راقات من نور

 151 اإ  اليات اللةاهج األدبي  داللغوي  دتطبيقات 

ن نيلسو واعاا صالح دالتأهيا دفقا  ألحاث اللعايير الادلي  فا معامل  الس ةاء: ق

 مانايال

847 

 298 إضاءات عقاي  دمذاهب مةاثرل

 897 إضاءات ف ري  فا قيادل الشأن التربو 

 02 إضاءات فا البحث العللا

ةلو  تا، ، ت ةولوجإعادل هةاس  إدارل اللوارد البشري  "ال ةارل": بعا استراتي ا

 تاطيطا

1312 

 241 ا ع از البيانا فا متشابه الل ظ القرآنا

 249 ا ع از البيانا للقرآن ال ريم عةا الراز 

 415 ا عالم االقتصاد 

 854 ا عالم التربو  دددره فا تعزيز االنتلاء للوين

 421 ا عالم التل زيونا دالحقوق اللاني  دالسياسي 

 425 ادلا: الةظريات، االت اهات، داللل ي ا عالم ال

 422 ا عالم الرقلا دتحايات الذكاء االصطةاعا
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 410 ا عالم العربا دقضاياه اللعاصرل: العولل  دالتبعي  ا عالمي 

 413 ا عالم اللتاصص

 577 إعالم اللواية 

 423 ا عالم الة سا

 412 تراتي ياتا عالم دإدارل األزمات: الادر، األهلي ، االس

 1386 ا عالن ا ل تردنا دا عالم ال ايا

 521 ا عالن العاللا للحقوق اللغوي 

 1385 ا عالن فا القةوات ال ضائي  دت ريس م اهيم االست الك

 1384 ا عالن دثقاف  االست الك

 354 إكسير الاعاء

 2009 إال أنا

 07 للاا ل تردنيات الرقلي  داللةطق الرقلا بتوجه ع

 2336 إلى أما

 2289 إلى أين أيت ا القصيال

 1812 إلى االبة  الغالي  زيةب: ا مام األدزاعا )إمام العيش اللشترك(

 2186 إلى من ال يقرأ

 1079 ا مالء الل اب فا سؤال دجواب

 299 إنا الحق صايقا

 1033 ا نتاا اللعرفا لل امعات السعودي  دالتصةي ات العاللي 

 394 نثردبولوجيا: مضامين تارياي  دنظري  فا علم ا نسانا 

 85 ا نسان ال ونا: مقاربات فا فضاء التواصا

 55 ا نسان بين دهم ا دراك دحقيق  الوعا: دراس  فلس ي  ن سي  فسيولوجي 

لوجيا يةياجا يايولوجيا دسؤال اللواية  العاللي  فا ال  ر العربا اللعاصر: جال 

 فا م اب   اللركزي  الغربي اللوردث 

576 

 352 إيضاح األذكار اللةقول  فا اللةاجال اللقبول 

 1611 ا يقا  الح ائا: دراسات دأبحاث فا ت رب  عبا الرحيم جااي  الشعري 

 473 إيقا  الحيال دض يج العصر: نحو بايا معرفا دجود  إنسانا مت اما

 84 االبت ار

 1349 االبت ار دريادل األعلال

 2404 ابن أبا الانيا: مصادره دمؤل اته مع تحقيق كتابه ال را بعا الشال

 2403  :م(: دكتابه الذيا على اللةتظم البن ال وز1235هـ/632ابن القادسا )ت : 
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اس م( دكتابه مثير الغرام إلى زيارل الق1363هـ/ 765ابن تليم اللقاسا )ت 

 دالشام: دراس  فا مة  ه دموارده

155 

 2483 ن تومرت دالادل  اللوحاي اب

 1698 ابن  لس: حرب الام داللاء

 1739 ابة  الللح

 178 اتبا  الةبا صلى هللا عليه د سلم

 859 الة سا دالتربو ات اهات حايث  فا القياس دالتقويم 

 883 ات اهات معاصرل فا التاريب التربو : تطبيقات عللي 

 904 لعاملين في اات اهات معاصرل لتطوير اللاارس دا

 899 االتصال دالتواصا ال عال

 1382 االتصاالت التسويقي  اللت امل  )ماخا إدار  استراتي ا(

قانون ع الات اق التح يم بين القوانين الوضعي  دال قه ا سالما: دراس  مقارن  م

 األردنا

336 

 2321 اثةا عشر عا قا

 1956 اح ظ نعل  ربك

 1426 التقويم فا الل ال الرياضااالختبارات دالقياس د

 856  ةي ياالختبارات داللقاييس الة سي  دالتربوي  دا ر ادي  ددالالت ا ا كلي

 1214 االخترا 

 1912 اختزال الحاث دترتيب ذاكرل القص: دراسات فا الرداي  دالقص  القصيرل

 1492 اختالجات األرداح الشاعرل: قراءل فا الشعر العربا القايم

 2351 اختيار هةتر

 269 االزدياد السةا على اليانع ال ةا

 1027 االستثلار فا التعليم ال امعا ا هلا: العراق أنلوذجا  

 1423 االستثلار دالتسويق فا اللوارد البشري  تطبيقا  على الل ال الرياضا

 1307 استراتي يات إدارل اللوارد البشري 

 912 استراتي يات التاريس الحايث 

 949 استراتي يات التعليم دالتعلم فا الط ول  اللب رل

 1111 استراتي يات الاطاب فا آيات الغيب

 1480 استراتي يات الاطاب فا الشعر ال اهلا:  عر أغرب  العرب أنلوذجا  

 1183 تطبيقدال استراتي يات تاريس م ارل اللحادث  للةايقين بغير العربي  بين الةظري 

 105 واج   مش الت األي الاستراتي يات م
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م )إقليم 2020استراتي ي  إدارل الحرب الحايث : الحرب اآلذري  األرميةي  الثالث  

 ناغورنا كارباخ( حرب الطائرات اللسيرل

822 

 895 استراتي ي  إدارل اللعرف  دعالقت ا بل ارات ا باا  ا دار 

 587 2001ام ا األمري ا بعا العاستراتي ي  استباق الت ايا دأثرها على األمن القوم

 416 لعي لل تااستراتي ي  ا عالم األمةا اللردر  دالعالقات العام  فا م ال الشري  

 929 دددرها فا اكتساب الل اهيم العللي  Gamaificationاستراتي ي  التلعيب 

-2011استراتي ي  ردسيا فا إدارل الةزاعات بلةطق  اللتوسط: الةزا  السور  

 م اسب دتحايات 2021

602 

 1291 االستشارات ا داري 

 957 للستوى الثاناا -استطال  عالم الل ن: دليا اللتارب 

 958 للستوى الل ةاا -استطال  عالم الل ن: دليا اللر ا الل ةا 

 1135 االستعارل التصوري  فا الاطاب الرياضا

 1107 االستعارل فا محطات يوناني  دعربي  دغربي 

 1136 ستعارل داالستةارل: من االستعارات الحي  إلى استعارات سر الحيالاال

 959 للستوى الل ةاا -االستعااد الل ةا: دليا اللتارب 

 960 للستوى الل ةاا -االستعااد الل ةا: دليا اللر ا الل ةا 

 1419 االستعااد الة سا فا اللةافسات الرياضي 

 545   دا عالم: األردن دراس  تحليلي االستقرار السياسا فا ظا ا  اع

 705 استقالل القضاء دعاالته فا القانونين الادلا دالويةا

 1681 استل ام الشاصيات داألحااث التارياي  فا اللسرح العربا

 1162 استةباي القاعال الةحوي  من القرآن ال ريم

 1506 استة اض هلم

 1929 استوديو علان

-1967ا: تقويض لحق تقرير اللصير للشعب ال لسطيةا االستيطان ا سرائيل

2020 

2497 

 403 االستيقاظ

 2121 اسليتك عاللا

 1238 اضطراب ييف التوحا

 108 االضطرابات االن عالي  عةا األي ال

 109 االضطرابات السلوكي  عةا األي ال

 945 ئي االضطرابات ال المي  دقصور التواصا لاى اللتعلم فا اللرحل  االبتاا
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 880 لياتاالعتلاد االكاديلا للؤسسات إعااد اللعللين: الل اهيم داللعايير داآل

عليم الت االعتلاد اللارسا: م  ومه دمبادئه دم االته دمعايير تطبيقي  فا ماارس

 العام

874 

 436 االغتراب االجتلاعا: رؤي  تربوي  إسالمي 

 2243 افتراضيات تةاظري  دمةطق

 657 ألخضراالقتصاد ا

 623 االقتصاد البة س ا

 648 االقتصاد الا ا دآثاره على مؤ رات االستقرار االقتصاد 

 690 االقتصاد الاائر : أدال جايال لتحقيق التةلي  اللستاام 

 668 االقتصاد الادلا: تطور ف رل دأ  ال ت تالته

 692 االقتصاد الرقلا فا ظا األمن السيبرانا

 626 ااالقتصاد السياس

لطرح االل االقتصاد السياسا: دراس  تحليلي  للسياسات االقتصادي  فا العالم من خ

 ال مالرأسلالا داال تراكا دا سالما مع إظ ار مالمح الصرا  االقتصاد  فا 

لا عال العالقات االقتصادي  التا ستةتج لةا المحال مالمح نظام اقتصاد  دمالا

 ازنجايا قائم على مباأ تغيير التو

625 

 642 1980 -1921االقتصاد العراقا بين الع اين اللل ا دال ل ور  

بين  يلي االقتصاد الل تلعا: التاطيط االستراتي ا داألمن الغذائا )مقارنات تحل

 الواقع دالطلوح(

499 

 672 اقتصاديات ا نتاا الزراعا

 659 اقتصاديات البيئ 

 689 ي قتصادااللعلومات، االتصاالت، تطبيقات اقتصاديات اللعرف  دالةلو: ت ةولوجيا 

 647 اقتصاديات الةقود داللصارف: الل اهيم، الةظريات ، السياسات

 1213 االكتشاف

 961 للستوى الل ةاا -اكتشاف الذات: دليا اللر ا الل ةا 

 2526 اكتشاف سور األردن: آثار، تراث، سياح 

 72 اكتشف مشاعرك

 2531 ري حضا ي  فا سواحا  رق إفريقيا: دراس  جغرافي  تارياي االمبرايوري  العُلان

 1795 امرأل بألف

 2328 امرأل فا أحضان الل  ول

 89 انا متليز: كتاب الطالب
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 1814 انتحار الةساء: األسباب داللسببات

 2085 انثيال الذاكرل هذا ماحصا

 950 انظر استلع تعلم

 2122 ان صام الردح

 147 ة سي  فا مشاها أها ال ة  دأها الةار فا القرآن ال ريماالن عاالت ال

 744 انقضاء دعوى الحق العام دسقوي ا: األسباب داآلثار )دراس  دتحليا(

وز تل 14رك  أمري ي  من ح-انقالب على نلط الثورات: موقف الابلوماسي  األن لو

 فا العراق 1958

618 

 2042 ادتو ستوب

 

 ب

 2254 بالةياب  عةك

لي    جابالون مةطاد: الايال العللا دال ةتازيا دتحف سيةلائي  )قراءل انطباعي

 عليق  دفريال ألكثر من سبعين فيللا  الفتا  خالل عشرين عاما (

1410 

 1470 بانوراما الثقاف  داألدب: قراءات نقاي 

 2407 البتراء در  الصحراء: أعالم من بلا  قبيل  بةا ليث

 419 عالما لطلب  ال امعات دالاراسات العلياالبحث العللا ا 

 1802 البحث عن اللعةى

 1545 بحثت عن م اتيح م فا األق ال

 1626 البحر فا الشعر العلانا اللعاصر: دراس  فا مضاميةه دخصائصه ال ةي 

 407 بحوث فا االتصال دا عالم

 495 بحوث فا البةى االجتلاعي  دالسياسي 

 701 بحوث فا القانون

ا الباور من حانوت عطار: اللست اد من كتب اآلداب داألخبار اللرد  عن أب

 عامر ابن   يا

1573 

 1511 باائع الشعراء

 1803 باار: نبت  ماء آسن

 1948 باري  الحةطي 

 2041 بادر ح اي  من دحا ألف ليل  دليل 

 1576 باد  بربط  عةق
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 1522 باد  فا ظالل اللاية 

 342 بر الوالاين

 1448 البراجلاتيون:خارا ايار التقايس فا القرن األدل ال  ر 

 534 برم   الحيال الزدجي  دفن التعاما مع ا

 694 2030برنامج التحول إلى أنلوذا االقتصاد الةا ئ : رؤي  األردن 

لر عفا  برنامج انسايت للتاخا اللب ر لألي ال متعاد  ا عاق  ال ساي  دالحسي 

 رس ماقبا اللا

1264 

 253 6236البرهان فا عاد آيات القرآن ال ريم 

 1745 بردميثانا

 2325 بريق الردح

 1973 بسام دكرم فا فيةان

 979 بستان الحردف

 2487 البسط التام فا الرحل  لبعض بالد الشام

دل  دالبصائر السلوكي  دأثرها فا صةاع  السياسات مع دراس  حاالت عللي  فا 

 عربي  اللتحاها مارات ال

498 

 2093 البطران: سوالف الستيةات

 1964 بطا الاراجات

 2326 بعثرل

 1891 البعا الثالث فا رداي  غرف  داحال الت  ا للردائا سلطان العليلا

 2123 بعا مةتصف الوحال

 112 بعض الاصائص الشاصي  داالن عالي  لاى أي ال الشوار 

 2489 2021 - 2003ه لل ترل بعض تااعيات غزد العراق داحتالل

 2330 بعض مةا

 1152 بغي  األما فا إعراب مئ  عاما

 1652 ب ائيتان

 2298 بال عةوان

 244 بالغ  التصوير ال ةا فا القرآن ال ريم: مقارب  معرفي  تاادلي 

 1127  بالغ  الاطاب الايةا: دراس  عرفاني  الستعارات أركان ا سالم التصوري

 509 ر : بحوث تطبيقي  فا الةقا الثقافابالغ  الشا

 1116 بالغ  الصورل: الت وين ال ةا إيارا  
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بالغ  اللغالط  فا الاطاب السياسا اللعاصر: دراس  فا آليات ا قةا  

 داستراتي يات التأثير

1121 

 1106 البالغ  دال وي  فا عصر الة ض  العربي  الحايث : تةظيرا  دملارس 

 1123   الت ادز فا إباا  الشعر دنقاهالبالغ  دفاعلي

 166 بةاء ا نسان بقيم القرآن: مة  ي  قرآني  فا التربي  القيلي 

 1481 بةاء الشاصيات القصصي  فا الشعر العربا قبا ا سالم

 189 بةاء الل تلع اللسلم فا السور الل ي 

 570 بةاء دهام الايلقرايي 

 1865 بةاي  الشيوعيين

 2222 ربةت الحري

 2053 بةت بلون الس ر ال الب

 2023 بةاق فا ال ةاق

 2077 بةصف ال م اللآلن

 387 بةو إسرائيا دتزدير ا ن يا

 1168 البةي  ا يقاعي  فا  عر عبا الرزاق عبا الواحا

 2059 البةي  السردي  فا مقامات القواس الحلبا

 2040 يل  دليل البةي  الّسردي  فا ح ايا اليافعين فا كتاب ألف ل

 1297 البةي  العاملي  للقياس القول التةظيلي  للقادل ا داريين

 1586 جا  هـ( أنلوذ231بةي  الةص الرثائا: يبق   عراء اللراثا عةا ابن سالم )ت:

 282 بةي  الةص د تااخا أساليب الاطاب فا الحايث الةبو  الشريف

 1580 بوارق ال لال دال الل

 2124 بوح

 2245 الاايربوح 

 2125 البوح القاتا

 1574 البوح ال امس: نصوص دامض 

 1764 بورتريه

 1433 بورخيس دسؤال ال تاب 

 1430 بورخيس: صورته فا التلقا العربا

ح ل  مقي  البيئ  الرقلي  ددسائا التواصا االجتلاعا دالل ال العام: دراسات تطبي

 فا علوم ا عالم داالتصال

406 
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 -1900 ا بينرات العربي  اللتحال مداالقتصاد فا الساحا الشرقا لادل  ا ماالبيئ  

 م2000

658 

 

نا البيان الصريح فا الةسب الصحيح نسب محلا زين العاباين القادر  ال يال

 دذريته ) أدل من دخا فا بةا زعب دبةى ب م (

2444 

 1996 بيبو الذ  يحب اللغامرل

 2356 بيت األ باح

 494 ف  دالسياس بيت الثقا

 1765 بيت رحيم

 2501 بيت لحم تتحاث عن ن س ا: أنا ماية  السالم داللحب  دالتاريخ

 2500 م1875هـ/1292 –م  1866هـ/1282بيت لحم فا أداخر الع ا العثلانا 

 1717 البير: حارل الواد 

إلى   مق 10000بيريا: الللل   األردني  اللةسي  دعاصلت ا السلط اللحردس  من 

 م =450

2521 

 1256 البيطرل علم دفن

 1809 بين ال سر دالساح 

 2268 بين السطور أنتم

 2098 بين الواد دالةون

 2126 بين ثةايا الردح

 1753 بين قلب دعقا

 471 بين مايلتا دالواقع: كالم داقعا من داخلا إلي م كلرآل تع س مشاعركم

 185 لا مؤتلربين ن ج ا علار دن ج الامار: أدراق ع

 

 ت

 670 م2001تأثير الطاق  فا االستراتي ي  الصيةي  ت اه الشرق األدسط بعا العام 

 814  لعلانيي  اتأثير العالق  بين التاطيط االستراتي ا دك اءل دفاعلي  الل الس البلا

 490 التأثيرات السياسي  على اللوارد البشري 

 1395 ني  على فن ال زيرل العربي التأثيرات ال ةي  ال لليةستي  دالردما

 1342 تأسيس دتطوير نظام إدارل اللعلومات

 1581 التأصيا ا بستلولوجا دسوسيولوجيا الذات دمقاالت فا الةقا

 246 تأمالت بياني  ددق ات لغوي  فا آيات من القرآن ال ريم
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 528 تأمالت فا أسس العلا ا بااعا دمة ج التقييم ال ةا

 2381 التاريختأمالت فا 

 1904 تأمالت فا رداي  الحب فا زمن العولل  لصبحا فحلاد 

 211 التأديا دأثره على ماارس الت سير

 214 التأديا دتطبيقاته عةا عللاء الت سير باللأثور: سورل البقرل أنلوذجا  

  : لشرياتأديالت ابن سيةا لبعض سور القرآن ال ريم دبعض أحاديث السة  الةبوي  

 دنقا فا ضوء مة ج أها السة  دال لاع  عرض

127 

 1757 تاجر ال وردنا

فا التطورات داألحااث السياسي   : دراس 1967 - 1953تاريخ األردن السياسا 

 الااخلي 

2517 

رل دالتشريع فا مرحل  : ا دا1946 - 1921تاريخ األردن فا ع ا ا مارل 

 م1946 - 1921التأسيس 

2508 

لا الثالث الحيال االجتلاعي  م: الل 1946 - 1921ع ا ا مارل  تاريخ األردن فا

 فا ع ا إمارل  رق األردن )القسم األدل الس ان دالتعليم(

2509 

لا الثالث الحيال االجتلاعي  م: الل 1946 - 1921تاريخ األردن فا ع ا ا مارل 

 ت(:اياالبلفا ع ا إمارل  رق األردن )القسم الثانا  الطب داأليباء دالعلران د

2510 

 2442 تاريخ األسر العربي  اللسيحي  الغساني  فا األردن دفلسطين

 628 التاريخ االقتصاد : الةظم داللذاهب االقتصادي  داألزمات اللالي 

 بول تاريخ االنت اضات التونسي  اللعاصرل من خالل الةارل داألخالق عةا جون

 سارتر

141 

 556 على العراق تاريخ الحقا الي ود  الص يونا

 593 تاريخ الابلوماسي 

 2471 تاريخ الادل  األموي  للةا ئ 

 1194 تاريخ الرياضيات دددر العرب داللسللين فا نشأت ا دتطورها

 598 1956 - 1927تاريخ السياس  السوفييتي  ت اه قضايا عاللي  معاصرل 

 1097 تاريخ ال ن حسب لسان العرب

تاسع ن الرن العشردن(: من العصور القايل  إلى ن تي  القرتاريخ اللسانيات ) الق

 عشر

1058 

 1059 تاريخ اللسانيات من العصور القايل  إلى ن اي  القرن التاسع عشر

 2382 التاريااني : مقاربات تحليلي  دقراءل فا رسوم ما بعا الحااث 

 1793 تاليةا " مرل أخرى"



645 
 

 1388 التباين الل انا لصةاع  األثاث

 2127 تتيم

 1265 ت ارب عللي  مع ماما سيلا

 213 ت ريا الت سير من صحيح ا مام الباار 

 1439 ت ليات األسطورل: قص  يوسف بين الةص األسطور  دالةص الايةا

 1537 ت ليات ال الا دال لالا فا  عر الحااث 

 1489 ت ليات الحضور دالغياب فا الشعر الحلاانا

 1667 1999 - 1917شعر ال لسطيةا ت ليات القاس فا ال

 1114 ت ليات اللصطلح الةقا  دالبالغا: دراس  تةظيري  تطبيقي 

 1845 تحت تأثير االنتحار

 1514 تحت سلاء داحال

 1185 تحاث ا ن ليزي  بس ول

ي  : رؤتحايات تطبيق إدارل ال ودل الشامل  فا تسيير الاامات الصحي  بال زائر

 معاصرل

833 

 197 مع م الاراسات القرآني  تحايث

 714 تحايا يبيع  الةزا  الادلا دأثره فا تحقيق العاال  الادلي 

 1525 تحرير الايال  عري  ال ثاف  دالغلوض

 280 تح   اللحتاا إلى أدل  اللة اا

اس  : درالتحقيق ال ةائا ال ةا فا مسرح ال ريل  دتطبيقاته فا القانون دالقضاء

 دص ي  تحليلي 

749 

 839 التحقيق فا أسباب الحرائق

 752 التحقيق فا قضايا األحااث

تحقيقات تارياي  دجغرافي  ألسلاء األماكن فا محافظ  جرش الواردل فا 

 الس الت العثلاني  فا القرن السادس عشر ميالد 

2522 

 13 التحليا ا حصائا باستااام برنامج أموس: تطبيق عللا

 870 رائا للبحوث التربوي : أمثل  دتطبيقاتالتحليا ا حصائا دا ج

 1196 تحليا االرتباي فا ا حصاء داالقتصاد القياسا

 1108 تحليا الاطاب الايةا دفق استراتي يات الاطاب

 1129 تحليا الاطاب القرآنا: دراس  تطبيقي 

 975 تحليا ال للات دتركيب ا: تاريبات مليزل على القراءل دال تاب 

 1001 ي وى كتب ال يلياء لللرحل  اللتوسط  على دفق األخالقيات البيئتحليا محت
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 1321 التحول الرقلا دالذكاء االصطةاعا فا بيئ  األعلال

 1030 التحول لل امعات الريادي : متطلباته دتحاياته

 1131 تحوالت البةى د تةاز  االت اهات: قراءات فا التراث دالحااث 

 1829 لقص الةسو : قصص سةاء  عالن القصيرل أنلوذجا  التحوالت ال لالي  فا ا

  التحويا فا الارس العربا الةحو : م  ومه، مظاهره، ضوابطه، دراس  نظري

 تحليلي 

1140 

 529 لثقافاا: دراس  فا ضوء الةقا 2015التحيزات الثقافي  فا برنامج افتح يا سلسم 

 1333 ذاالتاطيط االستراتي ا: الل اهيم داألددات دالةلا

 903 التاطيط التعليلا اللعاصر: ماخا  لولا تطبيقا

 962 للستوى الل ةاا -التاطيط الل ةا: دليا اللتارب 

 963 التاطيط الل ةا: دليا اللر ا الل ةا

 1356 تاطيط دتطوير اللةتج ال ايا

 431 تااعيات ال وي  االفتراضي  على األمن القوما

 1086 تاادليات ا دراك دالتواصا

 1090 تاادلي  الاطاب الساخر فا مقامات ابن اللعظم

 1124 التاادلي  فا الاطاب الصح ا

 943 التاريب السلعا لضعاف السلع دزارعا القوقع 

 1305 (TOTتاريب اللاربين = )

 1319 التاريب دالتطوير فا ريادل األعلال

 1352 تاريب دتطوير دصةاع  القادل

 907 : استراتي يات ال رد تاريس اللغ  العربي 

 1706 تذاكر األحالم

 1544 تراتيا الحب

 1575 تراتيا على الض اف: ديوان محلا خليا مراد الحربا

 1041 التراث البحر  العقباد 

 1499 التراث الشعر  األنالسا )نقا دتعقيب داستاراك(

 2414 تراجم ال ضالء

 1331 لاالتراصف االستراتي ا: ماخا اللت وق اللةظ

 1628 ترانيم من الشعر الشعبا الةسائا العلانا

 1204 ذلل وال امضاالترايازدالت دالسلي ا األردماتي  ألدكسيا ال رافين: مضاد التآكا الح

 1003 التربي  ا سالمي : الصف العا ر )ال صا األدل(
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 411 التربي  ا عالمي 

 1004 التربي  االسالمي : الصف األدل )ال صا األدل(

 1005 التربي  االسالمي : الصف الثانا )ال صا الاراسا األدل(

 1006 التربي  االسالمي : الصف الاامس )ال صا األدل(

 2376 التربي  الص يوني  فا األدب العبر  الحايث

 2503 التربي  الويةي 

 505 التربي  لألخالق داألخالق فا التربي 

 2419 ترجل  العالم  السيويا

 1166 لترجل  دتعليم اللغات من مةظور الةحو الوظي اا

 212 ترجيحات البردسو  الت سيري  فا ت سيره ردح البيان

ث  لحايترقي  الحقوق السياسي  لللرأل ال زائري  فا ظا التعايالت الاستوري  ا

(2008 - 2016) 

730 

 2128 ترنيل  ن ال

 567 تان دراس  تطبيقي تزاحم الة وذ فا آسيا الوسطى: جل وري  كازاخس

 2129 تساؤالت لن تبعث

 791 التس يا الادلا للعالمات الت اري  اللش ورل: أثره فا التشريع األردنا

 845 تسع دستون يريق  لاااعك: لن تقع فا ال خ بعا اليوم

 350 ادر تس يا ح ظ اللسائا فا ت ذيب خالص  الاالئا دتةقيح اللسائا فا  رح الق

 715 لقضائي  للةزاعات الادلي  القانوني : دراس  تحليلي التسوي  ا

 1367 ي : الذكاء االصطةاعا دالت ةولوجيا الحايث  فا خام  ا نسان0 5التسويق 

 1379 التسويق ا ل تردنا للاامات

 1363 تسويق الاامات

 1381 التسويق الرقلا

 1365 ويقي التسويق اللوجستا: دراسات حال ، نظم تسويقي ، براع  تس

 1368 التسويق اللستاام داللواية  اللستاام 

 1306 تسيير اللوارد البشري  فا ظا نظام معلومات اللوارد البشري 

 782 تشريعات الت ارل ا ل تردني : دراس  مقارن 

 26 التش ير العالما فا تصليم ديباع  الوثائق األمةي 

 2445 ليينالتش يالت الةقابي  للسادل األ راف ال ا 

 1834 تش يالت على لوح  الزمن

 589 تشةج العالق  بين الغرب داللسللين: األسباب دالحلول
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 1260 تصليم مالبس لللست لك األدردبا مستل ل  من أزياء الغ ر

 1355 التصةيع اللستاام: السبا نحو األداء اللتليز

 195 تصةيف القرآن ال ريم حسب اللوضوعات

 193 على ن ج الةبا ال اد التصوف الصافا 

 207 التصوير فا ت سير القرآن ال ريم بين القاماء داللحاثين

 360 التطبيق العللا لقضايا الت ريق

يقين فا تعليم العربي  للةا CEFRتطبيقات ا يار األدردبا اللرجعا اللشترك 

 بغيرها

1177 

 1292 تطبيقات الحاسوب فا األعلال

 805 ا ل تردني التطبيقات القانوني  

 743 التطبيقات القضائي 

 اته فان ازالتطور التارياا لعلا القضاء الشرعا فا الللل   األردني  ال ا لي  دإ

 ع ا الللك اللعزز عباهللا الثانا بن الحسين فا مئوي  الللل  

374 

انا ثالتطور الحضار  دالتةلو  لادل  قطر فا ع ا سلو الشيخ تليم بن حلا آل 

 رؤي  دالبةاء()ال

2534 

يل  تطوير أسواق األدراق اللالي  فا ددل م لس التعادن الالي ا: دراس  تحل

 للؤ رات تةلي  سوقا أبو ظبا ددبا لألدراق اللالي 

655 

اى ل( TPACKتطوير اللعرف  التقةي  التربوي  اللرتبط  باللحتوى التعليلا )

 معللات العلوم بلاية  الرياض

886 

 924 م  التعلم ا ل تردنا: نلوذا مقترحتطوير مةظو

 2397 التعارف: تعريف بالذات دمعرف  لآلخر

 1157 تعالق القصا التركيبا باللعةى الةصا فا  عر األعشى ال بير

 944 التعبير ال ةا لألي ال بين االحتياا الااص دالت ةولوجيا

 580 ي (التعادي  السياسي  )ا يايولوجي  الايةي ، براغلاتي  سياس

 990 تعلم الرسم

 913 التعلم بالتعاقا: رؤي  تربوي  تطبيقي  فا تعليم اللغ  العربي 

 931 التعلم عن بعا دالتعلم ا ل تردنا

 852 التعلم: أسسه دنظرياته

 2198 تعللت مةك

 1584 التعليا فا الارس الةقا  العربا القايم

 921 التعليم ا ل تردنا
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 1025 أنساق إداري  دتربوي التعليم ال امعا: 

 939 موراأل تعليم الطلب  ذد  ا عاقات الشايال داللتعادل: دليا اللعللين دأدلياء

 909 التعليم اللستلر

 888 تعليم الل ارات من خالل اللة ج

 914 تعلمتعليم م ارل الرسم ال تابا على دفق االت اهات الحايث  فا التعليم دال

 863 ضوء معطيات علم الة س التربو  التعليم دالتعلم فا

 922 التعليم دت ةولوجيا التعليم

 1178 تعليلي  العربي  عن بعا: مقارب  فا اللقاالت دالرقلي  دقضايا التعليم

 1172 تعليلي  العربي  للةايقين بغيرها فا ضوء اللسانيات التربوي 

 1002 التعليلي  فا اللسرح الللحلا

 1257 تغذي  الاداجن

 878 التغذي  الراجع  ال عال : نلوذا اللثلث الةابض

 1225 التغذي  دأثرها على الصح : أغذي  داء دأخرى دداء

 1680 التغريب  ال لسطيةي  بين السرد د فن الاراما

 1810 التغريب  ال لسطيةي : أيام البالد

 1811 التغريب  ال لسطيةي : ح ايا اللايم

 2259 تغريب  ردح

 435 با أن تُغيرتغير ق

س  حال  : درا2011التغيير السياسا دأثره فا الواقع االجتلاعا العربا بعا عام 

 مصر

561 

 769 دني الت ادض ا ل تردنا كأحا دسائا فض اللةازعات فا عقود الت ارل ا ل تر

 1345 الت ادض: ات اق أم صرا 

 340 الت سير اللصلحا للةصوص: دراس  أصولي  مقاصاي 

 202 لت سير الوعظا لسورل آل علرانا

 203 ت سير سورل يه: دراس  تحليلي  موضوعي 

 209 الت سير دالل سردن األلبان فا أدردبا: األراضا األلباني  أنلوذجا  

 538 الت  ك األسر  دانحراف األحااث فا الل تلع األردنا

 864 الت  ير

 866 م من أجا ا باا الت  ير ا بااعا: ا باا  فا التعليم دالتعلي

 868 الت  ير االبت ار  لاى أي ال اللرحل  التحضيري 

 102 الت  ير االبت ار  دأساليب التةلي  لاى أي ال الردض 
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 910 الت وق

 1749 تقاسيم على جاار الوهم

 1120 تقةيات التبليغ عةا سيبويه: دراس  لساني  ح اجي  تاادلي 

 1541 عربا اللعاصر: على جع ر العالق أنلوذجا  تقةيات الحااث  فا الشعر ال

 1869 سايحن التقةيات السيرل الذاتي  فا رداي  اللتحرر من سلط  السواد عبا اللةعم ب

 652 تقةيات بة ي  معلق 

 328 تقةين ال قه ا سالما: دراس  فق ي  تأصيلي  معاصرل

 1242 التقييم دصياغ  الحال  فا العالا اللعرفا السلوكا

 911 ت ةولوجيا العالم االفتراضا فا التعليم )الةظري  دالتطبيق(

 1159 الت وين الةحو  للاطاب الح اجا فا  عر اللتةبا

 414 تالزم أركان ا عالم دالشباب دالسياس 

 1528 لوذجا  نية  تلقا الةص الشعر  فا اللرحل  ال امعي : اللارس  العليا األساتذل قسةط

 827 تلام الاير

 167 تلام الةصيح  فا إر اد الطلب 

 1679 قاي تلثالت الذات األنثوي  دصرا  القيم عةا كريل  نور عيساد :  مقاربات ن

 1921 تلثالت الشاصي  الي ودي : الص يوني  فا الرداي  العربي  اللعاصرل

 1437 تلثيالت اللثاق   دأنساق ا فا األدب اللقارن

 1635  ايات عباالرحلن مةيف:  دراس  دص ي  تحليليتلثيالت رثاء األم ة  فا رد

 1705 تلرد نوت 

 1965 التلساح اللغردر

 891 التل ين ا دار 

 832 التل ين اللالا لللةظلات االجتلاعي 

 369 التلويالت اللصرفي  ا سالمي 

 1303 التليز

 1347 التليز الستراتي ي  اللستقبا

: 2000ددل ال ذب االستراتي ا بعا العام التةافس األمري ا الردسا على 

 أدكرانيا دسوريا أنلوذجا  

590 

 641 م1988 -1945التةافس الادلا حول ن ط العراق 

من األ التةافس اللعلوماتا بين الواليات اللتحال األمري ي  دالصين: دراس  فا

 السيبرانا

21 

 1130 التةاما الح ائا فا ح ايات السةاباد
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 1254 دنباتات الزية  تةسيق الحاائق

 1263 التةشئ  دمشاكا الةلو عةا األي ال

 704 التةظيم القانونا للتعاقا باستااام أج زل الذكاء االصطةاعا

 1343 تةظيم اللعلومات

ات لطبقالتةظيلات االقتصادي  فا صار ا سالم دالادل  األموي  من خالل كتاب ا

 م(844هـ/230ال برى البن سعا )ت

382 

ّ الت  375 ة يذ الشرعا بااي  داستئةافا

 697 خاتةلي  االقتصاد العراقا بين تقلبات العوائا الة طي  دتةويع مصادر الا

 541 الث التةلي  البشري  فا العراق فا ضوء رصا األهااف ا نلائي  لألل ي  الث

 1179 تةلي  الحصيل  اللغوي  للةايقين بغير العربي  مرتب حسب اللستويات

لادل   داةلي  السياسي : ف م األصول دالتأديالت السياسي  بين الادل اللتقامالت

 الةامي 

559 

 696 التةلي  اللستاام  فا البرازيا: ا م انات دالتحايات

 463 التةلي  اللستاام  دقضايا الةو  االجتلاعا: اللةظور التربو  ال ةار 

 937 ا  تةلي  الل ارات القيادي  للطلب : األردن نلوذج

 952 تةلي  الل ارات اللغوي  فا رياض األي ال

 1806 تة يال ما خطته أرداحةا

 208 تةوير األذهان بت سير آيات القرآن

 291 تةوير البيت بلحب  آل البيت

 228 تةوير القلوب فا قراءل يعقوب بردايتا رديس دردح

 1505 تةويعات على جرح داحا

ر لقادنوار فا مةاقب الباز األ  ب الشيخ عبا ات ذيب ب    األسرار دمعان األ

 م1165-1077هـ/ 561-470ال يالنا 

156 

 989 ت يئ  درسومات لألي ال

 569 قارن ماس  التوازن بين اللؤسسات الاستوري  فا الةظم الرئاسي  د به الرئاسي : در

 547 التواصا السياسا: أسس الاطاب دأهاافه

 91 التوافق الة سا

 1147 هـ( 651معانا الةحو عةا ابن الزمل انا )ت توجيه 

 933 التوجيه دا ر اد اللارسا

 1161 هـ( 130التوجي ات اللغوي  لشواها أبا الة م الع لا )ت 

 1866 توظيف السرد الع ائبا فا اللح ا الردائا: نلاذا من الرداي  الالي ي 
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 1690 اللسرحاالتوظيف السياسا لل  ر الايةا دانع اساته فا الةص 

 1454 التوقيعات فا األدب العربا

 2439 تولستو  األديب دا نسان "حيال ردسي "

 

 ث

 1495 ثقاف  أبا تلام من خالل  عره

 160 الثقاف  ا سالمي 

 1375 الثقاف  التسويقي : ماخا إسعاد الزبون

 503 الثقاف  التةويري  دإنتاا اللعرف 

 345 ثالث رسائا فا آداب ا فتاء

ضاح   إيثالث رسائا فا ال ةائس: األدلى كشف الاسائس فا ترميم ال ةائس، الثاني

 كشف الاسائس فا مةع ترميم ال ةائس، الثالث  رسال  فا ترميم ال ةائس

390 

 2007 ثالج  اللشاعر

 2433 ثلام  أمام مح ل  التاريخ

 1496 الثةائيات الضاي  فا الشعر األنالسا: دراس  تحليلي  نقاي 

ةاء الي  بإ   ثةائي  التقليا داالنتظار فا ال  ر السياسا الشيعا اللعاصر: دراس  فا

 الادل  الحايث 

554 

 1685 ثةائي  الحب دالحرب فا مسرحيات هزا  البرار : دراس  نقاي 

 126 ثةائي  العقا دالةقا ت  يك التعارض: رؤي  فلس ي 

 237 أثيا ددالل الثةايا اللغوي  فا القرآن ال ريم: ت

 558 ثورات ال يا  فا العالم العربا

 579 ثورل فا ال  رل: فتح داألزم  فا الةقاش الاائر

 

 ج

 451 جائح  كوردنا دتااعيات ا االجتلاعي 

 2110 ال احظ

 1807 ال احظ فا بالد السعيال: الةص اللاتلف

 2111 ال احظ: تصالح االضااد دتضايف األنااد

 1790 غ رانجاد الام دال

 170 جبر خايج ألن خايرك غالا
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 1048 جبية  أكل ا الغول: مأسال امرأل

 2283 جاار األما

 1200 جال كونا

 130 جاليات ابن خلادن

 58 لوعاال الي  األنطولوجي  دتش يا اللعةى، الواقع اللعاش، األف ار، رقلة  ا

 1359 جادل  العلليات التشغلي  لإلنتاا دالاامات

 991 ل زء األدل(ا -در األما للادل اللغ  العربي : )اللستوى الرابع جذ

 992 ل زء الثانا(ا -جذدر األما للادل اللغ  العربي : )اللستوى الرابع 

 982 جذدر األما للادل اللغ  العربي : اللستوى األدل

 983 جذدر األما للادل اللغ  العربي : اللستوى الثالث

 984 للغ  العربي : اللستوى الثاناجذدر األما للادل ا

 446 جذدر العشق اللغربا للقاس الشريف

 844 ال رائم ا ل تردني 

 747 جرائم تقةي  نظم اللعلومات ا ل تردني : دراس  مقارن 

 1740 جراح اللاية : رداي  تح ا قص   عب فا مرآل ا نساني 

 2203 جرح عائلتا األكبر

 1886 اللوت دالحيال ال رع  األخيرل: ثةائي 

 768 جريل  إفساد الرابط  الزدجي  فا قانون العقوبات األردنا

 843 ال ريل  دالعةف: دراس  ن سي  دقانوني 

 2080 (2022 - 1952عام معا على الادام ) ظبا البحر 70جزيرل أبوظبا: ذكريات 

 1610 ال سا الذ  تسلقته يوما

 2430 اهلاته العللي ال غرافا م يا ملوك السامرائا: مس

 2400 ال غرافيا ا قليلي : نظري  دتطبيق

 677 جغرافي  السياح  الحايث  داقتصاديات ا

 678 ال غرافي  السياحي : مرت زات ا دتطبيقات ا

 635 جغرافي  الصةاع  بلةظور تةلو  معاصر

 GIS 2394ال غرافي  اللعاصرل دتقةيات اللعلوماتي  

 1037 قام جغرافي  الةقا اللت

 1034 جغرافي  الةقا داالتصاالت دالت ارل العاللي 

 1038 جغرافي  الةقا دتطبيقات ا الحاسوبي 

 1035 جغرافي  ت ةولوجيا الةقا داالتصاالت العاللي 
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 2388 ال غرافي  قصت ا كلا كتب ا اللؤلف

 2390 ال غرافي  دآفاق ا العللي 

 2389 البحثال غرافي  دأساسيات تطبيقات أساليب 

 631 ال غرافي  دأسس نلذج  دراسات ا الل اني 

 632 ال غرافي  داالقتصاديات الل اني 

 2391 ال غرافي  دالتطبيقات ال لي  اللعلوماتي 

 633 ال غرافي  داللتغيرات الادلي  ال يوسياسي ، ال يواقتصادي 

 1039 ال غرافي  داللةظور الل انا للتةلي 

 2535 ال ويتجغرافي  دتاريخ 

 634 ال غرافي : الل ان، دا نسان، دالزمان برؤي  عللي   لولي 

 2392 ال غرافي : ت ةولوجيا اللعلوماتي  دتطبيقات التقةيات ال لي 

 2393 ال غرافي : مة  يت ا العللي  د ت ةولوجيا اللعلوماتي 

 1435 جلا األفعى: األسطورل )م  وم ا، دتيارات ا، دتعالقات ا(

 441 جلاعات الضغط دالرأ  العام

 جلاليات الاطاب دجالي  الل ان: مرادح  بين التأثير دالتأثر )قص  يوسف

 نلوذجا (

1113 

 1903 جلاليات القص فا م اميع ن لان ياسين القصصي 

يا جلاليات الةص الردائا اللرجع داللتايا: قراءات فا رداي  رائح  الت اص

 لسليلان الصا 

1889 

 1675 ت ان تةأ  الرمز فا الايوان األخير للحلود درديش: ال أريا ل ذه القصيال جلالي

با ةا ععال لل  ا نشائي  فا سورل البقرل: دراس  نحوي  فا ضوء نظري  التعليق 

 القاهر ال رجانا

1158 

 1801 جلوح ال را  

 1723 جةف

 1946 جةى دأسلاك البحر

 1085 اني  فا البةي  دالوظي  ال    فا القرآن ال ريم: دراس  لس

 1137 قا رض نال  ا الةحو  دا عرابا فا مؤل ات أ د ف ا بن سالم الرا ا التليلا: ع

 448 رهابال  ود الادلي  فا توظيف السلم االجتلاعا لل افح  ال  ر اللتطرف دا 

-1   رلج ود العللاء فا حلاي  اللغ  العربي  فا القرنين األدل دالثانا من ال

 م767-622هـ/150

1075 

 2421 ج ود محلا اللبارك الالسا ال زائر  فا خام  العقيال ا سالمي 
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 310 جواب من است  م عن اسم هللا األعظم

 184 جودل الحيال من مةظور التربي  ا سالمي 

 905 ال ودل الشامل  داالعتلاد فا إدارل مؤسسات رياض األي ال

 1337 ال ودل دتطبيقات ا

جورا انطونيوس: الطلوح التواق ما بين ردمةسيات الايال دالغلوض 

 االستعلار  دجال القومي  اللتافق

2424 

جيا ا نترنت دقول الوعا: نظري  خلس  قول خلس  قول خلس  سرد قصصا 

 لتحقيق الوعا الذاتا دقول الوعا

524 

 563  جيوستراتي ي  األزم  السوري : ال رص دالتحايات لل واعا الادلي

 

 ح

 1896 الحارس األديب

 1788 حارس 

 1344 حاضةات األعلال دتطوير اللشاريع الرائال

 2220 حافي  نحو الشلس

 1750 حاما حرم الوالا

 1879 حب

 2291 حب اللسافات

 2370 حب بعطر الياسلين

 2363 الحب تحت السطوح

 2103 الحب دحتلي  القار

 1569 حب يتعاى خاتم ال للات

 2130 بيب أبا ح

 1784 حبيبتا كاذب 

 454 الحتلي  ال غرافي  دتأثيرها فا التوزيع الل انا لس ان العراق

 1940 حتى ال يا يحب اللعب

 191 الح اب فريض   رعي  أم عادل اجتلاعي  أم مظ ر للقلع دالتالف

 1467 الح اب دال شف: ن لان ياسين فا مرايا محلا صابر عبيا

ا ب السير ذاتا فا العصرين القايم دالوسيط: مقارب  فا تحليح اجي  الاطا

 الاطاب

1126 
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ر ا مصفح ي  الح م ال ةائا أمام سلطات التأديب: دراس  مقارن  بين التشريعات 

 داألردن دالتطبيقات القضائي  داآلراء ال ق ي 

751 

 157 الحاائق اللاتع  الرافال لثقاف  اللسلم ال امع 

 273 ب دموق  م من ال رح دالتعايا: دراس  استقرائي  نقاي الحااثيون العر

 1659 حاث يلضا د قصيال

 2048 حايث األ  ار

 1697 حايث الورد

 2019 حايق  الحيوانات

 1922 الحايق  بيضاء بالياسلين: خلس م لوعات قصصي 

 568 الحراك الشعبا ال زائر  دأزم  اللؤسس  السياسي 

 418 الحرب ا عالمي 

 1742 الحرب التا أحرقت تولستو 

امرل : ال يش األردنا يسحق مؤ1970أيلول  17الحرب اللةسي  فا تاريخ األردن 

 اللةظلات لالستيالء على الح م

2515 

 1145 حركات ا عراب بين الةحويين القاماء داللحاثين

 1084 حرك  أل اظ الحضارل العربي  من بيان ال احظ إلى عقا ابن عبا ربه

م حتى 643هـ/23الحرك  ال  ري  فا ماية   يراز مةذ ال تح العربا ا سالما سة  

 م1258هـ/656

2459 

 629 الحردب االقتصادي  فا العالم

 592 الحردب ال ايال دالتحول فا م اهيم القول بعا الحرب الباردل

 The)الحردب ال ارسي  لبردكوبيوس مصارا  كالسي يا  لتاريخ إيران القايل  = 

Persian Wars) 

2452 

 968 الحردف داللادد: تاريبات مليزل

 748 حري  التعبير دمسؤدلي  الصحاف  ال زلي 

 581 م1957-1947حزب البعث العربا اال تراكا فا األردن 

 1486 الحزن فا  عر الحب العذر :  العصر األمو  دراس  موضوعي  د فةي 

 295 ل صلى هللا عليه دسلمالحسن اللسطور فا الصالل على الرسو

 1507 حصاد السةين

 2317 حصاد الورد

 2478 الحضارل العربي  ا سالمي  دأثرها الحضار : االنالس
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 ربع الحضور األكاد  داآلراما دالعربا ال صيح فا ل  ات العراق دالشام مع أ

 قواميس ل  وي  صغيرل

1171 

 2415 كراهم فا التاريخح ريات فا جاار التاريخ: سيرل رجال ح ردا ذ

 713 حقوق ا نسان الرقلي  دالشري  الرقلي 

 1599 حقوق الحب مح وظ 

ارن    مقالحقوق العيةي  دفقا  ألح ام ال قه ا سالما داألنظل  السعودي : دراس

 ماعل  بأحاث التطبيقات القضائي 

778 

 741 حقوق دداجبات اللوظف العام فا ددل م لس التعادن الالي ا

 1087 الحقول الااللي  فا  عر ابن فركون األنالسا

 2010 حقا من حقا

 1920 حقيب  السيا أكس

تأسيس ال  الحقيق  دالوهم: نظرات فا فلس   العلم دنظري  اللعرف  دا بستلولوجيا

 العللا

51 

 2320 ح اد  الحظر

 2251 ح ايا أقالم

 1835 ح ايا من عبق

 2061 مرح ايا دإ ارات للن ي له األ

 1998 ح ايات أحذي  مستعلل 

 849 ح ايات أدالد األرمل 

 2100 ح ايات برسم العولل 

 1670 ح ايات دأغةيات ا نترنت

 1040 ح اي  التراث ال لسطيةا بين الح اظ عليه دسرقته

 2372 الح اي  الرمزي  الصوفي  فا القرنين السادس دالسابع ال  ريين

 1919 ح اي  على ح اي 

 2250 ح اي  متلردل

 724 حا البرللان فا الاستور األردنا

 710 حلاي  اآلثار الغارق  فا ضوء أح ام القانون الادلا العام

 766 الحلاي  االجتلاعي  من العةف األسر 

 765 الحلاي  ال ةائي  دا داري  لللست لك فا عللي  التسويق

 792 ني  فا التشريع األردناالحلاي  اللاني  للعامالت الت ارل ا ل ترد

 1361 الحلالت التردي ي  ا ل تردني : ماخا دعا اللست لك
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 1989 حلود  دالسيارل الزرقاء

 1577 حةين القوافا فا تراتيا الوين

 837 حوادث الطرق: الحرب الل توح ، اللش الت دالحلول

 1262 حوادث الط ول 

 2384 حوادث تارياي  فا ضوء فلس   التاريخ

 250 حوار األديان فا القرآن ال ريم

 2314 حوار بين عقلا دقلبا

 2270 حوار داخلا

 169 الحوار: قضايا دآراء

 502 حوارات مع سعيا بوخليط:  عري  غاستون با الر دقضايا الترجل 

 1601 حواراتا

 2037 حور ال أحا يحبةا

 571 الحوكل  السياسي  دحقوق ا نسان

 1294 اللاخا ا دار   حوكل  الشركات:

 818 الحوكل  دعالا ال ساد ا دار  فا ع ا صار ا سالم

 2416 م16 - 15هـ/10 - 9الحيال العللي  فا علان خالل القرنين 

 542 حيال ال الح ال لسطيةا قبا الة ب 

 1709 حيال ترف: ظا بايا

 1754 الحيال كلا يةبغا

 401 حياتةا: ال ةس، الزداا، الة س

 1931 2040ي ا ح

 1520 حين تلطر السلاء

 2361 حيوانات غريب 

 

 خ

 2437 خارا اللة اا

 2079 خايرل صباح ال لع 

 1304 الابرل

 686 الاامات السياحي  بلةطق  البترا

 370 خامات الصيرف  ا سالمي 
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 2022 خذ ن سا  عليقا  

 2288 خذالن دبعا

 1953 خريوم ميلون

 1873 اللستقبا:  قصص من 7الاردا 

 2064 خردا عن اللألوف

 1820 الاردا لللرل األخيرل

 1235 ي الاردا من مستةقع الوسواس الق ر : العالا الة سا على الطريق  اليابان

 2277 خريف أيلول

 1646 خريف العلر

 1823 خريف الةسيان

 613 وذجا  أنل: الشركات األمةي  2001خصاص  األمن فا االستراتي ي  األمري ي  بعا 

 434 الاصوصي  الشاصي  دأثرها فا بةاء الل تلع

 2094 الاضراء لؤلؤل الة ار دتغريب  اللساء: ذاكرل الل ان

 1822 خطأ مقصود

 1081 خطاب األحزاب التواصلا: دراس  تاادلي  دسليولوجي 

 1118 خطاب التاييا الذاتا فا الرداي  العربي 

 1165 لاالف الةحو : الاصائص دا   االتالاطاب التعليلا فا مسائا ا

ة ض    الالاطاب الثقافا العربا اللعاصر: قراءل تحليلي  نقاي  فا قراءل إ  الي

 العربي 

2463 

 1892 الاطاب الردائا العربا اللعاصر: م ونات دأ  ال دقضايا

 1837 الاطاب الردائا الةسائا فا اللغرب العربا: مقارب  فا التيلات داللغ 

 1613 الاطاب الشعر  العربا اللعاصر دأزم  التلقا: دراس  د تحليا

 514 خطاب العةف دعةف الاطاب: قراءل ثقافي  فا األمثال العربي  القايل 

 1109 خطاب اللقام  بين الةقا دالح اا

 546 الاطاب الةقا  مابعا ال ولونيالا عةا مصط ى األ رف

 217 خط  اقرأ دارتق

 218  ي الاط  اللة 

 1229 خط  تاريب فا ص ح  داحال

 312 خطه العقا: انحطاي فا التطور دانحباس فا التعقا

 1401 خطوات لتعليم الرسم

 99 خطوات نحو العافي  الة سي 
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 951 خطويا األدلى

 1560 خطيئ  الشوق

 2210 خ ايا الردح

 1094 الاالف الصوتا فا اللسانيات العربي  الحايث 

 1146 لةحو  فا كتاب اللقتصا فا  رح ا يضاحالاالف ا

ادر اللصخالف  ساليين بةا عثلان بين الة ا دا ثبات فا ضوء اللذاهب ال ق ي  د

 التارياي 

2484 

 164 خلق هللا من البااي  دحتى الة اي 

 2331 الالود

 1907 خلسون سراا دجةي 

 1578 خواتم ال يردز

 1566 خواير بالحب دالغزل

ورل ر دبلوماسي  مع نظرل على أهم أحااث إقليم األحواز عقب انتصار الثخواي

 ا يراني 

565 

 2131 خواير مافون 

 2074 خواير دترحال فا أدب الرحالت

 583 الايار الةقض: كولونيالا من فك االرتباي إلى إعادل الوجود

 1637 خياله يتبعةا

 1916 خيط رفيع بين االنتقام دالتسامح

 1828 ال  رخيوي 

 

 د

 )دراس  2020 - 1942داخا حسن جريو: حياته دسيرته العللي  دا داري  

 تارياي (

2429 

 453 الاايلوغرافيا دجغرافي  الس ان لل ليع

 879 الابلوم الل ةا فا التعليم: الاليا الشاما

 595 الابلوماسي  العام : الةظري  دالتطبيق

 1966 دجاج  كةان

 322 دانتصارا  لإليلان دا سالمدحضا  للشب ات 

 1974 دراجتا ال امبو
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 1466 دراسات أدبي  بأقالم أكاديلي 

 153 دراسات إسالمي : الشيخ الاكتور محلا عباهللا دراز

ي  عن طبيقدراسات ال ادى االقتصادي  داللالي  ما بين الةظري  دالتطبيق: دراس  ت

 مشرد  األلواح الزجاجي  فا العراق

671 

 1524 راسات عن الشعر العُلاناد

 1459 دراسات فا األدب األنالسا

 2385 دراسات فا التاريخ الثقافا

 1455 دراسات فا السرد الشعر  دالردائا

 158 دراسات فا ال  ر ا سالما

 101 دراسات فا بعض جوانب سي ولوجيا ا نسان

 1899 الثقافي دراسات فا نقا دتحليا الةصوص األدبي  دمشاريع األنساق 

 دراسات معلق  فا القانون ال زائا العلانا: ثالث  أبحاث جزائي  متاصص 

 دمح ل 

764 

 836 الاراس  الويةي  حول العةف ضا األي ال فا األردن

 1389 دراس  تأملي  فا فلس   ال ن دعلم ال لال

 1377 دراس  سلوك اللست لك: توج ات حايث 

 265  رل الزيتوندراس  فا إع از القرآن:   

 786 نقانودراس  متقام  فا القانون اللانا األردنا لطلب  الاراسات العليا فا ال

 271 دراس  متقام  فا علم العلا

 1399 دراس  نقوش ص ائي  جايال من البادي  األردني  الشلالي  الشرقي  الحرل

 980 دراما الحردف: فن تلثيا أصوات الحردف

 تصر الل رد ألحاديث كتاب رياض الصالحين من كالم سيادرل ال الحين اللا

 اللرسلين صلى هللا عليه دسلم

279 

 239 الارل اللاني  فا تحقيق علم الل ردل القرآني 

يم لتعلدرج  تطبيق أساليب إعادل هةاس  العلليات ا داري  بلايري  التربي  دا

 ساسي للةظل  الزرقاء األدلى من دج   نظر ماير  اللاارس األ

896 

 172 درر الةابلسا: األخالق فا ا سالم

 182 درر الةابلسا: القلب السليم دأحواله

 190 درر الةابلسا: قيم التعاما فا ا سالم

 1425 درس التربي  الرياضي : يرائق، أساليب، تطبيق

 2108 دردب ال الك
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 1357 دردس فا إدارل ا نتاا دالعلليات مرفق  بلسائا محلول 

 1163 دردس فا الةحو لطلب  ال امعات

 726 2022الاستور األردنا بحلته ال ايال 

عم دسات دعم التعلم الرقلا دتقييم األداء األكاديلا: دليا نظر  دتطبيقا لللار

 دتقييم األداء األكاديلا فا التعلم الرقلا

928 

 183 الاعول ا سالمي 

 181 دفء

 86 دفاعات الذات الة سي 

 1378 ا ل تردنا: ماخا ت ارل الت زئ  الافع

دن، الافو  فا قانون أصول اللحاكلات ال زائي  األردنا: دراس  مقارن  األر

 لبةان، مصر

761 

ان: اليون س  الاالالت اللعرفي  داألخالقي  دالسياسي  لقوى الة س ا نساني  عتا فال

 قراءل نقاي  مقارن 

125 

 1600 اي دالالت الةص األدبا: قراءل نق

 1050 الاالالت دالقيم فا األمثال الشعبي 

وسط ن اللتتوييالاالل  السياقي  للةايقين بغير العربي : مقارن  تعليلي  مة  ي  لللس

 داللتقام فا ضوء معايير آكت ا

1182 

 215 قرآندالل  اللعةى اللحور  عةا ا مام القريبا فا ت سيره ال امع ألح ام ال

 860 بارات التحصيا دالتشايص ا دراكا فا الل ال التربو دليا إعااد اخت

 819 دليا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا األنشط  التاريبي 

 820 دليا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا اللر ا الل ةا

 821 دليا التوجيه دا ر اد الل ةا: دليا اللستر ا

 321 للوكدليا السلوك إلى حضرل عالم الغيوب دملك ال

 2069 الاليا الشاما للح م داألمثال

 APAدليا ال اتب األكاديلا: إر ادات ال تاب  دعرض البحث متوافق مع 

STYLE 

01 

 199 دليا اللعلم للة اا القيم دالل ارات: الةاد  الاائم دالةاد  الصي ا

 997 دليا اللعلم: التراث ألجيال اليلن

 1275 لي  داللحاسبي دليا الل اهيم داللصطلحات اللا
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دبي  ألدرادليا تطوير األداء اللؤسسا للقطا  العام اعتلادا  على نلوذا اللؤسس  

اء تليز األدلدمتطلبات جائزل الللك عباهللا الثانا بن الحسين   Efqm دارل ال ودل 

 اللؤسسا دالش افي 

1326 

 830 دليا  بك دبادر

 ACGMC 1216الطبي  دفق اللعايير الادلي   دليا ضلان ال ودل لبرامج االختصاصات

 AHA 2380دليا ضلان ال ودل لبرامج التاريخ دفق اللعايير الادلي  

 NCTE & CEA 1184دليا ضلان ال ودل لبرامج اللغ  ا ن ليزي  دفق معايير 

دفق  هير دليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج ا عالم داالتصال ال لا

 ACEJMC اللعايير

417 

ي  لادلدليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج القانون دفق اللعايير ا

BAR 

700 

ادلي  ر الدليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج يب األسةان دفق اللعايي

CODA 

1245 

 اييردليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج كليات التلريض دفق اللع

 NLNAC and CCNEدلي  الا

1217 

 اييردليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا لبرامج كليات الزراع  دفق اللع

 AIC and OAQالادلي  

1251 

ق   دفدليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا ل ليات إدارل األعلال داللحاسب

 AACSBمعايير هيئ  االعتلاد األمري ي  

1293 

دلي  الا االعتلاد األكاديلا للبرامج التربوي  دفق اللعاييردليا ضلان ال ودل د

NCATE 

853 

ي  الادل اييردليا ضلان ال ودل داالعتلاد األكاديلا للاارس التعليم العام دفق اللع

CITA 

876 

ق   دفدليا ضلان جودل البرامج داالعتلاد األكاديلا لل امعات دال ليات الااص

 ACICSاللعايير الادلي  

1029 

 COAPRTدليا ضلان جودل برامج السياح  دالضياف  دفق اللعايير الادلي  = 

and ICHRIC 

676 

 941 دليا فةا سلوكا مس ا

 622 دليلك فا اللالي 

 1619 الاماغ : ديوان الشعر

 348 دمج م ارات الت  ير فا تاريس فقه الط ارل دالصالل: تطبيقات عللي 



664 
 

 1981 دمادم صانع  الغيوم

 1686   غائب دبستان معتمدمع

 1707 دددل ال تب

 - 661هـ/132 - 41ددر أها الرأ  فا تقايم اللشورل للال اء فا العصر األمو  )

 م(750

2472 

 37 نددر إدارل الل تبات ال امعي  فا رفع مستوى الاامات اللقام  لللست ياي

 610 1988 - 1964ي  الادر األردنا فا السياس  الاارجي  للةظل  التحرير ال لسطية

 24 ددر األمن السيبرانا فا تعزيز أمن اللعلومات اللالي  ا ل تردني 

 289 ددر األنصار رضا هللا عة م فا ال  رل دقيام الادل  ا سالمي 

لحزام رل اددر التحوالت االقتصادي  العاللي  فا تغيير بةي  الةظام الادلا: مباد

 دالطريق أنلوذجا  

667 

 575 2003أ  العام العراقا فا الحيال السياسي  بعا ددر الر

 811 ددر القرائن فا ا ثبات ال ةائا

ا مري ددر الواليات اللتحال األمري ي  دموق  ا من االنقالبات العس ري  فا أ

 (: دراس  دثائقي 1968 - 1964الالتيةي  )

620 

سياسي  داالجتلاعي  : دراس  فا ال وانب ال1920 - 1827ددر الي ود فا ال زائر 

 داالقتصادي 

470 

 ورص بددر ل ان التاقيق فا تحسين أداء الشركات اللساهل  العام  اللارج  فا 

 فلسطين: دراس  تحليلي 

1282 

 430 ددر مواقع التواصا االجتلاعا لل ضائيات فا ترتيب أدلويات ال ل ور

 1982 ددالب ل ا األدقات

 2506 2021-1921سياس  الادل  األردني : التأريخ دال

 2533 ددل  ا مارات العربي  اللتحال بين الحااث  دالت ايا

 2233 دي ور أنثى

 2347 دير نور ثان ر

 1548 8ديستوبيا:  سالسا الذهب 

 2278 ديالرا

 238 الاين داألخالق: تااعا اللصطلحات دخصوصي  الل اهيم

ات ا الاطابات دخصائص ا دآليديةامي  ال  م دنلذج  الاطاب: ح ريات فا تش 

 ف ل ا

1128 

 2368 ديوان الثلاريت
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 1609 ديوان العزاد 

 1540 ديوان سلو القوافا

 

 ذ

 1906 ذئب: قصص قصيرل

 1927 ذات الذيا اللقطو 

 2302 ذات حافي 

 1720 ذاكرل الام

 1780 ذاكرل حرب

 1858 ذاكرل على أجةح  حلم

 1324 الذكاء

 1340 ذكاء األعلال

 94 الذكاء االبت ار  دا بااعا

 772 ن الذكاء االصطةاعا أحا تحايات اللسؤدلي  اللاني  اللعاصرل: دراس  مقار

 1418 ضي لريااالذكاء االصطةاعا دالثورل الت ةولوجي  فا م ال تعليم دتاريب التربي  

 93، 73 الذكاء العاي ا

 999   (ذكاء الوجاانا: اللستوى الثانا ) تربي  إسالمي

 998 للستوى الثاناا -ذكائا  االجتلاعا: تربي  اجتلاعي  دديةي  

 995 للستوى الثاناا -ذكائا  اللةطقا: الرياضيات 

 964 للستوى األدلا -ذكائا العللا: العلوم 

 965 للستوى الثاناا -ذكائا العللا: العلوم 

 969 للستوى األدلا -ذكائا اللغو : اللغ  العربي  

 2078 1958 - 1948يات م اجر من فلسطين إلى األردن عشر سةوات فا علان ذكر

 309 لرصو ا الذم الت سيم دح ج إثبات ص ات هللا الغةا ال ريم: اللواء اللرفو  بالتا

 383 الذهب دالةقود دأح ام لا الشرعي  دتطبيقات لا فا اللعامالت اللعاصرل

 168 ذدقيات التعاما من مةظور إسالما

 343 لذيا لطبقات ال ق اء الشافعي ا
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 ر

 1313 رأس اللال البشر  فا الوين العربا: تحايات دفرص

 2396 رأيت األضواء مط أل

 ي ياتالرؤى اللستقبلي  لل ة  التعليم: ات اهات حايث  ن اح أم فشا )استرات

 تطبيقي (

881 

 2101 رؤى دتأمالت

 695 2030رؤي  األردن 

 1394   للتصوير ا سالما فا الرسم األدردبا الحايثالرؤي  ال لالي

 1482 رؤي  العالم عةا الشعراء السود فا العصر ال اهلا

 71 الراح  الة سي 

 1949 راما دحبوب البازيالء

 1248 راهةي  األبةي  الاضراء: دارل ال لالي  نلوذجا  

، 1597 رباعيات

1649 

 1587 ربيع الحيال

 562 ربيع ال وضى

 1833 رجا داحا

 1110 الرجو  دفاعلي  التضافر السياقا فا الاطاب القرآنا

 2035 رحل  إلى البحر

 2395 رحل  ابن فضالن دالتواصا الحضار  الثقافا

 1938 رحل  الغيل  الصغيرل

 1440 رحل  اللعةى بين األدب دالتاريخ

 1519 رحل  الوجاان القاس مستقرها

مير ا ا ألادل  دالسيادل األمير األكبر الشريف حسين بالرحل  اليلاني  لصاحب ا

 م   الل رم 

2422 

 2187 رحل  امرأل فا أرض للرجال

 1647 رحل  على أجةح  القوافا

 1412 رحل  فا السيةلا ال رنسي 

 2502 رحل  فا قطار الزمن إلى ماية  يافا ماية  البرتقال فا فلسطين

 971 دلرحلتةا إلى العربي : اللستوى األ
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 972 رحلتةا إلى العربي : اللستوى الثانا

 1588 رحيق اللقا

 1746 الرحيا نحو الوج   األخرى: دج ان فا الذاكرل

 892 الرخص  الادلي   عااد دتاريب اللعللين

 1661 رخيم الغراء

 1621 رد إلا ردحا

 1551 رد لا قلبا ثم غادر

 1148 ئي فا حا يته على ال وائا الضياهـ( على الةحويين  980رددد الطشقةا  )ت 

 304 رسائا الشيخ أحلا بن علوان رحله هللا

 2044 رسائا العم صالح

 2068 رسائا القلا: دثائق يلةي  من العصر ال ايلا

 2365 رسائا عن سيزان

 1839 رسائا فلسطيةي : حوار فا الةقا الردائا

 2132 رسائا قطةي  الةوايا

 2133 رسائا لم ترسا

 1831 رسال  إلى الشعب األمري ا

 2134 رسال  إلى مب م

 2266 الرسال  األخيرل

 307 رسال  السردر دال رح فا ن ال دالا  الرسول صلى هللا عليه دسلم

 174 رسال  اللساجا لللصلا دالعابا

 338 رسال  فا االجت اد

 285 رسال  فا ذكر الةبا صلى هللا عليه دسلم دمولاه

يا   سياستيريا  ل اري اتير السياسا العربا: حةظل  ناجا العلا نلوذجا  كاري ارسامو ا

 عربيا  

2432 

 2374 رسول حلزاتوف: جول  فا حياته دماتارات من  عره

 1224 الرعاي  الصحي  األدلي 

 1928 رغبات ال  ر

 2337 رغم قيود أحالمةا

 CIC 2076رف الذكريات: رحل  عبر 

 171 التزكي  دالقيمرفع ال لم بأنوار 
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: ستور رقاب  االمتةا  على دستوري  القوانين بين القضاء العاد  دالقضاء الا

 سير ، التالرقاب  على دستوري  القوانين، الاعوى الاستوري ، اللح ل  الاستوري 

 الاستور ، سلط  القاضا الاستور ، رقاب  االمتةا 

723 

 1295 بحي الرقاب  الااخلي  فا اللةظلات غير الر

 719 الرقاب  على دستوري  القوانين فا الادل العربي 

 1591 رقص على هوس الحردف

 1800 رقص  التوت

 2135 رقع  على يريق الصباب 

 1771 ركن الزيتون

 2255 ركن فا الزادي : كتاب تظن أنك قا انت يت دل ةك قا باأت للتو

 1678 الرمز  دالتش يلا فا  عر حليا سعيا

 2011 ضان مباركرم

 1565 رنيم الوجاان

 1714 الرهبان

اس  : در رداي  الثورل ا سالمي  ا يراني  دالغرب )مسيرل احتواء بغطاء نود (

 تحليلي  للا دراء ات اق ظريف )كير  الةود (

557 

 1933 الرداي  ال ويتي  بين جيلين

 27 الردبوت التعليلا دا ن ازات العللي 

 927 يلا دعالقته فا تةلي  م ارات الت  ير اللةظوماالردبوت التعل

 28 الردبوت بين الحقيق  داللآل

 301 ردح التوحيا فا العقيال ا سالمي 

 1875 ردزيتا

 600 ردسيا دالصين دمقاربات إدارل التةافس فا  رق آسيا

 320 ردضات ال ةان فا ت ذيب اللسان

 1761 ردياك يازمن

 1821 رياح عائل  كشةوف

 1290 ريادل األعلال

 1348 الريادل داالبت ار

 1219 الرياض  تشحن الاماغ دتطور القارات ا دراكي  فا التعلم داألداء

 1233 الرياض  عالا ال سا دالردح للرضى الردماتيزم

 1193 الرياضيات اللالي  فا اللصارف
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 1191 الرياضيات اللالي : كتاب بيااغوجا

 930  : معاييرها دتطبيقات ا الرقلي الرياضيات اللارسي

 1397 ماالرياضيات دا تغاالت ا فا التصليم الزخرفا داللعلار  العربا دا سال

 1007 الرياضيات: الصف الثالث، كتاب التلارين )ال صا الاراسا األدل(

 1008 الرياضيات: الصف الثامن، كتاب التلارين )ال صا الاراسا األدل(

 اراساف الثانا عشر، ال ر  األدبا، كتاب التلارين )ال صا الالرياضيات: الص

 األدل(

1009 

اسا الرياضيات: الصف الثانا عشر، ال ر  األدبا، كتاب الطالب )ال صا الار

 األدل(

1010 

اسا الرياضيات: الصف الحاد  عشر، ال ر  األدبا، كتاب الطالب )ال صا الار

 األدل(

1011 

اسا عشر، ال ر  العللا، كتاب الطالب )ال صا الار الرياضيات: الصف الحاد 

 األدل(

1012 

 1013 الرياضيات: الصف الرابع، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 1014 الرياضيات: الصف السادس، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 1950 الريح دالشرا 

 

 ز

 2136 زحام ال راغ

 GIS 673م اللعلومات ال غرافي  الزراع  الحضري  باستااام نظ

 2086 زرت فلسطين

 1047 زغاريا: تأمالت رحل  بحثي  عن اللزغردات

 1465 زفرات بحوث عللي  عالي  ت رم  لردح فقيا العلم أ د يوسف عليلات

 1530 زفرات فا الحب دالحرب

 1206 الزالزل دالبراكين

 68 الزمان ال لس ا دموضع  اللغ 

 50   الزمان دال لس

ا فديث الزهر اللبلول فا نقاء صحيح مسلم من اللعلول: مةاقش  ل تاب علا األحا

 الصحيح للسلم بن الح اا

276 

 1636 زهرل السوسن
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 1983 الزهرل اللليزل

 2318 زهرل بيضاء فا العيةين

 1737 زهور البالستيك

 له حلى  ارل إزداا اللسلل  بغير اللسلم: أدل  تحريله دالرد على مبيحيه مع ا 

 فا قانونا األحوال الشاصي  األردنا دا ماراتا

356 

 2063 زدايا الالسين

 1602 الزدرق دالل ذاف: التالزم السير  بين  ربا داغر دمحلود درديش

 2436 زياد األع م:  اعر العربي  فا خراسان

 

 س

 2315 سأفعل ا

 1760 السؤال األعظم

م  العال عبا الحليا الحلبا األثر  لشياه ا مام سؤاالت علا بن حسن بن علا بن

 رحله هللا هـ(1420الحاث ال قيه الشيخ  محلا ناصر الاين األلبانا اللتوفا سة  )

159 

مام سؤاالت نافع بن األزرق إلى عباهللا بن عباس رضا هللا عةه: رداي  ا 

 الطستا عباالصلا بن علا بن محلا بن م رم

235 

 2008 ورسارل جةاح ا م س

 2375 سارل دسيرافيةا

 1711 ساكة  اللةزل الواحا دالعشرين

 2490 سامراء: رؤي  جغرافي  للتاريخ

 1428 سباقات اللضلار فا إيار تقةيات العصر الرقلا

 1841 السبع ليالا

 885 سبع  أضواء على م ة  التاريس: رسال  الى اللعللين

 1561 سبيه الغزد األخير

 2137 اءس ن حتى الغة

 1629 سحر القلم

 1665 سحر ال الم

 263 السحر: أنواعه دمةافعه دمضاره كلا جاء فا القرآن ال ريم

 300 سا الذرائع فا العقيال ا سالمي 

 1994 سر ال اره
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 2491 سر من رأى دالاالف  العباسي 

 1887 السرد فا قصص غادل السلان القصيرل: عيةاك قار  أنلوذجا  

 1117 البالغي : التأسيس األرسطا لبالغ  السرد السرديات

 1503 سرديات جليا أبو صبيح الشعري 

 1924 السردي  الوامض : دراس   ت  ي ي  فا نلاذا من القص  القصيرل جاا  

 1432 السردي  دالبراديغم اللعرفا لل رميةوييقي 

 2324 سرماي  ال وى

 433 السعادل  راك  اللواين د الادل  د الل تلع

 504 سعادتك: فن التعاما مع الةعم

 654 سعر الصرف العائم استراتي ي  نقاي  للواج   التقلبات االقتصادي 

، 1735 الس اح

1768 

 2301 س ر السالم

 1515 س ر فا القصيال: س ر لشاعر اللقادم  ال لسطيةي  معين توفيق بسيسو

 La Chute 2364السقط  = 

 1449 عر فا قبض  التشيؤالسقوي فا التشيؤ: الش

 1781 سقوف

 2095 س ان القائل  السوداء

 1296 سالسا الت  يز الر يق : ماخا إلى األداء اللةظلا

 2184 سالم داخلا

 1266 سلسل  أنشط  سيلا ن ار

حسين بن السلسل  الاطاب الساما لصاحب ال الل  ال ا لي  الللك عباهللا الثانا ا

 م2021دالعشردن للعام  اللعظم: الل لا الواحا

2518 

 393 سلسل  اللااخا: اللاخا إلى علم االجتلا 

 727 السلطات العام  فا الةظام الاستور  الالي ا

 1805 سلطان 

 2357 سلط  اللسان

 2003 سللى دميزان الصااق 

 443 السلوك ا نسانا دالبيئ  االجتلاعي  فا م تلع إنسانا متغير

 869 القته بالافء العاي ا لاى التالمذلالسلوك التوكيا  دع

 449 ة اللايالسلوك الصحا دعالقته بةوعي  الحيال: دراس  مقارن  بين س ان الريف د
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 1362 سلوك اللست لك ا ل تردنا

 1202 سلارت فا ال يزياء

 260 السلوات داألرض دالاداب اللبثوث  في ا فا آيات القرآن

 1596 وئا: دراسات دقصائا ماتارلسليح القاسم  اعر الغضب الةب

 1727 سةابا الحور

 2488 (2003 - 1991سةوات الحصار: تاريخ العراق بين حربا ال ويت داالحتالل )

 464 سةوات من الةضال: الحرك  الةسوي  فا األردن

 1752 س ر الورد

 1855 سورياليات: أم ات فا اللة ى

 467 سوسيولوجيا الةاب

 683 ث الثقافا األردناالسياح  داللورد

 900 السياسات التربوي : رؤى مستقبلي 

 572 سياسات الح ومات اللحلي  ت اه األقليات ا ثةي 

 831 صرمالسياسات العام  للحلاي  االجتلاعي  فا الادل الةا ئ  با  ارل إلى 

 606 السياس  الاارجي  التركي  ت اه إيران

 597 سوريا من الثوابت إلى اللتغيرات السياس  الاارجي  ال رنسي  ت اه

 1369 سياس  اللزيج التسويقا فا اللؤسسات الصغيرل داللتوسط 

 294 السياس  فا السيرل الةبوي  اللشرف 

 617 م 2003 - 1979السياسي  األمري ي  ت اه العراق 

 1843 سيبار: ماية  بال ييور

 19 السيبراني  دتحوالت القول فا الةظام الادلا

 2446 السيا الشريف عبا العظيم الحسيةا

 2431 السيرل الشاصي  اللعلوماتي : م يا ملوك السامرائا

 284 اي السيرل الةبوي  عةا إددارد سيا من خالل كتابه )حيال محلا(: دراس  نق

 1077 سيرل حرف: قراءل جلالي  فا ماهي  الاط العربا

 1253 دالتاريخ دالتراثسيرل نال  التلر عبر الحضارات داألديان 

 1838 سيرتا

 2411 السيف الل ةا فا مةاقب من سلا أحلا

 1327 سي ولوجيا العلا: مواضيع مقترح 

سي ولوجي  ا رهاب دالتطرف العةيف: الةظري  دالبحث دعواما الاطورل 

 دالوقاي  دالل افح 

114 
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 ألسسلسلوكي : اسي ولوجي  التشايص دالعالا لالضطرابات الة سي  دالعقلي  دا

 دالةظريات

1239 

 76 سي ولوجي  الحب

 75 سي ولوجي  الحب الل ري

 92 سي ولوجي  الذكاءات اللتعادل: الةظريات داألسس

 78 سي ولوجي  الشعور بالذنب

 2418 هسي ولوجي  الشيخ عبا القادر ال يالنا:  اصيته، يريقته، تربيته، علوم

 74 سي ولوجي  اللوم

 81 مشاعر الغيرلسي ولوجي  

 1564 سيل وني  الظا

 1644 سيلياء الل ان بين قصياتا العلود دالةثر

 1411 سيةلا اللشاعر اللةت ي  الصالحي  ددنج كار دا 

 491 السيةلا دالاراما فا نقا الواقع

 395  دردبيسيوسيولوجيا الرابط االجتلاعا: يبيع  الرابط االجتلاعا دال وني  األ

 

 ش

 1877 صص اد : ق

 1747 الشاعر دالللك

ورل دكت الشافا الوافا للوصول إلى ا تقان فا تالدل دت ويا القرآن: على يريق 

 القراءات القرآني  دت سير القرآن دعلومه

220 

 456 الشباب بين الثقاف  دالعلا السياسا دددر الادل  فا الرعاي  دالتأهيا

 457 اجتلاعي (الشباب داألزم : دراس  تحليلي  )ن سي ، 

 458 الشباب داالت اهات ال  ري  اللعاصرل

 459 الشباب دالتةلي  البشري 

 460 الشباب دتحايات العولل 

 461 الشباب: اللش الت دالحلول

 442 اب  ب ات التواصا االجتلاعا دددرها فا توجيه الرأ  العام: دراس  على الة

 2338  به مةتحر

 2263  بي   الورد

 2181 القا  تات 
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 1475   ر البواد  فا اآلثار داأل عار

عربي    ال  رل الحردف: القراءل دال تاب  بطريق  متسلسل  دميسرل للةايقين باللغ

 دالةايقين بغيرها

981 

 1625   رل تحضن ظلا

 1550  اص م  ول

 2406  اصيات أردني  فا اللئوي 

 292  اصيات إسالمي : قادات من نور حضارتةا

 1871 الشاصي  العصابي  فا ردايات مؤنس الرزاز

 2194  ذرات

 2209  ذرات الصباح

 2465  ذرات ماتارل من التاريخ دالحضارل

(: وذجا  الشراك  األدرد متوسطي  حافز  حياء الت تالت االقتصادي  )ال زائر نل

 دراس  اقتصادي  قانوني 

666 

 1142  رح األلباب فا  رح تحف األحباب

 742 ح ال رائم الواقع  على األموال دفقا  ألحاث التعايالت القانوني  ر

 353  رح الحزب األعظم لللال علا القار 

 180  رح الح م العطائي 

 809 الشرح الوافا للبادئ دقرارات اللح ل  العليا الشرعي  األردني 

بر عار ا عس  رح قانون ا عسار: مقارن  مع قانون اليونسترال الةلوذجا دم  وم

 الحادد )الادلا(

797 

 806  رح قانون البيةات معززا  بأحاث االجت ادات القضائي 

 781  رح قانون الت ارل: األدراق الت اري  دالعلليات اللصرفي 

جت اد فا ضوء ال قه داال 1953 رح قانون اللال ين داللستأجرين األردنا لسة  

 1994 ين داللستأجرين األردنا لسة  القضائا: دراس  مقارن  بقانون اللال

 دتعايالته

775 

 777  رح قواعا اللل يه حقوق اللؤلف دالحقوق الل ادرل:  دراس  مقارن 

 329  رح مة اا الوصول إلى علم األصول

 46  رفات فلس ي : نصوص فا التةو  داالختالف ال لس يين

 1779  ردق الشلس

 1583  ريع  الغواي 

 2227  ظايا
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 2378 لشعب أساس الطلوحاتا

 1477  عر الصعاليك فا العصر ال اهلا: دراس  نقاي  ثقافي 

 1494 الشعر العباسا فا تاريخ الطبر  فا القرنين الثانا دالثالث لل  رل

 1668  عر خالا عطاهللا محادين:  اعر ال رك

 1122  عر صالح بن سعا العلر : دراس  أسلوبي 

 1485 ا الةبول: دراس  تقةي  هادف الشعر دالشعراء فا ع 

 2346  عري  الحقيق : أصوات من  عر الستيةات فا بريطانيا

 2212  عور

 2329  عور ما

 2138  عور يرا 

 2333  غاف قلب

 2190  غب

 2341  غف

 2139  غف امرأل

 2140  غف محت ز

 1230 الش اء من األمراض فا القرآن دالسة 

ةان، يا، لباليزاالستقرار  السياسا داالقتصاد  للبلاان الةامي : مالش افي  اللالي  د

 عراق

698 

 138 الشك دنقا الل تلع فا ف ر مارتين هياجر

 1984   را  يا هللا

 2462  لس الاين ساما فرا ر : تشابك العثلة  دالقومي  دا سالم

 254 الشلس دالقلر فا القرآن ال ريم: آيات دبيةات

 2237   ق  نقاء

 2292  و رل ال يان

 2352 الشاء األكثر مثالي  فا ال ون

 2420 الشيخ اللقر ء عبا الرحلن أبو غليون: سيرل عطرل دتاريخ مشرق

 1622 الشيخ جراح

 2427 م1948 -م 1903الشيخ حسن سالم  دددره السياسا دالعس ر  فا فلسطين 

 2258  يردفوبيا
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 ص

 2207 صاحب الظا الا يف

 1997 جايااصار 

 2028 صاردخ من درق

 1783 صباح الاير أي ا الحاللون

 2141 صباح الاير جاا  

 293 صحاب  فا محراب ا يلان

 43 الصحاف  السوري : تأصيا تارياا

 1228 ضمراالصح  الوقائي  دالرياضي : التطبيق العللا للتلارين الرياضي  لبعض األ

 1226 الصح  داللياق  الباني 

 1885 اء فاضل صحر

 1701 صحراء ماال

 1658 صحول مشاعر

اصر نالصحيح اللستارا من مؤل ات ا مام العالم  اللحاث ال قيه الشيخ محلا 

األذكار هـ( رحله هللا: فا أحاديث األدعي  د1420الاين األلبانا اللتوفا سة  )

 دفضائا القرآن

281 

 2026 صايق  حقيقي 

 2002 صايقا ال  ا

 1826 لوجودصرا  ا

 2295 صرا  بؤساء الوله

 2470  الصعاليك فا  به ال زيرل العربي  قبا ا سالم: دراس  اجتلاعي  تارياي

 1463 الصعل   دت ليات ما بعا الحااث : مقاربات فا ال تاب  دالتلرد

 940 صعوبات التعلم األكاديلي  دالةلائي 

 938 صعوبات التعلم: الاصائص الة سي  دالسلوكي 

 2494 ص ق  العصر

 480 ص و االعتبار من حصائا األنظار: أحاديث حرل

 1471 ص ول الل تبا من األدب اللغربا

 2273 صلت يةاير

مام لإل الصةاع  الحايثي  فا كتاب الل  م للا أ  ا من تلايص كتاب ا مام مسلم

 م1257-هـ656القريبا أبا العباس أحلا بن علر بن ابراهيم 

275 
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ال ي  دال ع  السياح  من مةظور االقتصاد ال زئا دال لا:  التشاب ات األمامي صةا

 للقطا  السياحا

680 

ي ا ألمرصةاع  صورل ا سالم داللسللين فا ا عالم الغربا: ا عالم ال رنسا دا

 نلوذجا  

409 

 1791 صة اجا فا غرناي 

 1615 ص ول اليراع 

 2345 الصوت فا الثالث  صباحا

 1498 هـ667-540البطا فا الشعر األنالسا فا عصر اللوحاين صورل 

 1863 1972 - 1936صورل البطا فا ردايات غسان كة انا 

 1930 م(2014 - 1948صورل البيت فا الرداي  الةسوي  ال لسطيةي  )

 1091 الصورل الصوتي  بين الل  ات العامي  الاارج  داللثغ 

 1390 الصورل كلا نراها دكلا نتصورها

 1945 صياد السلك

 1286 صيالي  الةظريات ا داري  للعال   مش الت اللاير العللي 

 636 قبلي للستاالصين دإعادل التوجه االستراتي ا من ا قليلي  إلى العاللي  دآفاق ا 

 669 الصين داآلسيان: ملارس  حي  لل تلع مصير مشترك

 

 ض

 2072 ضابط استابارات: ردايات دذكريات

 1960 ضاعت ماما

 1618 ض يج حرف

 1531 ضحايا العالم الحر

 117 الضغط الة سا

 116 الضغوي الة سي  ديرائق التعاما مع ا

 2142 ض   بال ن ر

 1967 ض ا  جاد

ي  لتشريعت اضلانات اللشت ى عليه اللةبثق  عن التوقيف دباائله دفقا  آلخر التعايال

 األردني : دراس  مقارن 

760 

 486 ر الغائبضلي

 717 ضوابط استااام مباأ الضردرل العس ري  فا الةزاعات الادلي  اللسلح 
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 2047 ضيع  القطط البيضاء

 

 ط

 1518 يائر فا الشتات

 711 الادلالطائرات اللسيرل أد ددن ييار: دراس  معلق  من مةظور قواعا القانون ا

 358 تحليلي ياع  الزدج  لزدج ا فا ضوء مقاصا الشريع : دراس  

ي  الطاع  الزدجي  فا ال قه ا سالما دقانون األحوال الشاصي : دراس  فق 

 دقانوني  نظري  دتطبيقي 

357 

 661 الطاق  الحراري  األرضي  داللحيطي  

 776 الطبيع  القانوني  لعقا التأجير التلويلا فا ميزان ال قه دالقانون

 919 عاصرل فا متطلبات الة احيرائق تاريس التاريخ: قراءات تربوي  م

 152 يرائق تاريس العلوم ا سالمي 

 192 يرق التزكي 

 865 الطرق العللي  لتةلي  الت  ير لاى يلب  الرياضيات

 2335 يرقات بال دج  

 553 الطريق إلى البةيولوكس

 973 الطريق إلى العربي : ال صا األدل

 974 الطريق إلى العربي : ال صا الثانا

 1813 يريق الةصر

 111 الط ا اللليز

 1923 ي ل  ديرح 

 359 الطالق دأسبابه فا ضوء التغيرات االجتلاعي  دالثقافي 

 Ambetion 2143يلوح = 

 2523 الطوبونيليا التارياي  للاية  جرش: دراس  فا أسلاءها دألقاب ا

 1815 الطيبون داأل رار

 

 ظ

 1396 ظاهرل الالود فا ال ن دالعلارل

 251 ظاهرل الوحااني  فا أعااد أل اظ القرآن ال ريم

 492  ياسيالظردف دالعواما التا تساعا الزعيم السياسا فا الوصول إلى السلط  الس
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 1447 ظا الحيرل: نقا العقا دالظاهرل دالللارس 

 1590 ظالل من الش رل التا اقتلعت

 2294 ظالم داقعةا

 230 غوي لاس  م القرآنا دأثرها فا  واذ القراءات: درظواهر ال تاب  العربي  فا الرس

 1155 هـ(153الظواهر اللغوي  فا قراءل ابراهيم بن أبا عبل  )ت 

 

 ع

 1851 عائا إلى بياضه

 1755 العائا إلى سيرته

 1824 عائادن إلى الحيال "فتي  الة ق"

 2440 عائل  الزبيا  أبو قياص فا سيل  الظ ر

 2362 عا ق دجود 

 2234 عا ق  الردح

 2031 عاصم دبيت العة بوت

 2144 عالق فا اللةتصف

 1900 عالم الزعافرل

 1403 عالم يويات األدري اما

 2075 العالم فا كبسول 

 2428 عاما اللعرف  العاللا

 2474 عبا العزيز بن مردان: سيرته دأثره فا العصر األمو 

 2032 عباهللا الضحوك داليلام  ال ليل 

 2091 عبور الة ر كان يل ن أن أموت ل ةا ن وت

 2260 عتبات الردح

 1434 العتبات الةصي  فا القص  القصيرل لألي ال

 2145 عتل  إدراك

 1156 عثرات ال احظ فا كتاب الحيوان: كتاب يبحث فا األدب داللغ  دالةحو

 194 الع يب فا ال رامات الصوفي : مقارب  سردي  ح اجي 

 324 ل  ا فا مسائا الت  ير دما إلي االعذر با

 2473 م737 - 723هـ/120 - 105العراق فا ع ا خالا بن عباهللا القسر  

 1181 العربي  من أجا ال  اءل: القراءل لل  م داللةاقش 
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 1589 عربي  دفاك   الغرب 

 1729 عرس الانيا

 1908 العرش

 1167 عردض قُضاع 

 1756 عريس أما

 1605 عرين األسود

 1436 عسى أال ن ون فا ال ة  الجئين

 479 عش حياتك بت اصيل ا

 154 عشر رسائا حول  اصي   يخ ا سالم ابن تيلي  رحله هللا دتراثه العللا

 2146 عشردن دقيق  رمادي 

 1582 العشق الاالا

 Silent Admiration 2272العشق الصامت = 

 1832 عشوائيات فا الحب

 2043 عصا الح ل 

قي  عصاب الحري : تأريخ ا تغاالت الحري  فا الاين، الادل ، الطبقات، العر

 القومي ، العولل 

574 

 1939 العص ورل دالعقرب الص راء

 1579 عطر دقلر

 1978 عطشان فا رمضان

ر أ  ادعظل  الاالق فا الةبات: الةباتات العليا )اللحاصيا الحقلي  بأنواع ا 

 نباتات الزية (ال اك   دالاضرادات د

1211 

ن قانوعقا ا ي ار دفق أح ام قانون تةظيم العالق  بين اللؤجر داللستأجر دال

 اللانا

773 

 630 العقوبات االقتصادي 

 770 العقود ا داري : دراس  تأصيلي  مقارن 

 371 عقود البيع داللعامالت اللحرم 

 780 عقود الت ارل ا ل تردني 

 733 ليات تة يذ األدامر التغيري  دآلي  تسويت اعقود ال يايك: إ  ا

 45 العقول الزرقاء دالحب األبا 

 303 عقيال أها السة  دال لاع : ت ذيب  رح العقائا الةس ي 

 2018 ع ا ماية  األسوار داألسرار
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 1999 عالء يتحاى الةلور

 1243 العالا األسر  الةسقا

 1241 لعرفا السلوكاالعالا الة سا غير الادائا: العالا ال

 1240 العالا بالقبول دااللتزام الضطراب الشاصي  الحاي 

  ل يانيسا لالعالقات األردني  ال لسطيةي : نقا التأصيا التارياا داللعرفا دالسيا

 اللزعوم 

611 

 609 1990 -1975العالقات األردني  اللبةاني  فا ظا الحرب األهلي  اللبةاني  

 615 ي  الصيةي : التحايات دال رصالعالقات األمري 

 619 التاريخ دالسياس  داالأمن : هواجس2021 - 1921العالقات األمري ي  العراقي  

 1083 العالقات الااللي  فا  عر الطبيع  الةظري  دالتطبيق

 601 2020- 2010العالقات الردسي  الصيةي  

 608 1988-1973العالقات السياسي  الباكستاني  ا يراني  

 428 العالقات العام  داالتصال فا الاام  االجتلاعي 

 594 العالقات العام  دالعلا  ا عالما الابلوماسا بين الةظري  دالتطبيق

 607 العالقات القطري  التركي  بين اللاضا دالحاضر فا داقع سياسا مضطرب

اسي  العالقات اللصري  األدردبي  فا عصرال راكس  الللاليك: دراس  سي

 اقتصادي 

2538 

 311 عالق  ا نسان با له

 1215 عالق  الطبيب داللريض

 1132 العالق  بين التةو  الااللا دالتوجي ات البالغي  فا علم اللعانا

 790 ارن العالم  الت اري  بين الواقع التقليا  دالبيئ  ا ل تردني : دراس  مق

 1269 العالم  ال امل  فا اللالي 

 1270 ل امل  فا اللحاسب  اللتوسط   االعالم

 405 علم اجتلا  التةظيم

 1316 علم اجتلا  اللةظلات

 15 علم البيانات: علم اللستقبا =

 1078 علم ال تاب  العربي  دال تاب ا ل تردنا اللعاصر

 824 علم اللاابرات دالحرب الة سي 

 544 العلم اللانا: مقاربات فا ال لس   السياسي 

 33 م الل تبات داللعلومات: بحوث ددراساتعل

 113علم الة س ا ي ابا فا ضوء مرحل  اللراهق : االتزان االن عالا، ضبط الذات، 
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 البرنامج ا ر اد 

 65 علم الة س ا ي ابا: أسسه، قضاياه، نظرياته، دتوج اته اللستقبلي 

 404 علم الة س االجتلاعا

 115 علم الة س البيئا

 63  س السيبراناعلم الة

 70 علم الة س العاي ا

 School Psychology 857علم الة س اللارسا = 

 120 علم الة س الل ةا

 57 علم ت سير األحالم

 834 علم ن س ا دمان

 447 علم ن س ال ضاء السيبرانا

 104 علم ن س الةلو لألقسام غير االختصاص

 2413 عللاء ت ريت عبر العصور

 2104 يالعللتةا الح

 1592 عللةا هواك

علوم األرض دالبيئ : الصف الحاد  عشر، ال صا األدل )كتاب األنشط  

 دالت ارب العللي (

1015 

 1016 دل(علوم األرض دالبيئ : الصف الحاد  عشر، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األ

 1022 العلوم: الصف األدل، كتاب األنشط  دالتلارين )ال صا الاراسا األدل(

 1017 العلوم: الصف األدل، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 1018 العلوم: الصف الثانا، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 1019 العلوم: الصف الاامس، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 1857 على الطريق

 2211 على درب اللعاد

 1808 على   ا ُجرف هار

 2261 ح رل على   ا

 2279 على ض اف  رقي 

 1842 على ض اف ن ر كولن

 2147 على قيا ال تلان

 1554 على مقام الرست

 2148 على ياك حانت يقظتا
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 1076 علا جواد الطاهر لغويا

 1532 عم حزنا  أي ا الوقت

 2000 علار أبو مزمار

 1028  اعا لاى يالبالعلا التطوعا: ددر ال امعات األهلي  فا ت عيا العلا التطو

 259 العلا فا القرآن

 511 ي ل  راالعلالق األحاب:  قراءل فا داقع العراق اللعاصر دبحث فا تحول السلط  

 1335 عللي  ا دارل االستراتي ي 

 1651 العةاق األخير

 1623 عةاق القلر: قالئا خرزات ا الح ل  دحب الوين دالعشق

 2193 عةاليب عةيا

 1631 ض عيةا عليكعةاما اغل

 1990 عةاما ب ى معط ا

 2354 عةاما تباد مثلةا

 2342 عةاما يتبرعم القلب

 2196 عةاما يت لم األخرس

 1794 عةاما ي طا اللطر: ال زء الثانا من رداي  حةين دحيال

 536 العةف األسر  دفةيات إر اد اللعة ات

 466 مين األردني العةف اللبةا على الةو  االجتلاعا فا  ركات التأ

 427 العةف كابر: فلس ته دصياغته

 2191 عةقاء الردح: خرافات تس ن امرأل م ةون 

دح ُخرافات تس ن امرأل  م ةون   1825 عةقاء الرُّ

 142 الع ا الوثةا: األس ار دالطقوس

 2282 عوالم اليوتوبيا

 1227 عواما الاطر لللةشطات الرياضي  ديرق م افحت ا

 535 اللؤدي  إلى تأخر سن الزداا فا الل تلع األردناالعواما 

 537 العواما اللؤدي  إلى فتور العالقات العاي ي  بين الزدجين

 1237 العواما اللسبب  الضطرابات التواصا دالطرق العالجي 

 1325 عواما الة اح الحرج  دتحقيق التليز فا األداء اللؤسسا

 605 لردسي  الغربي عودل فالديلير بوتين دالتحايات ا

 1759 عودتك   ائا

 1995 عيا ماما
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 1935 عيا ميالد 

 1462 عين الشلس: مقاربات فا الةقا دنقا الةقا

 1915 العيون السود

 

 غ

 376 غاي  التةبيه دالتوضيح

 1687 الغا اللأمول: مسرحيات  عري 

 2024 الغذاء غير الصحا: الغذاء الصحا

نا لعقوبات فا قانونا ضريب  الاخا داللبيعات األردالغرامات دال زاءات دا

 دقانون ضريب  القيلي  اللضاف  ا ماراتا

732 

 201 غرر اللعانا من السبع اللثانا

 1905 الغريبتان

اب الغلوض اللعرفا اللصاحب لبعض ال رائم فا الل تلع دددره فا إحااث الره

 ن أنلوذجا"االجتلاعا من ج   نظر األبوين فا األسرل "األرد

842 

 2308 غةي  بك عن العاللين

 2030 غول الل تب 

 2299 غياهب

 1571 غيل  فا قليص

 2149 غيوم

 1909 غيوم على الشيخ جراح

 

 ف

 2020 فائق ال لال

 186 فاذنوا بحرب من هللا

 1702 فارس الشام

 1846 فارس دالح اي 

 2062 فاك   ال الحا

م م  سليلعالمام األكبر  يخ األزهر  يخ اللال ي  بلصر اال تادى البشري  فتادى ا 

 البشر 

344 

 319 فتح العلا القادس فا تحقيق ت سير االستواء بالقعود دال لوس
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 1700 67فتى الغور 

 1246 ال حوصات التشايصي  لللحوالت ال  ربائي  اللغلورل بالزيت

 1409 لوسيقي فرق  صالون بيت الرداد: نشأت ا دددرها فا الحرك  ال

 305 فريض  التاين

 1175 ال صحى دأمان  الح اظ علي ا فا اللغ  العربي 

 2150 ال صول األربع 

 1402 فضاءات ال ياد فا البورتريه

الي    الفعليات اللعرف  اللغوي : م لوع  أعلال م اال إلى األستاذ هشام عباهللا

 للةاسب  بلوغه السبعين

1066 

 2293 فقاان الشغف

 1024 فقاان اللعرف  د استراتي يات الحا مة ا

 347 ال قه فا الع ا األيوبا داللللوكا: خصائص التأليف دسرد اللؤل ات

ف  معر فق اء اللغرب دأثرهم فا الحيال العام  من خالل كتاب معالم ا يلان فا

 م1296هـ/696أها القيردان البن الاباغ اللتوفى سة  

2536 

 1287 القياد  الحايثال  ر ا دار  د

اء ال  ر االستراتي ا: ا دارل االستراتي ي ، الت  ير االستراتي ا، األد

 االستراتي ا، مةظلات التعلم االستراتي ا

1328 

 150 ال  ر التربو  ا سالما: مةظور ت املا

 1074 ال  ر اللسانا عةا ا مام علا )عليه السالم(

 88 ف ر تصبح ثريا  

 1968 ف رل ذكي 

 1043 فالفلوجيا: ال الفا دالقضي  ال لسطيةي 

 2498 فلسطين بين الص يوني  ا ن يلي  د تزدير التاريخ

 1666 فلسطين تةسج ن ار السةين فا  عر حبيب الصايغ: جلال الرؤي 

 445 فلسطين فا عيون  عب ددل  ال ويت العربي  األصيل 

 2495 دلي فلسطين دال يئات داللةظلات ا قليلي  دالا

 489 ال لسطيةا يتلو فاتح  القرن اللقبا: قراءات فا اللاضا الحاضر

 2102 فلسطيةيات من االر يف

 2493 ال لسطيةيون العلالق 

 139 ال لس   األللاني : مقاربات فا الليتافيزيقا دالبيوتيقا

 49 فلس   االغتراب: قراءل نقاي  مة  ي 
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 133 تال لس   الحايث : مذاهب دتيارا

 1069 ال لس   على حادد اللغ 

 53 ال لس   مستوصف لعالا العامي 

ب فلس   مةظوم  األخالق فا ا سالم: بحث فا الردح دالة س دال ؤاد دالقل

 داألخالق

165 

 ، لسلطافلس   نظام الح م فا الادل  الحيوي  دمعايير الادل  ال ا ل : الشعب، 

 السيادل

721 

 1054 ال لس   د اللغ 

 512 ال لس   دالحيال

 1438 ال لس   دالشعر

 1474 ال لس   دالشعر: أي  عالق 

ر يوددال لس   دالعلوم االجتلاعي  عةا مارس  فران  ورت: ماكس هورك ايلر د ت

 إددرنو نلوذجا  

132 

 1429 ال لس  ، السيةلا، داألدب

 1936 فل ا التةين األحلر

 2247 فللا جاء أمرنا

 1567 ادل فلةةز  ال

 2350 فن إنقاذ العالم

 1398 ال ن التش يلا اللعاصر صام  الراهن

 877 فن التعليم دأدداته: كن معللا  ناجحا  

 1476 فن الرثاء فا صار ا سالم: دراس  فا الرؤي  دالتش يا ال ةا

 1391 ال ن العربا ا سالما دتذديب ال ةا فا الثقافا

 2377 فةاق القسطةطيةي 

 42 التحرير الصح ا فةون

 1188 إجاب  فوري  لللحادثات ا ن ليزي  1200فةون الرد: 

ا بن لاعيف ارس الشيوخ فا األنالس: ف رس  الشيخ ال قيه أبا محلا عباهللا بن اس

 محلا بن خزرا اللالا

2412 

 477 ال واد ي تب

 2257 فوضى

 1267 فوضى األلوان مع ماما سلا

 2200 فوضى داخلي 
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 2235 البة سج فوق

 1045 فا التراث الشعبا العربا

 508 فا الثقاف  دالعرفان دالتاادل: مقاربات بيةي 

 1064 فا اللسانيات العربي : مبادئ دظواهر دص ي 

 1071 فا اللسانيات اللعاصرل: نقا دبةاء

 1143 فا الةحو العربا: أزم  مة ج

 1063 لةقاي  الةحوي  الحايث فا الةقا اللسانا العربا: دراس  فا ال تاب  ا

 1472 فا ال وي  الثقافي  العُلاني 

 1718 فا تلك الليل  اللايرل

 2236 فا جوف األفئال

 2300 فا خاير  سطور

 2322 فا ردحا نااء

 1910 19فا س ن كوردنا 

 1529 فا ظالل الحلم

 179 فا ظالل رمضان: داح  العلم د ثلار العلا

 2214 فا علق ال ؤاد

 1450 فا متاهات القول: قراءات نقاي 

 2366 فا مق ى اللحط  د قصص اخرى

 1650 فيردزيات  عري 

 1203 فيزياء الةيوتردنات فا محطات الطاق  الةودي 

 1023 ال يزياء: الصف الحاد  عشر، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 2348 فيليت

 

 ق

 Metaverse 08قابلةا فا ال 

ات: الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على صاحبه فا باب العبادقاعال 

 دراس  تأصيلي  تطبيقي  مقارن 

331 

  قاعال الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على صاحبه: دراس  تأصيلي

 تطبيقي  مقارن 

332 

 333 طوعاقاعال الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من اللقصور على صاحبه فا العلا الت
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 قاعال فق ي : الة ع اللتعا  لآلخرين أفضا من القاصر على صاحبه فا باب

 اللعامالت: دراس  تأصيلي  تطبيقي  مقارن 

334 

 2252 قالت أما

 1231 القاموس الشاما فا العالا الوظي ا

  لسة 11دتعايالته رقم  1959لسة   31قانون أصول اللحاكلات الشرعي  رقم 

 دفقا  ألحاث التعايالت 2013لسة   10 يذ الشرعا رقم دقانون التة 2016

801 

 763 قانون األحااث دملحقاته

 2206 القانون األرضا لبةا آدم

 728 القانون ا دار : التةظيم ا دار 

 784 قانون االستثلار األردنا دأثره فا جذب االستثلارات

 م  وم العلا لت ارل العلانا،القانون الت ار : اللبادئ العام  دفقا  ألحاث قانون ا

 الت ار ، مصادر الت ارل العلانا، األعلال الت اري ، التاجر، اللت ر

783 

 807 ارن قانون التح يم فا القضايا اللاني  دالت اري : دراس  نظري  تطبيقي  مق

 787 2022  لعاماقانون التة يذ مع الشرح ب ليع قرارات مح ل  التلييز األردني  لل يئ  

 753 القانون ال زائا فا إيطاليا

 712 القانون ال و  الادلا

 706 القانون الادلا العام: التعريف، اللصادر، األ ااص

فقا  د 2019لسة   24دتعايالته رقم  2014لسة   1قانون الضلان االجتلاعا رقم 

 ألحاث التعايالت دمتضلةا  أحاث قرارات اللحاكم

740 

ام  الع ح ب ليع قرارات مح ل  التلييز األردني  لل يئ قانون العقوبات مع الشر

2022 

754 

 739 قانون العلا الشاما ل ليع األنظل  دالتعليلات دال اادل

 789 قانون اللال ين داللستأجرين دا جاره فا القانون اللانا

ي  اللعال م دتعايالته لغا2016( لسة  23قانون اللاارات داللؤثرات العقلي  رقم )

 م: جايا مع أحاث التعايالت دالقرارات2021( لسة  24قم )ر

757 

 788 بلوجبه م( مع جليع األنظل  الصادرل2019لسة   13قانون اللل ي  العقاري  رقم )

 708 قانون اللةظلات الادلي 

 735 2022قانون اللوازن  العام : م لا البيانات الت صيلي  للسة  اللالي   

 1724 قانون جذبا أنا

 736 2022قانون موازنات الوحاات الح ومي  للسة  اللالي  

 2285 قبا أن أحياها
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 2441 قبيل  التعامرل: عشائرها دحلايل ا دأنساب ا دمواية ا  دأصول ا

 2443 قبيل  الةعيم فا الوين العربا: نعيم الشرال    نزال  الص ح  إنلوذجا  

 1329 ةظيلاالقارات الايةامي ي  دعالقت ا بالتليز الت

 1634 القاس العلياء فا أبيات الشعراء

 245 القرآن بذدر العلم دالطب داللعرف 

 691 قراءات اقتصادي  فا ت ارب التةلي  الصةاعي  لادل ماتارل

  سير(:الت القراءات القرآني  عةا ا مام أبا ح ص الةّس ا فا ت سيره )التيسير فا

 "دراس  تحليلي "

206 

 1393  ن ا سالماقراءات فا ال

عةان  ائي قراءات نقاي  بأقالم م حول رداي  خلق إنسانا  دقصص أغاا  ألقاك  للرد

 اللحردس

1914 

 257 القراءل اللعاصرل للقص  القرآني : دراس  فا نقا اللة ج

 484 قراءل فا ال  ر اللعاصر

دراس   ردنا:قرارات التاابير اللؤقت  الصادرل عن هيئ  التح يم فا القانون األ

 مقارن 

812 

 591 2018 -1968قرارات م لس األمن حول العراق 

 1975 القرد الذ  أصابه صاا 

 2013 القرد الورد 

 1558 قسول دمحب 

 2379 قصائا ال اي و مرتب  بحسب الحردف الالتيةي : ال تاب األدل

 2369 القصائا الوثةي : أعلال البرتو كايرد

 1509 مقصائا قيلت فا اللعل

 1595 قصائا مشاغب 

 1534 قصائا مضادل لالكتئاب

 1882 القص  القصيرل جاا : رؤي  تأصيلي 

 1937 قص  يوم ميالد تامر

 2239 قصت ا معه

 2038 قصتا مع قطاف الزيتون

 1653 قصتا د األرض

 1913 قصر الصبار

 862 القصص القرآنا دتةلي  الذكاء األخالقا لاى أي ال الردض 
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 2016 قصص باناا دبانا 

 1979 1قصص تحا  القراءل 

 1868 قصص  تى

 2355 قصص من األدب العاللا

 1870 قصص من الل  ول )الضيا (

 1654 القصيال البصري  فا الشعر العربا الحايث

 1547 ذجا  القصيال ال ون ريتي  فا الشعر العربا اللعاصر: القصيال اللغربي  أنلو

 1556 إ  الي  االنتلاء دا يقا  قصيال الةثر بين

 296 قصياتان فا ماح الةبا صلى هللا عليه دسلم

 725 القضاء ا دار 

 718 القضاء ا دار  دددره فا تحقيق التوازن بين السلط  دالحري 

 2476 م(1193 - 1037هـ/590 - 429القضاء فا العصر السل وقا )

 47 دعالقت ا بالاين دالعلمقضايا ال لس   العام  فا م  وم ال لس   

 840 قضايا س اني  دبيئي  عالليا  دمحليا  

 66 قضايا علم الة س ا ي ابا

ت  م، ط القضايا فا التاادليات اللعرفي : التواصا، اللعرفي ، االستاالل، الرداب

 االستعارل، الترجل 

1056 

 501 قضايا دإ  االت الحااث  فا ال  ر العربا اللعاصر

 2296 القضي 

 2456 (1908 - 1878القضي  األلباني : دراس  فا جانبي ا السياسا دالثقافا)

 1414 القضي  ال لسطيةي  فا األعلال الارامي  التل زيوني 

 2265 قطار خرا عن الس  : ارتطامات دم ازات

 1722 قطار ع رين

 2242 قطار ليس له محط 

 1867 قط  فوق ص يح ساخن

 2071 القطرات الحب الاال

 1144 هـ(: رؤي  جايال 214قطرب الةحو  )ت 

 278 قطف األزهار من سة  سيانا الةبا اللاتار

 1957 قطف الزيتون

 349 قالئا الذهب بشرح دسيل  الطلب

 2216 قلب فتال
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 2316 قلبا فا القا 

 2246 قلبا دقا غاا عاريا  

 1955 قلبا يرى

 79 القلق الة سا

 1236 مالقلق دأمراض ال س

 2151 قلم حول عةقا

 1952 قلم دريشه

 1671 قللا يرسم حللا

 614 ي دأثرها فا العالقات األمري ي  السوفيتي : دراس  تاريا 1974قل  موس و 

 2218 قلر غريب فوق صانع الةايات

 1893 القلر ال يأكا السباغتا

 1460 قةاديا الةقا أنساق تأديلي  فا سياق علم الةص

 1817 فا الاجىقةاديا 

 1513 القةا  فا الشعر العربا الحايث

 1901 القةية 

 1042 الق ول العربي 

 2408 القوارير الةضرات فا معرف  أ  ر نساء ا مارات

 1736 قوارير من فض 

 378 القواعا الاستوري  فا القرآن ال ريم

 335 القواعا ال ق ي : تعري  ا دنشأت ا دأنواع ا دأهليت ا

 804 عا سلوكيات العلا القانونا فا الةظام السعود قوا

 1405 قواعا دم اهيم فا التصليم الااخلا

 1392 قول ال ن

 586 القول الةاعل  فا العالقات الادلي  اللعاصرل بين الةظري  دالتطبيق

رئيس ل الالقول فا السياس  الاارجي  األمري ي  ت اه مةطق  الشرق األدسط:  إدار

 امب نلوذجا  ددنالا تر

616 

 148 قوت األحياء من كتاب ا حياء

 124 القونالال: ا رث األخالقا الحضار  الشيشانا

 599 القوى التعايلي  دإعادل تش يا الةظام الادلا: ردسيا نلوذجا  

 1314 القيادل األخالقي  لللوارد البشري 

 893 القيادل الريادي  فا مؤسسات التعليم العالا
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 1353 ال عال : أداء فاعا داستراتي يات ألعلى مستويات ا نتااالقيادل 

 826 القيادل داللسؤدلي  الل تلعي 

 69 القياس الة سا

 861 القياس الة سا دالتقويم

 1699 قيام  كاليبسو

 2221 قيثار

 1521 قيصر اللعلوف: رباعيات علر الايام اللةظوم  عن ثالث ترجلات عربي 

 1493 فا خطاب الشعراء العباسيينالقيم التربوي  

 515 القيم ال وهري  للحضارل الصيةي 

 1585 ال  القيم الالقي  فا الشعر العلانا الحايث: ديوان أبا مسلم الب النا مثا

 518 القيم فا التربي  العربي  بين األصال  داالغتراب

 966 قيلا دحقوقا: دليا اللتطو 

 967 قيلا دحقوقا: كتاب الطالب

 2204 قيود من درق

 

 ك

 1774 كأس العالم

 2286 كأن ا كوكب در 

 2202 كافيين

 1862 كالحلم مر بااير 

 2081 كان هةاك زيا

 2514 ال تاب األخضر: كتابات فا القضايا العربي 

 1523 كتاب البااء فا ما يشبه الظلل  بعا أن كان الةور

 204 كتاب الحق متصرفا  فا الاطاب: الع ا اللانا

 205 كتاب الحق متصرفا  فا الاطاب: الع ا الل ا

 ا ل: العلةزدكتاب الحق مت اعال  مع األحااث دالوقائع البشري  اللتلثل  فا أسباب ا

 (1اللانا )

231 

 ا ل: العلةزدكتاب الحق مت اعال  مع األحااث دالوقائع البشري  اللتلثل  فا أسباب ا

 (2اللانا )

232 

 316 با الرسول )صلى هللا عليه دسلم (: الع ا اللاناكتاب الحق مااي
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 317 كتاب الحق ماايبا  الرسول )صلى هللا عليه دسلم(: الع ا الل ا

 920 كتاب الارائط الذهةي  بين الةظري  دالتطبيق

 948 كتاب تعليلا للرحل  الط ول  اللب رل

 1261 كتاب خبيرل الت ليا للا عابا

 970  كتاب فا اللغ  العربي

 1441 كتاب م توح: حوارات ثقافي  رقلي 

 402 كتاب دقائع مؤتلر العلوم االجتلاعي  دا نساني  الادلا العا ر

 2264 كتابات صاعال

 2217 ذاتاكتاب  األنا بين اللرجعا دالتاييلا من السيرل الذاتي  إلى التاييا ال

 2088 ال تاب  على ضوء  لع 

 2107 األدلى:  مقاالت، خواير، فاكسات ال تاب  فا ظالل اللئوي 

 1526 ال تابا دالش اها فا الشعر العربا اللعاصر

 953 ل صا األدل(ا -كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى األدل 

 954 ل صا األدل(ا -كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى الثانا 

 955 لثانا، ال صا الثانا(كراس  إن ازاتا: م ارات دخبرات )اللستوى ا

 993 كراس  الاط العربا

 469 ال رد دالقول ال امة : اللغ  دال وي 

 2199 كرسا على الشاياء: كتاب السيرل األبوي 

 926 ك ايات التعليم ا ل تردنا

 2152 ك ن بال كاف

 1516 كال دال الامع انت ى

 1947 كللات سحري 

 2153 كلا لكَ 

 2109 رل الذئبكليل  ددمة : سي

ا لوكةكلا دردنا بتصرف: أف ار دقصص من ت ار بالحيال لتحقيق اللتع  دتةلي  س

 دقاراتةا لحيال أفضا

2099 

 2367 كلثا   رل تسقط من ثلرل

 510 كن للحيال حيال

 2269 كةت أدد أن أكون لطي ا

 2195 كةزك داخلك

 392 ال ةيس  فا  لال إفريقيا: )الصرا  الايةا دالسياسا(
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 1244 ك ردفسيولوجي  دبيومي اني ي : ا صابات الرياضي 

 527 كوردنا أدب ال تن فا مةح  اللحن

 1688 كون فيرت

 2197 كون دذات

 1500 كا األدجا  الرث 

 381 ال ياس  فا أح ام السياس 

 507 كيف تبةا ن سك، مؤسس ، ددل ، أم 

 1247 كيف تسر  بإعااد ماططات الور  

 2496 عطا قيام الادل  ال لسطيةي كيف ت

 2455 الكيف خا  ستالين الشعوب داللثق ين بقوله أنا ال أبادل جةا  ب يلا مار 

 1542 كي يات التلقا فا  عر عز الاين اللةاصرل

 1222 كيلياء ا درار

 1220 كيلياء الام

 1223 كيلياء العرق

ا اراسارب العللي  )ال صا الال يلياء: الصف الحاد  عشر، كتاب األنشط  دالت 

 األدل(

1020 

 1021 ال يلياء: الصف الحاد  عشر، كتاب الطالب )ال صا الاراسا األدل(

 

 ل

 1617 ألنك ال تحاق فا ال راغ

 624 ألنةا أحب الحقيق 

 1704 ألنةا يتيم

 1836 ال تبالا فستش ى ال راح

 1976 ال تا  جود  تارا ددن معطف

 2327 ال تسالةا من أنا

 210 الالموضوعي  عةا الل سرين: دراس  نقاي 

 1103 ي لب اللقاييس دقلب القواميس: مع م اللعانا األصلي  ل ذدر اللغ  العرب

 476 لبةه

 2029 لبةى داللربع السحر 

 2154 لتلك الذكريات ح اي 
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 1872 لحظات نابض 

 1053 لحظ  ميالد التاادلي 

 1861 األم لحن الوجود: قصص متايل  عن

 77 لحيال أفضا: يور ذاتك غير حياتك

 2248 لربلا تصا

 2339 لربلا هاجس

 1189 لسان األصا

 59 اللسانيات الاي ارتي : فصا فا تاريخ ال  ر العقالنا

 1060 اللسانيات الرياضي : األبعاد داللظاهر داللحادالت

 1068 عرباحايث دالةحو الاللسانيات اللعرفي : دراس  مقارب  لللةظور اللسانا ال

 1073 اللسانيات دالترجل : بحوث مح ل  م اال إلى األستاذ مصط ى غل ان

 703 اللسانيات دالقانون: بحوث دترجلات

 1089 لسانيون دم سات التلقا

 699 لغات القانون: ترجلات ماتارل

 1775 لغ  آدم

 1400 اللغ  البصري  فا فن الرسم

 1173 ي غ  ثاني  كل ا دتاريس ا(: نلاذا تطبيقي  لتاريس اللغ  العرباللغ  الثاني  )تعلل

 1856 لغ  الظالل

 522 اللغ  العربي  : ماخا معاصر إلى بانوراما الثقاف  اللغوي 

 1766 لقاء فا أمستردام

 2332 ل ا ديسلبر فات

 1941 للقطط الصغيرل أحالم ع يب 

 1884 لللوت أسةان ص راء

 1543 لم ال برياء

 2155 لم يالا  وقا

 2201 للاذا

 2275 للس  حياتا

 2156 لللم  تات ردحك: لوح  أدبي  رسل ا عشردن مبا 

 2096 للن اللضارب: نصوص دجااني  تعانق ردح الثورل العربي  ال برى

 1942 للن ست ون ال اي 

 1816 لن يطوي ا الةسيان
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 48 هللا برهان على دجوده

 1985 هللا يحبةا

 767 اللوائح الشرعي  مع التوضيح

 1827 لوسي ير الشيطان األعظم

 2182 لوهل 

 1221 اللياق  الباني  فسيولوجيا دتاريب

 588 الليبرالي  دالواقعي  فا العالقات الادلي 

 2349 ليس الوين بلاا  

 1776 ليس خطأك

 2067 ليس س ال  أن ت ون فلسطيةيا  

 1642 ليست أجلا من فا قريش

 2157 ليطلئن ال ؤاد

 1847 ليل  اغتيال ابن الرئيس

، 1695 ليل  داحال ت  ا

1696 

 2238 ليل  دن ار دعلر ملاء باألسرار

 1969 لين تحب ماما

 1614 اللّاعطر القصيال

 

 م

 1057 مأزق التحول اللغو  فا ال لس   اللعاصرل

 2158 مأدى حرف

ادل  وي  الدمئ لباني  دعلوم الرياض : الرياض اللؤتلر العللا الثالث ل لي  التربي  ا

 األردني 

1424 

ظا    فااللؤتلر العللا الادلا األدل: بيئ  اللال داألعلال دالتةلي  اللستاام

 جائح  كوردنا

687 

األساليب،  اللؤتلر العللا الادلا اللح م الاامس: الريادل داالستثلار )التحايات،

 الحلول(

649 

ي  ااخل  فا الرأ  العام األمري ا دأثرها على أهم القضايا الاللؤسسات ال اعل

 2001دالاارجي  بعا عام 

493 
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 1559 مئ  قصيال تستحق أن تسلى معلق 

 2507 مئوي  الادل  األردني  مسيرل ال ا ليين

 2159 ما أرخه ال ؤاد

 54 ما أردعك فا اللاية  ال اهل 

 2340 ما اختاره قلبا

 61 مقوالت دتلثالتما بعا الحااث : 

 2051 ما بعا الحرب

 2160 ما بقا سرا  

 2228 ما بين الااير دالصادر

 1408 ما تبقى

 2189 ما تحت الوسائا

 2161 ما خلف ال اار

 1773 ما خل ه صلتا

 2162 ما صٌره قللا

 1504 ما ناب عن الصلت

 2224 ما دراء الردح

 80 ما دراء الغضب

 1616  ياء أخرى: دراسات نقاي ماء الشعر دردنقه دأ

 1207 اللاء دال واء داألكس ين كان الاداء

 1786 ماتت رجال  

 1883 اللاتريو  ا

 286 ماذا تعرف عن نبيك محلا صلى هللا عليه دسلم

 1986 ماذا رأيت ؟

 2163 ماذا لو كةت

 1703 مارديس

 551 اللاركسي  دمسألتا القومي  دالص يوني 

 1484 بةا نويرل اليربوعامالك دمتلم ا

 270 ماهي  علوم الحايث داالت اهات الةقاي  اللعاصرل

 2271 مادراء كواليس الردح

 1721 اللادرائيات

 2017 مايا دالبالون الع يب
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 1607 ماي وق الواقع

 1416 اللايم: دراس  فا األداء التلثيلا

 2398 مبادئ إدارل دكاالت السياح  دالس ر

 96 ساسي  لل ردق ال ردي  دنظريات االلبادئ األ

 1288 مبادئ ا دارل الحايث : األساسيات، القواعا، الل اهيم

 1366 مبادئ التسويق فا العصر الرقلا

 1192 مبادئ الرياضيات

 858 مبادئ علم الة س التربو 

اب ألحزمبادئ فا القانون الاستور : األنظل  السياسي ، األنظل  االنتاابي ، ا

 سياسي ال

720 

 539 مبادئ فا تاطيط مان العرب اللسللين األدلى

 1195 مبادئ دأساسيات االحتلاالت

 638 مبادرل الحزام دالطريق دمستقبا م ان  الصين العاللي 

 ار،  ، الت اريمبادىء القانون الت ار : الةظري  العام  لقانون الت ارل، األعلال الت

 العقود الت اري 

796 

 2215 مبعثر

 2312 متاهات معتق 

 1205 صري الب اللتراكبات الغشائي  لةانو إيليةات أدكسيا ال رافين: التحضير دالاواص

 2164 مترنم على أحزانا

 1096 متصا اللع م اللغو  دالتواصلا أد القاموس الذ  اليل ن أن يوجا

 1255 اللتطلبات الغذائي  لحيوانات الت ارب

 1536 مت أ

 2319 متى تع و

 2039 متى تةزل أي ا اللطر

 2297 متى يستيقظ اللاادعون

 1925 متى يصلت األمس

 1796 متيسه

 1656 مثيولوجيا األنثى فا  عر را ا عيسى

 1133 الل از فا ضوء اللقاييس الةقاي  حتى ن اي  القرن العا ر ال  ر 

 229 هـ370م ادل القراءات الشاذل ألبا عباهللا الحسين بن خالويه 

 2105 م رل سرماي 
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 1512 الل لوع  الشعري  ال امل  للقس جوزيف إيليا

 798 م لوع  تشريعات االستثلار

 1691 م لوع  قصصي  لشرك  عالم الامى لتةلي  قارات األي ال

 1301 اللحاسب  اللالي  نظريا  دعلليا  

 1268 اللحاسب  اللالي : )األصول العللي  دالعللي (

 1070 بي  فا اللرآل الغربي محاسن العر

 2464 محاضرات فا التراث العربا ا سالما

 1201 محاضرات فا ال يزياء ال لي  لطلب  كليات العلوم دالتربي 

 1072 محاضرات فا اللسانيات العام 

 1445 محاضرات فا تاريخ الةقا عةا العرب

 1093 محاضرات فا علم األصوات

 810 اللحاكم األردني 

 حاكل  العقلي  دالضبط االجتلاعا  لاى معللات رياض األي ال: اختبارالل

 اللحاكل  العقلي   مقياس الضبط االجتلاعا

956 

دي ا ا يراللحاكل  الل زل : محاكل  الرئيس العراقا الراحا الش يا صاام حسين كل

يا الةائب صالح عبا ال ريم العرمويا محاما الافا  عن الرئيس الراحا الش 

 م حسينصاا

808 

 1104 اللحال التركيبا دالااللا فا البحث اللسانا العربا

 149 اللحادر العام  فا التربي  ا سالمي 

 1302 محادات األداء اللالا لشركات التأمين: دراس  تحليلي  قياسي 

 2165 محطات

 2409 محطات بألوان الطيف: مسيرل الت ايا دالبةاء دالتعبير الثقافا

 2448 ارياي  فا حيال قبيل  السرحانمحطات ت

 1676 1982 - 1971محلود درديش إسلا العلةا دالسر : حوارات ماتارل 

 1677 محلود درديش: غواي  الةقا

 1674 محلود درديش: قيثارل فلسطين

 256 ماتصر العارفين فا أسرار اليقين

 1154 ماتصر الةحو

 1209 م ال راثيم الصةاعا التطبيقااللاتصر بعل

ا ا ماتصر سةن أبا دادد دعليه حوا يه القيل  اللسلال: العا اللوردد فا حو

 سةن أبا دادد

277 
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 1150 ماتصر  واها ابن عقيا على أل ي  ابن مالك

 1160 ماتصر  واها خزان  األدب

 2477 ماتصرات جغرافي  دتارياي  فا الحردب الصليبي  األدلى

 2054 فعيناللاارات هلوم دسلوم: قص  لليا

 146 مارا: مشرد  س ر القرآنا

 408 اللااخا األساسي  فا بحوث ا عالم

 1612 مااد الردح

 1067 ماارات لغوي  من أصال  التراث إلى مواقع التواصا ا ل تردنا

 64 ماارس علم الة س

 1570 ماا  ألف دهش : ت اح  سابا

 1281 ماخا إلى أساسيات علم اللحاسب  القضائي 

م أح اداللاخا إلى القانون الت ار  األردنا دفقا  ألحاث التشريعات الت اري  

 مح ل  التلييز

795 

 1277 ماخا إلى اللحاسب : سؤال دجواب

 1199 ماخا إلى بحوث العلليات دالبرم   الاطي 

 2383 ماخا إلى دراس  التاريخ

 841 اللاخا إلى علم ا جرام

 272 عايااللاخا إلى علم ال رح د الت

 424 ماخا إلى علم الصحاف  دالعلا ا عالما دالرقلا

 846 اللاخا إلى علم العقاب اللعاصر

 62 ماخا إلى علم الة س

 361 اللاخا إلى فقه اللواريث اللقارن: فق ا  دحسابا  

 326 اللاخا لاراس  ال قه ا سالما: تارياه دمصادره دنظرياته العام 

 549 ة س السياسااللاخا لاراس  علم ال

 39 رماخا لالتصال دا عالم: دراسات فا تطور الةظم دالةظريات دفةون التحري

 875 اللارس  من الااخا: سوسيولوجيا مارس  مق ورل

 2399 مان أدق تةا على أبواب ا

 2262 مان متآكل 

 29 ماى تقةيات الردبوت

 - 92الحضار  )ماية  إست   األنالسي : دراس  فا تاريا ا السياسا د

 م(1263 - 711هـ/662

2480 
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 1741 ماية  الظالل

 2524 ماية  العيون ال اري : عة رل دقراها

 2045 اللاية  اللةسي 

 2527 م(1517 - 1228هـ/923 - 626ماية  حيس:  دراس  فا أحوال ا العام  من سة  )

 2481 م1149 - 713هـ/544 - 95ماية  الردل دأثرها فا األحوال العام  باألنالس 

 1878 مذكرات سري  دقصص أخرى

 2089 مذكرات الجئ فلسطيةا

 2004 مذكرات ليث

 2425 سة  فا الس ون السوري 22مذكرات م لا الةصرادين على دردب البعث:  

 2426 مذكرات محسن البراز 

 452 اللرأل بين الحقب  األمومي  دالذكوري : الصباح لم يارك   رزاد

 2082 د  سيرل اللان: أنا دمايةتا نابلساللرأل تر

 261 اللرأل فا الاطاب القرآنا

 462 اللرأل فا الل تلع: رؤي  اجتلاعي 

 1563 مرافئ الاطاب: فصول فا جلاليات التراث العربا دتلقيه

 532 اللرت زات ال  ري  ألسلل  اللعرف : دراس  نقاي 

 702 مر ا اللحاما اللتارب الشرعا

 1234 ن: الزهايلر )العالا بالتلارين الرياضي  دالترديح(مرض القر

 722 اللركز القانونا لحقوق اللرأل: اللواية  فا األردن

 1376 مردن  اللزيج التسويقا: ماخا لوالء الزبون

 1719 6اللريض رقم 

 1970 مزاح هشام

 2344 مزامير كةعاني 

 2014 مزرع  الزيتون

 CIF 734شحةات الاطرل بلوجب عقود مسأل  اللسؤدلي  نتي   لل

 552 اللسأل  الي ودي  بين هيغا دددستوي س ا دماركس

 758 اللسؤدلي  ال زائي  عةا علليات التلقيح الصةاعا

ي  حليلتاللسؤدلي  ال زائي  ل رائم السرق  داالحتيال دإساءل االئتلان: دراس  

 مقارن  مع نصوص قانون العقوبات األردنا

759 

 771 دلي  اللاني  للصياالنا عن أضرار صرف الاداء فا القانون األردنااللسؤ

 337 اللسائا الثالث
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 1153 اللسائا الةحوي  فا  كتاب دقائق التصريف لللؤدب

 685 مسار داد  الزرقاء السياحا

 2401 مسارات اللسير دالترحال فا األردن

 1271 اللساعا فا اللحاسب  ا داري 

 1283 للحاسب  الح ومي : اللحاسب  الح ومي اللساعا فا ا

 1151 اللساعا فا تس يا القواعا

 1284 اللساعا فا محاسب  الشركات

 1627 اللساف  التالي 

 1249 مسبار األما: لحظ  العرب التارياي  دالرحل  إلى ال ضاء

 1065 مستويات اللغ  العربي  اللعاصرل فا ددل  قطر: دراس  لساني  تطبيقي 

 1684 اللسرح العربا

 564 مسرحي  تقسيم اللةاصب بين األحزاب دادعاء ح وم  اللؤسسات

 2460 م1403 - 1211هـ / 806 - 608اللسللون فا الصين فا العصر اللغولا 

 533 اللسللون دالعالم من اللأزق إلى اللارا

 اق:لعرمسيحيو العراق دددرهم االجتلاعا داالقتصاد  دالثقافا دالسياسا فا ا

 2015 - 1915دراس  تارياي  فا العالقات ا سالمي  اللسيحي  

468 

ادل  س المسيرل الللوك ال ا ليين من خالل الطوابع البرياي  بلةاسب  مئوي  تأسي

 2021-1921األردني  

1407 

 1138 اللشاب   فا الةحو العربا

 573 اللشارك  السياسي  لللرأل دددرها فا مراكز القرار

 1852 عر باردل: مذكرات الجئ بين س ون الةظام دداعش درصاص الحربمشا

 1689 مشاعر مبعثرل

 438 اللشاغبون األبرياء

 110 مشاكا األي ال الة سي  ديرائق التعاما مع ا

 440 مشاكا الط ول  دكي ي  التعاما علا مواج ت ا

 481 مشاها من الحيال

 2447  يالنا األ رافاللش ر ال شاف فا سالسا نسب آل زيا ال

 1782 مشرح  بغااد

 2461 1911 - 1905اللشردي  دصرا  السلط  فا إيران 

 219 مشرد  إجازل التأهيا للتابر: مشرد  إجازل التأهيا للتابر

 103 اللش الت الة سي  دالسلوكي  ديرائق التعاما مع ا عةا األي ال
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 1854 مش ل  البةي  فا الرداي  العربي  اللعاصرل

: 1991مش ل  الصحراء الغربي  دظردف تأسيس جب   البوليساريو حتى عام 

 دراس  تأرياي 

2540 

 566 مشوار بين احتاللين

 1751 اللشا على الزجاا

 373  امصادر األموال داستااامات ا قا اللصارف ا سالمي  فا ضوء اللذهب الحة

عيان األ من خالل كتابه:تح   مصادر الشيخ الساللا دمة  ه فا ال تاب  التارياي 

 بسيرل أها ُعلان

2529 

 372 اللصارف ا سالمي  بين الواقع داللأمول

 367 اللصارف ا سالمي : قواعا دمرت زات

 56 اللصالح  مع العقا: مقام  فا علم ا صالح دالت ايا

 660 مصاات الرياح م افح  التصحر باستعلال اللياه العادم  اللعال  

 1141 التضام فا التراث الةحو  دالبالغامصطلح 

 1125 مصطلحات نقا الشعر فا تراث ابن جةا

 2485  اامه  الاللطامع ا سرائيلي  فا اللياه العربي  دال لسطيةي  دالحركات الشعوبي

 482 2021مطرقات ف ري  

 1413 2019اللظاهر الةسقي  فا فيلم ال وكر 

 1961 اللظل  الحلراء

 799 القانوني  لظاهرل العةف الزدجا دأثره على األسرل ال زائري اللعال   

 2532 اللعالم األثري  دالسياحي  فا ددل الاليج العربا

لرحل  ا المعالم على يريق الرسول محلا صلى هللا عليه دسلم فا الاعول إلى هللا ف

 الل ي 

288 

 901 معايير اختيار القيادات ا بااعي 

 1280 2021   عااد التقارير اللالي  اللعايير الادلي

 38 معايير الصحاف  االستقصائي  فا البرامج التل زيوني 

 882 ي عاللمعايير انتقاء اللارسين لل ة  التاريس فا ضوء التغيرات اللستقبلي  ال

 985 معا  نحو قراءل أفضا

 1101 مع م األل اظ داللصطلحات األجةبي  فا الل    العامي  األردني 

-1921ي  )مع م التربويون داللاارس فا إقليم ال ةوب فا الللل   األردني  ال ا ل

 م(1950

872 

 1100 اللع م الااللا لللشترك الل ظا فا العربي  ال صحى دالعربي  ال ةوبي 
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 196 اللع م الرقلا لسور القرآن دآياته دكللاته

 1190 مع م السامي  القايل  دالعربي  العاناني 

 1095 للع م العربا البةائا التةوعا: أسسه دنلاذجه دقضاياها

 823 مع م اللصطلحات األمةي 

 1169 مع م مصطلحات علم العردض دالقافي  دما يتعلق به

 1099 اللع لي  الصوتي : دراس  فا االصطالح داللة ج

 585 لااللعضل  األمةي  فا الةظام الادلا دمستقبا التوازن االستراتي ا العال

 1962 معطف سارل

 887 التعليلي  2030معلم التربي  الرياضي  فا إيار رؤي  

 1358 اللعلومات البيئي  دتصليم اللةت ات

 198 معلّم القرآن: ص ات دم ارات

 779 لللارس  خطابات الضلان تحت الطلباللعيار الادلا 

 267 معين اللستغيث فا علوم الحايث

 1917 مغارب  فا بيت أمري ا

 1992 مغامرات أيلن ديسار: نحتاا إلى الابز

 1977 مغامرات ال تاب اللت ول

 1778 مغامرات بيةوكيو: دمي  من خشب

 2012 مغامرات سي و دكي و

 2046 مغامرات ظا

 1734 مغامردن دراء األيلسا: سيرل الحاللين

 122 م اهيم أساسي  دقضايا أخالقي  فا ا ر اد

 1421 تي ي  فا ا دارل الرياضي الل اهيم االسترا

 1055 م اهيم نظري 

 828 م اهيم دم ارات دم االت حايث  فا الاام  االجتلاعي 

 355 الل صا فا فقه ا يلان

 519 م  ردن تربويون: نظرل تربوي  فا ظا ال  ر التربو 

 143 م  وم ا سالم دعقياته دنواقضه

 2438 مقابالت  اصي  مع مؤرخين موصليين

 2469 مقاربات فا ال  ر العربا اللعاصر

 129 مقاربات فا مةطق القضايا: دراس  تحليلي  مقارن  فا مةطق ابن سيةا

 1478 مقاربات للقصائا ال اهلي 
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 1535 مقاربات دأجيال: فصول فا الشعر العراقا اللعاصر

 1026 اللقارب  ال زائري  فا م ال ضلان ال ودل فا مؤسسات التعليم العالا

 راءلاللقاصا األدبي  فا ال تابات العربي  من األصول إلى عصر ابن خلادن: ق

 تاادلي  فا الةثر العربا القايم

2274 

 341 اللقاصا الت ويةي  داللقاصا الت لي ي  فا الاطاب القرآنا

 1552 مقاصا القصائا: نقا

 1119 مقاالت فا اللة ز الةصا دالةقا 

 2066 بي  فا اللارستين اللصري  دالشامي اللقال  األدبي  العر

 2065 مقامات

 2 ان )مقامات تأسيس إمارل  رقا األردن: توجه األمير عباهللا من معان إلى عل

 (1921نيسان  11 - 1920تشرين الثانا 

2511 

 226 مقامات فا علم القراءات

 621 مقام  فا بحوث العلليات

 09 مقام  فا نظري  الحوسب 

 925 ات الل توح  داسع  الةطاق: م  وم ا دعةاصرهااللقرر

 128 مقول  الشاء: الرداقي  دأثرها فا ال  ر ا سالما

 1032 الل افئ  للسةافر: العربا دا ن ليز  دالحاسوب

 716 م افح  ال رائم العابرل للحادد فا ددل  ا مارات العربي  اللتحال

 745 لس التعادن الالي ام افح  جرائم االت ار بالبشر فا ددل م 

 2056 الل تب  السحري 

 1987 م تشف ال لال

 1272 الل تلا فا التحليا اللالا

 1276 1الل تلا فا مبادئ اللحاسب  

 1273 2الل تلا فا مبادئ اللحاسب  

 432 م ةونات العقا ال لعا: ت وين السلوك دبةاء الشاصي  ال لعي 

 1360 اتسويقدالتصةيع اللتسار : ماخا إلى األداء الم ونات سلسل  الت  يز الر يق  

 2166 مالذ الحيال

 1777 اللالك األبيض اللتوحش

ا  مالمح الحضور ال لس ا فا ال  ر ال زائر : جال التأصيا  لاصوصي  ا با

 دالةقا عن اآلخر

137 

 1818 م: ال تاب السةو  2022ملتقى مةتاى الرمثا القصصا العربا األدل 



706 
 

 1787 ل أ األخيرالل

 دته ملحق كراس الاتل  الااص باتل  البااي  لضبط ح ظ كتاب هللا داتقان تال

 اللستوى الثانا

223 

ته  ملحق كراس الاتل  الااص باتل  الح اظ لضبط ح ظ كتاب هللا دإتقان تالد

 اللستوى الثالث

224 

وى لستالدته  الملحق كراس الاتل  الااص باتل  الضبط لضبط كتاب هللا دإتقان ت

 األدل

225 

ا اللل وظ االستعارّ  من فلس   ري ور إلى خطاب درديش الشعرّ  فا "أرى م

 أريا" دأحا عشر كوكبا  

1134 

 1943 مل وف يعود إلى صوابه

 1840 مل ويةا

 1308 الللارسات االستراتي ي   دارل اللوارد البشري 

 2353 ملل   األسرار

 612 دي  دمةطق  الاليج العرباالللل   العربي  السعو

 2058 ملل   الةسيان

 399 من أجا إنتردبولوجيا االتصال الرقلا

 2530 هـ(900إلى  600من أخبار ُعلان فا ثالث  قردن )من 

 2167 من أكون أنا

 1052 من اختالف اللسانيات إلى لسانيات االختالف

 1881 ي من التاييا إلى التأديا: دراسات فا الرداي  العرب

 2386 من التراث

 2092 من الذاكرل: مادبا ا نسان دالل ان

 2027 من ال  ر إلى الغردب مع ييور غاب  الاردب

 1187 لعربي ير امن ال صحى إلى العامي : لتعليم قواعا "عامي  بالد الشام" للةايقين بغ

 2284 من القلب إلى القلب

 644 دمواقف " من برا الت رير ثاني  " ذكريات، كتابات

 247 من بالغ  القرآن

 2168 من جوف ردحا

 2057 من دفتر أما ددت كوم

 1046 من ذاكرل التاريخ: اللوردث الشعبا دأثره فا الل تلع األردنا

 2169 من رسائا ال راق
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 1648 من ريح  بالدنا زجا

 1980 من سيعتةا بأما

 1464 من علم اللةطق إلى مةطق التاييا

 2087  رف  العلرمن على 

 2060 من ن حات الردح: مقاالت دخواير

 2323 2من داقع الحيال 

 1934 من يستحق ال وز؟

 1664 مةابر األحرار

 1758 مةارل اللوت

 1458 اللةاظرات فا األنالس: ابن برد األصغرأنلوذجا  )دراس  فةي (

 67 مةاهج البحث فا العلوم السلوكي 

 04   فا البحث العللامةاهج دأساسيات ال تاب

ءات جرامةاهج دتقةيات البحث فا علوم ا عالم داالتصال: اللااخا اللة  ي  دا 

 الليااني 

420 

 915 مةاهج ديرائق تاريس اللغ  العربي  الت املي 

 946 اللةتسور  دأي ال التوحا

 2334 مةثورات فا الظا دغرق ناعم فا حاف  اللاية : قاموس األثر

 709 اليللك للن اليستحق: بل ور من جايامةح من 

 472 مةزلقات الت  ير: مقاالت تةويري 

 1792 اللةسا

 131 مةطق الح اا عةا ابن حزم األنالسا

 11 اللةطق لللبرم ين داللصللين

 555 اللةظلات داللؤسسات الص يوني  العاللي 

 1289 اللةظل  اللتعلل  داألداء ا دار  للادل 

 1322 الستراتي ا ألداء العاملين فا  ركات االتصاالتاللةظور ا

 1139 مةظوم  فا الةحو

 1944 اللةقذدن

 2387 اتهمة ج األستاذ الاكتور علاد الاين خليا فا دراس  التاريخ من خالل مؤل 

راس  ح: دمة ج ا مام مسلم فا الردايات اللاتل   فا صحيحه بين التعليا دالتصحي

 نقاي 

274 

 1497 ي حقيق الةصوص األدبي : دراس  تطبيقي  فا تحقيق الادادين األنالسمة ج ت
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 1112 اللة ج فا الاطاب الةقا  اللعاصر: ا   اليات داألنلاي

 400  لوسيمة  ي  البحث فا علم االجتلا : التةظيم دالعلا الةواظم اللة  ي  اللل

 03 اللة  ي  العللي  فا البحوث ا عالمي 

 1031 يس العلوم االقتصادي  من التقليا إلى الحااث مة  ي  تار

 1620 مةا إلا

 996 م ارات األعااد

 1372 م ارات اللبيعات كأسلوب حيال

 829 م ارات الللارس  الل ةي  فا الاام  االجتلاعي 

 1370 م ارات رجال البيع: ماخا لتعزيز سلع  الشركات الادائي 

 1373   ال وضى التسويقي م ارات رجال البيع: ماخا معال 

 1180 م ارل القراءل للةايقين بغير العربي 

 1568 م رجان الرمثا للشعر العربا

 1859 الل طوان

 1488 الل يلةات فا الشعر العربا حتى العصر األمو : دراس  سوسيو ثقافي 

 800 اللواثيق الادلي  دالعربي  اللتعلق  بالسلط  القضائي 

 682 فا السياح  األردني  اللوارد البشري 

 578 اللواية : من دعا الذات إلى دعا السياس 

 1762 مواقا الحةين: مشاها من الذاكرل داالغتراب

 429 مواقع الشب ات االجتلاعي  األكاديلي 

 2486 1973 - 1948مواقف األحزاب اللبةاني  من الصرا  العربا ا سرائيلا 

 2520 لطمواقف دمبادرات ريادي  فا الس

 1785 اللوت الحرام

 1713 موتائيا:  ابان بون كافيه

 2458 موجز تاريخ جل وري  الصين الشعبي 

اص اللوجز فا  رح قانون العقوبات القسم الااص: جرائم االعتااء على األ ا

 دفق آخر التعايالت

755 

فق ال داللوجز فا  رح قانون العقوبات القسم الااص: جرائم االعتااء على األمو

 آخر التعايالت

756 

اص اللوجز فا  رح قانون العقوبات: القسم الااص جرائم االعتااء على األ ا

 داألموال دفق آخر التعايالت

762 

 506 اللوردث التارياا
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يش اللوريسي يون دالعالم ا سالما من سقوي غرناي  حتى ن اي  محاكم الت ت

 ا سباني : دراس  تارياي  دثائقي 

2479 

 1951 موسم القطاف

 908 اللوسوع  التعليلي  اللعاصرل

 1483 موسوع  الار الثلين من  عر الح ل  فا عصر الشعراء اللاضرمين

 2405 شريناللوسوع  اللسيحي  لألعالم الويةي : اللسيحيون ال اعلون فا القرن الع

 1427 موسوع  رياض  كرل العين

 2504 موسوع  علان أيام زمان

 1049 قى الشعبي  ال لسطيةي اللوسي

 227 الاللوضح فا جلع ال لع فا القراءات السبع من يريق الشايبي : سورل اللائ

دل موضوعات تربوي  معاصرل فا اللةاهج ديرق التاريس: دليا اللعللين دالقا

 التربويين

917 

 1336 موضوعات فلس ي  معاصرل فا ال  ر االستراتي ا

 145 سالمي موضوعات فا العلوم ا 

 603 1982-1975موقف االتحاد السوفيتا من الحرب األهلي  اللبةاني  

 604 1953 - 1950موقف االتحاد السوفييتا من الحرب ال وري  

 596 1939 - 1912موقف بريطانيا من التطورات السياسي  فا الصين 

 1598 مولا الحزن

 1874 موناليزا اللوصا

 1662 موهبتا اللارسي 

 663 للياه دالعراق: دراس  بالتحايات دالتةلي  اللستاام ا

 934 اللياان فا ا ر اد اللارسا

 426 الليايولوجيا دا عالم الرقلا

 1738 ميس ي لتا االفتراضي 

 1733 ميالنين

 1508 الُلتَةافا

 

 ن

 1539 الةاسك: ماتارات  عري 

 520 18الةافذل 
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 1557 الةافذل اللضاءل عن الشعر دنقاه

 264 الةباتات فا القرآن ال ريم

 222 ح ان ا الةبراس من ال اتح  إلى الةاس: خط  عللي  لتأسيس حلق  الح اظ دمحادات

 1988 نبض

 1726 الةبطا اللةشود

 1880 الةبالء

 2097 نثار دغبار

 2417 هـ 770نثر ال لان فا تراجم األعيان تأليف أبو العباس ال يوما اللتوفى سة  

 297 نثر الآللئ على باء األمالا

 2170 نثرات التائ ين

د  ن لان ياسين: مة  ه دج وده فا تادين التاريخ العربا ا سالما االقتصا

 داالجتلاعا

2467 

 1593 ن ل  الليا األخيرل

 1660 ن ل  بعا حين

 1442 ن وم الشلال:   ادات بحق مباعين عرب

 1443 (1995 - 1970ددريات عربي  )ن يب مح وظ بال معطف: حوارات فا 

 1258 الةحا دأزهار العسا فا فلسطين

 1971 الةحا ددب العسا

 2225 نحن دكوردنا

 1149 الةحو العربا دتلثالت جايال للغ  العربي : نلاذا تحليلي  دتطبيقي 

 243 نحو ال راء: مقارب  لةظريته دمة  ه

 200 ال ريم نحو نظري  علم لغوي  لترجل  الةص القرآنا

 2240 نابات قلبا

 2244 نرجس أزرق

 1479 الةزع  الارامي  فا اللعلقات العشر

 2309 نزع  ردح

 1624 نزيال قاسيون: أنا يا الةبوءات اللتوحش 

 1918 الةساء الي علن ذلك

 2171 نساء من فوالذ

 497 نسائم الاير

 2172 نسائم ديةي  ترد  الردح
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 2519 الةشلا

 2449 للان دالادل فا اللشرق العربا القايم حتى ن اي  العصر البردنز نشوء ا

 1502 نشيج البيلسان

 1468 الةص الل توح فا أدب فلك الاين كاك  يى

 ي  الةص دالالنص فا ضوء معايير الثقاف  اللركزي : ملحل  اللغاز  اللوريس

 أنلوذجا  

500 

 2213 نصف بوح

ثورل يوليو -1882طانا من معرك  التا ال بير نضال مصر ضا االستعلار البري

1952 

2539 

 380 نظام الح م فا ا سالم: نشأته دتطوره، التأسيس )مقارب  فلس ي  جايال(

 523 نظرات سوسيولساني : قضايا دمعال ات

 1444 نظرات فا الرداي  دالشعر: قراءل فا نلاذا عربي  ماتارل

 233 نظرات لغوي  فا كتب معانا القرآن

 306 رن الةظرل إلى اآلخر فا الي ودي  داللسيحي  دا سالم: دراس  تحليلي  مقا

 1453 نظر  ضعيف دعةا  نظارل: رحل  فا كتب ماتارل

 396 نظريات الت اعا الرمز 

 688 نظريات التةلي  اللعاصرل

 98 نظريات الغرائز دالادافع دالحوافز دالحاجات ا نساني 

 1415 دتوظيف الثقاف  الشعبي  الةظريات اللسرحي 

 397 نظريات علم االجتلا  فا البةاء الوظي ا

 118 نظريات فا ا ر اد الة سا

 398 نظريات مستحاث  فا علم االجتلا 

 898 نظريات دات اهات معاصرل فا ا دارل دالقيادل التربوي : مةحى ت اعلا

 100 نظري  إليس دتقبا الذات

 531 دالاين: دراس  فا علم االجتلا  الايةاالةظري  االجتلاعي  

 119 دي نظري  التعلق: العللي  ا ر ادي ، ال ةيات، البرنامج دال لسات ا ر ا

 1640 نظري  التةاص: الل  وم دخصوصي  التوظيف فا الشعر العربا اللعاصر

 1098 ايالجالةظري  الحقلي  دالقاموسي  اللوضوعاتي  نحو صةاع  مع لي  موضوعاتي  

 327 نظري  الح م الشرعا

 1417 نظري  الاراما فا العلا اللسرحا: إضاءات نقاي  درؤى ماتل  

 366 نظري  الذم  دأثرها فا العقود اللالي 
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 750 الةظري  العام  لل ريل  دال زاء ال ةائا

 731 الةظري  العام  للقرارات ا داري : دراس  فق ي  تشريعي  قضائي 

 35 اللعلومات األر ي ي نظم إدارل 

 12 نظم اللعلومات ا ل تردني 

 650 نظم اللعلومات اللالي  داللصرفي  الحايث 

 1274 نظم اللعلومات اللحاسبي  فا ظا خامات الافع ا ل تردني 

 478 ن حات حياتي 

 2267 ن حات من دحا الت رب  دالايال

 262 وي الة س ا نساني  فا القرآن ال ريم دالسة  الةب

 675 الة ط دالغاز فا األردن

 1606 ن ق الحري 

 2466 ي نقاب  آل البيت األ راف: نشأت ا دمراسيل ا دإس ام ا فا الحيال السياس

 330 الةقا األصولا عةا ا مام الغزالا: دراس  تحليلي  نقاي 

 135 نقا العقا العربا عةا علا زيعور

 106 لاينالوا االن عالي  لاى األي ال من دج   نظرنقص الاافعي  دعالقت ا بالحساسي  

 255 د تالزرانقض الارافات القائل  بتأثر القرآن ال ريم بال تاب اللقاس داألفستا ا

نقض خراف  التطور العضو  اللوجه: قراءل نقاي  ت شف أدهام دأباييا 

 دتحري ات الاكتور علرد  ريف فا قوله باراف  التطور العضو  اللوجه

1212 

 2281 نقط  رأس سطر

 2360 الةقود

 1894 ن اح الع اريت

 248 ن ت البيان فا إع از القرآن

 1092 نلاذا تركيبي  فا ضوء البحث اللسانا اللقارن

 665 2000-1820نلو االقتصاد العاللا 

 455 نلو الط ا االجتلاعا داألخالقا داالن عالا

 855 نلو ي ا الردض  دالتقويم التربو 

 العام عليمالةلوذا اليابانا التعليلا نلوذا لللحاكال دنلاذا فا تر يا ن قات الت

 كتطبيقات فا ا دارل التربوي 

932 

 1770 ن ر نيرفانا

 2453 الة ض  األدردبي  دأثرها فا ظ ور الادل  القومي  الحايث 

 2528 الة ض  اللت ادل لسلطة  ُعلان فا ع ا السلطان هيثم بن يارق
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 364 ازل فا العقار تحت االحتالل فا فلسطين: دراس  فق ي نو

 1451 نوافذ الةص األدبا: قراءات نقاي  فا نصوص معاصرل

 1603 نوافذ العترافات الضوء:  حواراتا

 1604 نوافذ العترافات الضوء: حواراتا

 221 ودلة با انور البيان فا إتقان تالدل القرآن للن أجيز بالقرآن بقراءل عاصم بن أ

 986 نور من نور: اللرحل  التحضيري  التأسيسي 

 525 نيت يت دبس:  إتي يت ا نترنت

 302 نيا السعادتين فا  رح مقتضى الش ادتين

 323 نيا اللرام بتوسا األعلى باير األنام عليه أفضا الصالل دالسالم

 

 ـه

 2280 هاالت

 1769 هانا بعا ال ةعانا

 1657 هبةا من لانك ضوءا

 1789 ال تاف األخير

 582 ه رل األلبان إلى دمشق فا القرن العشرين دإس ام م فا الحيال الثقافي 

ا لتلقاه رل الت  يك إلى الةقا العربا بين ال وني  دالتحيز: دراس  فا أنلاي 

 درهانات ا

1431 

 1888 هااليش دقصص أخرى

 313  انهااي  ال ةان فا تةزيه هللا عن ال سلي  دال    دالل

 240 "هاى اآليات دأخر متشاب ات "من أدل سورل مريم إلى ن اي  سورل العة بوت

 379 ال ا  الةبو  فا الاصوصي  الشاصي  دأثرها فا نلاء ال رد دالل تلع

 1972 هاي  سامر

 1799 هذا أنا

 2373 هذا الةور غايتا

 530 هذه ال تب القيل : مالحظات أدلي 

 2173 هزائم قلبا

 1743 هسيس اليلام

 1533 ها أتاك حايث القاسي 

 2402 ها سبق اللسللون كولومبس
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 2205 هلس الاوابا

 475 هلسات انتاابي 

 2313 هلسات كاتب

 2174 هلم

 1632 هةا الرمثا

 2434 هةا أبو الشعر: أديب  دمؤرخ  دموثق 

 2005 هةا د عرها الل عا

 ، (: تاطيط، استراتي ي EHRMردني  ) هةاس  إدارل اللوارد البشري  ا ل ت

 تاصص

1318 

 14 هةاس  البيانات

 10 هةاس  البيانات )متقام(

 1044 ال ةاس  الثقافي  دددرها فا تح يز ال عاليات دال وائز الثقافي 

بي    أدهةاس  ال ضاء الشعر  فا  عر م ا الةزال: قصيال بةت قوما مثاال  )دراس

 نقاي (

1663 

 136 حضور الذات دالتعادي : مقارب  ف ري  ال وي  بين

 729  زائرفا ال ابي ال يئ  العليا اللستقل  للراقب  االنتاابات دددرها فا العللي  االنتا

 1000 هيا نتعلم القرآن

 2304 هيام دثقاف  تصةع رجا فا قل  ا فاق 

 2410 هي اء البشير: سيال بح م دين

  ا األقصى فا الي ودي  دا سالم: دراس هي ا سليلان عليه السالم داللس

 موضوعي  نقاي 

175 

 640 ال يلة  الص يوني  على ثردات  رق البحر اللتوسط

 

 و

 385 دأ رقت  لس: للح  تارياي  عن نشأل اللسيحي  فا األردن دامتاادها

 163 دألقيت عليك محب  مةا

، 1278 الواضح فا حلول أسئل  معايير إعااد التقارير اللالي 

1279 

ح ل  الوافا فا  رح أح ام قانون العلا دفقا  ألحاث التشريعات داجة ادات م

 التلييز

738 
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 2505 الواقع األثر  دالسياحا فا البادي  الشرقي 

 داقع البةاء الرمز  فا  عر اللقادم : نافذل على بعض مراحا مسيرل  عر

 اللقادم  ديبيعت ا

1608 

 825 األردن: اللاضا، الحاضر، اللستقبا داقع الحرك  التعادني  فا

 2001 داقع القص  القصيرل لألي ال فا األردن

 2231 دالعا ر من صبر 

 1804 دتضيع االبتسام 

 2183 دتيةا

لالك )است الوثائق ال ا لي : أدراق عباهللا بن الحسين، دائرل األراضا داللساح 

 لثانا دالثالثون القسم الثالث(م الل لا ا1941-1932البلايات فا ع ا ا مارل 

2513 

 52 الوجود دالاين عةا هي ا

 1932 دجوه البطا دأقةعته فا الرداي  فا العلاني 

 1744 دجوه لتلثال زائف

 802 الوجيز العللا فا إجراءات التقاضا فا اللحاكم الشرعي 

ركات الوجيز فا التشريعات الت اري  األردني : مبادئ القانون الت ار  )الش

 الت اري ، األدراق الت اري ، دالعلليات اللصرفي (

793 

 746 الوجيز فا ال رائم ا ل تردني : القواعا اللوضوعي  دا جرائي 

 664 الوجيز فا  رح األسعار التحويلي 

 268 الوجيز فا  اء من مصطلح الحايث الشريف

 1572 دحا الظالل

 1991 دحياا  فا اللةزل

 1860 الوديع 

 1819 دراء اللسافات

 1710 درد جور 

 437 دسائا ا عالم ال ايا دالضبط االجتلاعا

 1954 دسائا الةقا: تعلم دلون

 803 الوسيط فا القضاء ا دار 

 2073 د و ات صحافي  مست ال إلى أبو اللتاد 

 987 الوعا الصوتا: م اراته دتطبيقاته

 34 الوعا اللعلوماتا دا عالما

 487لؤتلر العللا الادلا اللح م السادس حول العلوم ا نساني  داالجتلاعي  دقائع ال
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 دالعلوم االقتصادي  دا داري 

 1510 دقال لا جسا 

 315 دق ات مع أدعياء العقالني  حول الاين دالعقا

راس   : )دالوالي  القضائي  فا اللسائا الااص  الادلي  فا ظا االت اهات الحايث

 ارن (اللق   فا القانون الادلا الااص األدردبا دالقوانين العربي تحليلي  مقارن

707 

 161 دلسوف يعطيك ربك فترضى

 1682 دلم تغلق بعا الستارل

 2256 دلةا بالحلم لقاء

 2175 دلةا بعا ا نط اء ح اي 

 2006 دليا دحذاؤه الع يب

 1876 دليل  العزل 

 1645 دما تورد الاا إال قليال

 2230 ضيئ دمضات م

 2176 دمضات من حياتا

 2177 دمض 

 2178 دمض  خيال

 

 ي

 1517 يا حب عذرا

 2179 يا زهر الرمان

 2306 ياسليةيات

 1406 ياسين عطي : ا بن الاارق لل ن العراقا الحايث

 516 لوح  كتابات دفلس ات فا تةلي  الذات22يتأثردن فيتغيردن لوحاهم: 

 1655 يتش اك اللسان

 1730 ىيحي

 2253 يايا لا انك تاتا

 388 يسو  إل ا

 389 يسو  فرحا

 1501 يشرب من زجاجته ال ارغ 

 1639 ي زنا الشوق
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 1549 7يوتبيا: سالسا الذهب 

 2033 يوسف ال الح الصغير

 2034 يوسف دالسل   الللون 

 2249 يوالنا

 2036 يوم التاييم

 1725 يوم الطين أد ح ايات اغلات

 2021  أنساه دقصص أخرىيوم ال

 1452 يوميات كاتب فا األيياف

 1732 يوميات مل   تحا  ال رسا

 2358 يونغ دهس : س ا صااقتين
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 أ

 2468 اآلثار ا سالمي 

 710 اآلثار الغارق 

 286 اآلثار الةبوي 

 172، 171، 168 ،167، 157، 149 اآلداب ا سالمي 

 525، 169 آداب السلوك

 123 آداب الل ة 

 567، 550 آسيا الوسطى

 320 آفات اللسان

 2466، 2446، 2445، 291، 290 آل البيت

 29، 28، 27 اآلالت الذكي 

 215 آيات األح ام

، 240، 208، 206، 205، 204، 203، 196، 161 اآليات القرآني 

246 ،251 ،253 ،260 ،265 ،266 ،1111 

 270، 67، 02 األبحاث

 1493، 1491، 1457 األبحاث األدبي 

 429 األبحاث األكاديلي 

 1327 األبحاث ا داري 

 531، 419، 400 األبحاث االجتلاعي 

 870، 851 األبحاث التربوي 

 1225 أبحاث التغذي 

 1381 أبحاث السوق

 701 األبحاث القانوني 

، 1086، 1085، 1082، 1074، 1073، 522 األبحاث اللغوي 

1094 ،1112 ،1156 ،1490 

 2080 أبو ظبا )ا مارات العربي  اللتحال(

 1405 األثاث اللةزلا

 1200 األجسام ال ل ي 

 06 األحاجا داأللغاز

 319، 281، 278، 272 األحاديث الةبوي 
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، 2384، 2382، 2068، 1681، 574، 385، 45 األحااث التارياي 

2489 ،2498 ،2502 ،2507 ،2514 ،2515 

 409 األحااث الراهة 

 2517، 596، 565 األحااث السياسي 

 580 األحزاب الايةي 

، 720، 581، 580، 579، 566، 564، 490، 468 األحزاب السياسي 

2425 

 2486 األحزاب اللبةاني 

 216 أح ام الت ويا

 378 األح ام السلطاني 

، 346، 345، 335، 327، 307، 280، 261 ،191 األح ام الشرعي 

350 ،356 ،365 ،383 

 364، 359، 339، 328 األح ام ال ق ي 

 585 األحالف

 135، 57 األحالم

 871، 191 األحوال االجتلاعي 

 2520، 2473، 457 األحوال االجتلاعي  داالقتصادي 

، 639، 638، 637، 636، 628، 627، 499، 451 األحوال االقتصادي 

640 ،641 ،642 ،643 ،644 ،667 ،2535 ،

2538 

، 559، 558، 557، 491، 488، 486، 409، 185 األحوال السياسي 

560 ،561 ،562 ،563 ،565 ،566 ،567 ،579 ،

582 ،586 ،618 ،641 ،645 ،2457 ،2458 ،

2469 ،2486 ،2489 ،2511 ،2512 ،2514 ،

2516 ،2538 

 767، 766 األحوال الشاصي 

 451 وال الصحي األح

 1210، 1209 األحياء الاقيق 

 41 األخبار العاللي 

 837 أخطار الةقا

 1389، 1314، 505، 167، 166، 141، 126 األخالق
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 238، 173، 172، 170، 169، 162، 148 األخالق ا سالمي 

 124 األخالق االجتلاعي 

 286، 162 أخالق الرسول

 556 األخالق السياسي  الايةي 

 121 األخالقيات االجتلاعي 

 884 أخالقيات التعليم

 885 أخالقيات اللارس

 123، 122، 121 أخالقيات الل ة 

 816 األخالقيات الوظي ي 

 1338 األداء القياسا

 1347 األداء اللؤسسا

 1302 األداء اللالا

 1416 األداء اللسرحا

 1296 األداء اللةظلا

 1429 األدب

، 1691، 1672، 1671، 1670، 1457، 1434 أدب األي ال

1692 ،1693 ،1934 ،1935 ،1936 ،1937 ،

1938 ،1939 ،1940 ،1941 ،1942 ،1943 ،

1944 ،1945 ،1946 ،1947 ،1948 ،1949 ،

1950 ،1951 ،1952 ،1953 ،1954 ،1955 ،

1956 ،1957 ،1958 ،1959 ،1960 ،1961 ،

1962 ،1963 ،1964 ،1965 ،1966 ،1967 ،

1968، 1969 ،1970 ،1971 ،1972 ،1973 ،

1974 ،1975 ،1976 ،1977 ،1978 ،1979 ،

1980 ،1981 ،1982 ،1983 ،1984 ،1985 ،

1986 ،1987 ،1988 ،1989 ،1990 ،1991 ،

1992 ،1993 ،1994 ،1995 ،1996 ،1997 ،

1998 ،1999 ،2000 ،2001 ،2002 ،2003 ،

2004 ،2005 ،2006 ،2007 ،2008 ،2009 ،

2010 ،2011 ،2012 ،2013 ،2014 ،2015 ،

2016 ،2017 ،2018 ،2019 ،2020 ،2022 ،
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2023 ،2024 ،2025 ،2026 ،2027 ،2028 ،

2029 ،2030 ،2031 ،2032 ،2033 ،2034 ،

2035 ،2036 ،2037 ،2038 ،2039 ،2361 

 488 األدب األلبانا

 2358 األدب األللانا

 1458 األدب األنالسا

 2368، 2367 األدب ا سبانا

 1487 األدب ا سالما

، 2350، 2349، 2348، 2347، 2346، 2345 األدب ا ن ليز 

2351 ،2352 ،2353 ،2354 ،2355 ،2356 ،

2357 

 2366 األدب ا يطالا

 2371، 2370، 2369 األدب البرتغالا

 2375 األدب البوسةا

 2377 األدب التركا

 2362 األدب الانيلاركا

 1682 األدب الايةا

 2401، 2399، 2397، 2396، 2395، 2074 دب الرحالتأ

 2374 األدب الردسا

 2361، 2360 األدب السويا 

 2424 األدب السياسا

 1050، 1048، 1045 األدب الشعبا

 194 أدب الصوفي 

 1436، 1433 األدب العاللا

 2376 األدب العبر 

 ،1442، 1431، 1160، 1156، 1115، 266، 61 األدب العربا

1443 ،1444 ،1445 ،1446 ،1447 ،1448 ،

1449 ،1450 ،1451 ،1452 ،1453 ،1454 ،

1455 ،1456 ،1457 ،1460 ،1461 ،1462 ،

1463 ،1464 ،1465 ،1466 ،1467 ،1468 ،

1469 ،1470 ،1471 ،1472 ،1473 ،1474 ،
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1475 ،1476 ،1480 ،1481 ،1483 ،1484 ،

1491 ،1492 ،1495 ،1499 ،1500 ،1501 ،

1502 ،1503 ،1504 ،1505 ،1506 ،1507 ،

1508 ،1509 ،1510 ،1511 ،1512 ،1513 ،

1514 ،1515 ،1516 ،1517 ،1518 ،1519 ،

1520 ،1521 ،1522 ،1523 ،1524 ،1525 ،

1526 ،1527 ،1528 ،1529 ،1530 ،1531 ،

1532 ،1533 ،1534 ،1535 ،1536 ،1537 ،

1538 ،1539 ،1540 ،1541 ،1542 ،1543 ،

1544 ،1545 ،1546 ،1547 ،1548 ،1549 ،

1550 ،1551 ،1552 ،1553 ،1554 ،1556 ،

1557 ،1558 ،1559 ،1560 ،1561 ،1562 ،

1563 ،1564 ،1565 ،1566 ،1567 ،1568 ،

1569 ،1570 ،1571 ،1572 ،1573 ،1574 ،

1575 ،1576 ،1577 ،1578 ،1579 ،1580 ،

1581 ،1582 ،1583 ،1585 ،1586 ،1587 ،

1588 ،1589، 1590 ،1591 ،1592 ،1593 ،

1594 ،1595 ،1596 ،1597 ،1598 ،1599 ،

1600 ،1601 ،1602 ،1603 ،1604 ،1605 ،

1606 ،1607 ،1608 ،1609 ،1610 ،1612 ،

1613 ،1614 ،1615 ،1616 ،1617 ،1618 ،

1619 ،1620 ،1621 ،1622 ،1623 ،1624 ،

1625 ،1626 ،1627 ،1628 ،1629 ،1630 ،

1631 ،1632 ،1633 ،1634 ،1635 ،1636 ،

1637 ،1638 ،1639 ،1640 ،1641 ،1642 ،

1643 ،1644 ،1645 ،1646 ،1647 ،1648 ،

1649 ،1650 ،1651 ،1652 ،1653 ،1654 ،

1655 ،1656 ،1657 ،1658 ،1659 ،1660 ،

1661 ،1662 ،1663 ،1664 ،1665 ،1667 ،

1668 ،1669 ،1670 ،1671 ،1672 ،1673 ،

1675 ،1677 ،1679 ،1681 ،1682 ،1683 ،
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1684 ،1685 ،1686 ،1687 ،1688 ،1689 ،

1690 ،1691 ،1692 ،1693 ،1694 ،1695 ،

1696 ،1697 ،1698 ،1699 ،1700 ،1701 ،

1702 ،1703 ،1704 ،1705 ،1706 ،1707 ،

1708 ،1709 ،1710 ،1711 ،1712 ،1713 ،

1714 ،1715 ،1716 ،1717 ،1718 ،1719 ،

1720 ،1721 ،1722 ،1723، 1724 ،1725 ،

1726 ،1727 ،1728 ،1729 ،1730 ،1731 ،

1732 ،1733 ،1734 ،1735 ،1736 ،1737 ،

1738 ،1739 ،1740 ،1741 ،1742 ،1743 ،

1744 ،1745 ،1746 ،1747 ،1748 ،1749 ،

1750 ،1751 ،1752 ،1753 ،1754 ،1755 ،

1756 ،1757 ،1758 ،1759 ،1760 ،1761 ،

1762 ،1763 ،1764 ،1765 ،1766 ،1767 ،

1768 ،1769 ،1770 ،1771 ،1772 ،1773 ،

1774 ،1775 ،1776 ،1777 ،1778 ،1779 ،

1780 ،1781 ،1782 ،1783 ،1784 ،1785 ،

1786 ،1787 ،1788 ،1789 ،1790 ،1791 ،

1792 ،1793 ،1794 ،1795 ،1796 ،1797 ،

1798 ،1799 ،1800 ،1801 ،1802 ،1803 ،

1804 ،1805 ،1806 ،1807 ،1808 ،1809 ،

1810 ،1811 ،1812 ،1813 ،1815 ،1816 ،

1817 ،1818 ،1819 ،1820 ،1821 ،1822 ،

1823 ،1824 ،1825 ،1826 ،1827 ،1828 ،

1829 ،1830 ،1831 ،1832 ،1833 ،1834 ،

1835 ،1836 ،1837 ،1838 ،1840 ،1841 ،

1842 ،1843 ،1844 ،1845 ،1846 ،1847 ،

1848 ،1849 ،1850 ،1851 ،1852 ،1853، 

1854 ،1855 ،1856 ،1857 ،1858 ،1859 ،

1860 ،1861 ،1862 ،1863 ،1864 ،1865 ،

1866 ،1868 ،1869 ،1870 ،1871 ،1872 ،
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1873 ،1874 ،1875 ،1876 ،1877 ،1878 ،

1879 ،1880 ،1881 ،1882 ،1883 ،1884 ،

1885 ،1886 ،1887 ،1888 ،1889 ،1890 ،

1891 ،1892 ،1893 ،1894 ،1895 ،1896 ،

1897 ،1898 ،1899 ،1900 ،1901 ،1902 ،

1904 ،1905 ،1906 ،1907 ،1908 ،1909 ،

1910 ،1911 ،1912 ،1913 ،1914 ،1915 ،

1916 ،1917 ،1918 ،1919 ،1920 ،1921 ،

1922 ،1923 ،1924 ،1925 ،1926 ،1927 ،

1928 ،1929 ،1930 ،1931 ،1932 ،1933 ،

1934 ،1935 ،1936 ،1937 ،1938 ،1939 ،

1940 ،1941 ،1942 ،1943 ،1944 ،1945 ،

1946 ،1947 ،1948 ،1949 ،1950 ،1951 ،

1952 ،1953 ،1954 ،1955 ،1956 ،1957 ،

1958 ،1959 ،1960 ،1961 ،1962 ،1963 ،

1964 ،1965 ،1966 ،1967 ،1968 ،1969 ،

1970 ،1971 ،1972 ،1973 ،1974 ،1975 ،

1976 ،1977 ،1978 ،1979 ،1980 ،1981 ،

1982 ،1983، 1984 ،1985 ،1986 ،1987 ،

1988 ،1989 ،1990 ،1991 ،1992 ،1993 ،

1994 ،1995 ،1996 ،1997 ،1998 ،1999 ،

2000 ،2002 ،2003 ،2004 ،2005 ،2006 ،

2007 ،2008 ،2009 ،2010 ،2011 ،2012 ،

2013 ،2014 ،2015 ،2016 ،2017 ،2018 ،

2019 ،2020 ،2021 ،2022 ،2023 ،2024 ،

2025 ،2026 ،2027 ،2028 ،2029 ،2030 ،

2031 ،2032 ،2033 ،2034 ،2035 ،2036 ،

2037 ،2038 ،2039 ،2040 ،2041 ،2042 ،

2043 ،2044 ،2045 ،2046 ،2047 ،2048 ،

2049 ،2050 ،2051 ،2052 ،2053 ،2054 ،

2055 ،2056 ،2057 ،2058 ،2060 ،2061 ،
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2062 ،2063 ،2064 ،2065 ،2066 ،2067 ،

2069 ،2070 ،2071 ،2072 ،2074 ،2076 ،

2078 ،2081 ،2083 ،2094 ،2095 ،2096 ،

2098 ،2100 ،2101 ،2102 ،2103 ،2105 ،

2106 ،2107 ،2109 ،2111 ،2112 ،2113 ،

2114 ،2115 ،2116 ،2117 ،2118 ،2119 ،

2120 ،2121 ،2122 ،2123 ،2124 ،2125 ،

2126 ،2127 ،2128 ،2129 ،2130 ،2131 ،

2132 ،2133 ،2134 ،2135، 2136 ،2137 ،

2138 ،2139 ،2140 ،2141 ،2142 ،2143 ،

2144 ،2145 ،2146 ،2147 ،2148 ،2149 ،

2150 ،2151 ،2152 ،2153 ،2154 ،2155 ،

2156 ،2157 ،2158 ،2159 ،2160 ،2161 ،

2162 ،2163 ،2164 ،2165 ،2166 ،2167 ،

2168 ،2169 ،2170 ،2171 ،2172 ،2173 ،

2174 ،2175 ،2176 ،2177 ،2178 ،2179 ،

2180 ،2181 ،2182 ،2183 ،2184 ،2185 ،

2186 ،2187 ،2188 ،2189 ،2190 ،2191 ،

2192 ،2193 ،2194 ،2195 ،2196 ،2197 ،

2198 ،2199 ،2200 ،2201 ،2202 ،2203 ،

2204 ،2205 ،2206 ،2207 ،2208 ،2209 ،

2210 ،2211 ،2212 ،2213 ،2214 ،2216 ،

2217 ،2218 ،2219 ،2220 ،2221 ،2222 ،

2223 ،2224 ،2225 ،2226 ،2227 ،2229 ،

2230 ،2231 ،2232 ،2233 ،2234 ،2235 ،

2236 ،2237 ،2238 ،2239 ،2240 ،2241 ،

2242 ،2243 ،2244 ،2245 ،2247 ،2248 ،

2249 ،2250 ،2251 ،2252 ،2253 ،2254 ،

2255 ،2256 ،2257 ،2258 ،2259 ،2260 ،

2261 ،2262 ،2263 ،2264 ،2265 ،2266، 

2267 ،2268 ،2269 ،2270 ،2271 ،2272 ،
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2273 ،2274 ،2275 ،2276 ،2277 ،2278 ،

2279 ،2280 ،2281 ،2282 ،2283 ،2284 ،

2285 ،2286 ،2287 ،2288 ،2289 ،2290 ،

2291 ،2292 ،2293 ،2294 ،2295 ،2296 ،

2297 ،2298 ،2299 ،2300 ،2302 ،2303 ،

2304 ،2305 ،2306 ،2307 ،2308 ،2309 ،

2310 ،2311 ،2312 ،2313 ،2314 ،2315 ،

2316 ،2317 ،2318 ،2319 ،2320 ،2321 ،

2322 ،2323 ،2324 ،2325 ،2326 ،2327 ،

2328 ،2329 ،2330 ،2331 ،2332 ،2333 ،

2334 ،2335 ،2336 ،2337 ،2338 ،2339 ،

2340 ،2341 ،2342 ،2343 ،2344 ،2372 ،

2433 

 1431 األدب الغربا

 2373، 2372 األدب ال ارسا

 2365، 2364، 2363 األدب ال رنسا

 1048 األدب ال ل لور 

 1432 األدب القصصا

، 2350، 2349، 2348، 2347، 2346، 2345 األدب اللترجم

2351 ،2352 ،2353 ،2354 ،2355 ،2356 ،

2357 ،2358 ،2360 ،2361 ،2362 ،2363 ،

2364 ،2365 ،2366 ،2367 ،2368 ،2369 ،

2370 ،2371 ،2373، 2374 ،2375 ،2377 ،

2379 

، 1766، 1758، 1756، 1753، 1691، 1685 األدب اللعاصر

1898 ،2124 ،2138 ،2140 ،2154 ،2170 ،

2310 ،2322 

 1437 األدب اللقارن

 2379 األدب اليابانا

 2439، 1430، 151 األدباء

 2359 األدباء األللان
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، 1469، 1452، 1445، 1443، 1442، 1441 األدباء العرب

1471 ،2059 ،2110 ،2111 ،2433 ،2435 ،

2437 

 354، 353، 352، 295، 281 األدعي  ا سالمي 

 806 األدل 

 749 األدل  ال ةائي 

 330 األدل  الشرعي 

 1281 األدل  القانوني 

 04 أددات البحث

 03 أددات البحث العللا

 1209 األددي 

 354، 353، 352، 281 األذكار

 368 األرباح

، 442، 376، 374، 360، 356، 336، 40، 33 األردن

463 ،464 ،466 ،474 ،475 ،497 ،499 ،545 ،

566 ،581 ،609 ،610 ،611 ،660 ،675 ،681 ،

682 ،683 ،684 ،694 ،695 ،702 ،723 ،724 ،

725 ،726 ،735 ،736 ،738 ،739 ،740 ،744 ،

754 ،755 ،756 ،757 ،758 ،759 ،760 ،761 ،

762 ،763 ،768 ،775 ،784 ،786 ،787 ،788 ،

789 ،791 ،792 ،793 ،794 ،795 ،796 ،797 ،

798 ،803 ،809 ،810 ،811 ،812 ،817 ،827 ،

836 ،842 ،871 ،872 ،896 ،1046 ،1047 ،

1101 ،1409 ،1470 ،2001 ،2401 ،2406 ،

2409 ،2410 ،2428 ،2434 ،2442 ،2494 ،

2506 ،2514 ،2517 ،2518 

 996، 994، 955، 954، 953، 254 األرقام

 687 األزمات

 543 األزمات البيئي 

 543 األزمات الصحي 

 1258 األزهار الرحيقي 
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 534، 360 األزداا

 1277، 159 األسئل  داألجوب 

 1439، 1435 األسايير

 400، 151، 69، 05، 02، 01 أساليب البحث

، 884، 877، 873، 867، 862، 348، 199، 198 أساليب التاريس

885 ،887 ،888 ،906 ،907 ،908 ،910 ،911 ،

912 ،913 ،914 ،915 ،916 ،917 ،918 ،919 ،

920 ،921 ،922 ،923 ،925 ،926 ،927 ،929 ،

930 ،931 ،932 ،939 ،944 ،947 ،949 ،950 ،

951 ،952 ،955 ،965 ،968 ،978 ،979 ،981 ،

991 ،992 ،995 ،997 ،998 ،999 ،1001 ،

1002 ،1031 ،1177 ،1178 ،1197 ،1277 ،

1425 

 1383، 1375، 1374، 1370 أساليب التسويق

 232، 231 أسباب الةزدل

 2457 األسر الحاكله

 1669، 842، 535، 526، 401 األسرل

 2535 أسرل الصباح

 2088 األسرى

 664 األسعار التحويلي 

 651 أسعار الصرف

 654 أسعار الصرف العائل 

 532 األسلل 

، 1122، 1119، 1114، 1113، 1112، 1109 األسلوب األدبا

1124 ،1125 ،1126 ،1129 ،1130 ،1134 ،

1176 ،2111 

 1111 األسلوب البالغا

 1128، 1124، 1123، 1113، 1111، 282 األسلوب الاطابا

 420 األسلوب العللا

 2523، 2522 أسلاء األماكن

 2523، 2522 األسلاء ال غرافي 
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 1475 العربي األسلاء 

 310 أسلاء هللا الحسةى

 286 أسلاء الةبا

 1282، 656 األس م

 656، 655، 653، 651، 31 األسواق اللالي 

 1475، 1253 األ  ار

 944، 943 األ ااص ضعاف السلع

 948 األ  ال

 2102 األ  ال األدبي 

 980 األصوات

 210 أصول الت سير

 307، 297 أصول الاين ا سالما

 341، 340، 339، 338، 330، 329، 307 أصول ال قه

 548 األصولي  ا سالمي 

 771 األضرار )قانون(

 1215 األيباء

، 1231، 950، 946، 940، 855، 526، 104 األي ال

1238 ،2376 

 112 أي ال الشوار 

 112 األي ال اللحردمون اجتلاعيا  

 1264، 944 األي ال اللعوقون

 2485 ئيلي األيلا  ا سرا

 1387 األعالف

 2407 األعالم العرب

، 1444، 1442، 1441، 1430، 1133، 1114 األعلال األدبي 

1447 ،1450 ،1451 ،1452 ،1453 ،1469 ،

1471 ،1680 ،2095 ،2096 ،2100 ،2101 ،

2105 ،2359 ،2434 

 850، 796، 783 األعلال الت اري 

 733 أعلال التشييا دالبةاء

 827 لتطوعي األعلال ا
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 1413، 1411 األعلال السيةلائي 

 653 األعلال اللالي 

 733 األعلال ال ةاسي 

 1670 األغانا

 1049 األغانا الشعبي 

 321 أفعال العباد

 540 األفالا

 1413 األفالم اللثيرل

 658 األقاليم الساحلي 

 470 األقليات

 2454 األقليات الايةي 

 572 األقليات العرقي 

 2069 األقوال اللأثورل

 258، 164 األقوام السابق 

 2429 األكاديليون

 1051، 469 األكراد

 1205، 1204 األكسال داالختزال

 1043 األكالت الشعبي 

 2456 ألبانيا

 582، 209 األلبانيون

 431 األلعاب الرقلي 

 1428 ألعاب القوى

 1427 ألعاب ال رل

 06 ألعاب الل ارل الااخلي 

 1475، 1100، 1087، 1084، 1070 األل اظ

، 239، 238، 237، 236، 234، 233، 220، 215 أل اظ القرآن

240 ،241 ،242 ،243 ،249 ،251 

 2455 أللانيا

 1427 األلوان

 2499، 176، 175 األماكن اللقاس 

 2069، 514 األمثال
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 1051، 1050 األمثال الشعبي 

 256 أمثال القرآن

 1230، 1224، 1209 األمراض

 1256 أمراض الحيوان

 1233 أمراض العضالت

 946 األمراض العقلي 

 1241، 1236 األمراض الة سي 

 620 أمري ا الالتيةي 

 2402 األمري يتان

 604، 589، 448 األمم اللتحال

 16 أمن البرم يات

 23، 22، 20 أمن البيانات

 26 أمن الحاسوب

 711، 613 األمن الادلا

 681 األمن السياحا

 692، 25، 21، 19، 18، 17 األمن السيبرانا

 674، 632، 499 األمن الغذائا

 587، 585، 584، 431، 416، 22 األمن القوما

 662 األمن اللائا

 24، 19، 18، 17 أمن اللعلومات

 373 األموال

 2474، 2471 750 - 661األمويون 

 2519 ااألمير الحسين بن عباهللا الثان

 391، 387 األناجيا

 2386، 258، 242 األنبياء

 2478، 2475 األنالس

 2440، 2386 األنساب

 2443 األنساب العربي 

 821، 820، 819 األنشط  التاريبي 

 1267، 1266، 1265 األنشط  الترفي ي 

 289 األنصار
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 493 األنظل  االجتلاعي 

 626 األنظل  االقتصادي 

 1333 طأنظل  التاطي

 853 أنظل  التعليم

 494 أنظل  الح م

 2489، 721، 720، 578، 570، 495، 380 األنظل  السياسي 

 356 أنلاي الزداا

 90 األنلاي السلوكي 

 147 أها ال ة 

 2472 أها الرأ 

 299 أها السة 

 2473، 2418، 2412، 155 أها ال  ر

 147 أها الةار

 2075، 871، 451، 450، 346 األدبئ 

 1301، 785، 781 األدراق الت اري 

 656، 655 األدراق اللالي 

 541 األدضا  االجتلاعي 

 2482، 2458، 2457، 560 األدضا  االجتلاعي  داالقتصادي 

 2530، 586 األدضا  االقتصادي 

 645 األدضا  الااخلي 

 568 األدضا  السياسي 

 669 األدضا  السياسي  داالجتلاعي 

 1205، 1204 سيا ال رافينأدك

 2527 1229 - 1173أيوبيو اليلن 

 1525، 1353، 1030، 895، 866، 864 ا باا 

 83 ا باا  التربو 

 1412، 1400، 1392، 528 ا باا  ال ةا

 811 ا ثبات

 823 ا جراءات األمةي 

 705 ا جراءات ا داري 

 809 إجراءات االستئةاف
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  جراءات التأديبيا 

 إجراءات التح يم

751 

805 

 761، 760، 757، 737 ا جراءات ال ةائي 

 810، 806 إجراءات اللحاكم

 809، 787 ا جراءات اللاني 

 527 ا جراءات الوقائي 

 1198 ا حصاء

 1199، 1197، 1195 ا حصاء الرياضا

 69 ا حصاءات

 1417 ا خراا اللسرحا

، 1346، 1345، 1343، 1326، 1300، 898، 826 ا دارل

1347 ،1357 ،1369 ،2398 

 1300 إدارل األرباح

 1420، 1346، 1345، 412، 40 إدارل األزمات

، 1293، 1292، 1290، 1289، 1288، 1286 إدارل األعلال

1298 ،1303 ،1304 ،1307 ،1308 ،1309 ،

1311 ،1318 ،1319 ،1321 ،1324 ،1332 ،

1333 ،1336 ،1337 ،1340 ،1344، 1348 ،

1349 ،1350 ،1356 ،1362 ،1367 ،1371 

، 1308، 1307، 1304، 1303، 901، 891، 40 إدارل األفراد

1312 ،1315 ،1317 ،1320 ،1322 ،1323 ،

1325 

 1318 ا دارل ا ل تردني 

 1359، 1358، 1357، 1355 إدارل ا نتاا

 1335 ا دارل االستراتي ي 

، 893، 891، 890، 881، 873، 864، 860، 854 ا دارل التربوي 

895 ،897 ،898 ،899 ،900 ،902 ،937 ،1025 

، 1377، 1376، 1373، 1368، 1362، 1361 إدارل التسويق

1378 ،1379 ،1382 

 1298، 1297، 1296، 1289، 120 ا دارل التةظيلي 
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، 1328، 1327، 1324، 1295، 1290، 902 ا دارل التة يذي 

1331 ،1332 ،1334 ،1335 ،1336 ،1339 ،

1340 ،1341 ،1342 ،1345 ،1348 ،1349 ،

1351 ،1352 ،1353 ،1354 ،1423 

 1338، 1337، 874، 833 إدارل ال ودل

 1287 ا دارل الحايث 

 2482، 2472، 564 إدارل الادل 

 82 إدارل الذات

 1422، 1421 ا دارل الرياضي 

 1294 إدارل الشركات

 904، 890، 889 ا دارل الص ي 

 1422، 1310، 818، 815، 813، 490 ا دارل العام 

 817 ا دارل العس ري 

 1357، 1337، 621 إدارل العلليات

 804 إدارل القضاء

، 1300، 1299، 1273، 1269، 1259، 850، 649 ا دارل اللالي 

1301 ،1302 

 698 ا دارل اللالي  الح ومي 

، 1375، 1374، 1373، 1372، 1371، 1365 إدارل اللبيعات

1381 

 814 ا دارل اللحلي 

 850، 681، 23 إدارل اللااير

 910، 894، 874 ا دارل اللارسي 

 1344 إدارل اللشرد 

 1325، 1320، 895، 40 إدارل اللعرف 

 1343، 1342، 1341، 1340، 1306 إدارل اللعلومات

 35 إدارل الل تبات

 37، 33 ا دارل الل تبي 

 1341، 1339، 1316، 1291 ارل اللةظلاتإد

، 1314، 1311، 1310، 1309، 1306، 1305 إدارل اللوارد البشري 

1318 
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 815 إدارل الوثائق

 1354 إدارل الوقت

 1297 ا داريون

 55 ا دراك

 835، 834 ا دمان

 91، 90، 89، 87، 86 ا رادل

 2462 ا رث ال  ر 

 934، 90 ا ر اد

 829 االجتلاعاا ر اد 

 821، 820، 819 ا ر اد التأهيلا

 857 ا ر اد التربو 

 157 ا ر اد الايةا

 1250 ا ر اد الزراعا

 118 ا ر اد السلوكا داللعرفا

 935 ا ر اد الل ةا

 935، 933، 856، 536، 122، 118، 110، 101 ا ر اد الة سا

 119 ا ر اد الة سا ال لاعا

 587 ا رهاب

 448 ا رهاب الادلا

 2499 ا سراء داللعراا

 2498، 640، 387، 384 إسرائيا

 1244 ا سعافات األدلي 

 744 إسقاي الاعادى

، 270، 238، 222، 187، 171، 157، 150، 143 ا سالم

292 ،351 

 2482 إ بيلي 

 1262 ا صابات

 1244 ا صابات الرياضي 

 847، 56 ا صالح

 185 لاعاا صالح االجت

 574 ا صالح الايةا دالسياسا
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 903، 901، 898 ا صالحات التربوي 

، 1127، 1110، 247، 246، 245، 244، 233 ا ع از البالغا

1132 

 241 ا ع از البيانا

 253، 252، 251 ا ع از العاد 

، 256، 254، 253، 252، 251، 249، 248، 241 إع از القرآن

265 

 248 ا ع از اللغو 

 1152، 1145 ا عراب

 1162، 249، 233 إعراب القرآن

 797 ا عسار

، 417، 414، 413، 412، 408، 406، 42، 03 ا عالم

419 ،424 ،426 ،437 ،545 ،854 ،1386 

 414 ا عالم األردنا

 416 ا عالم األمةا

 430، 420 ا عالم ا ل تردنا

 415 ا عالم االقتصاد 

 425 ا عالم الادلا

 422 ا عالم الرقلا

 1424 ا عالم الرياضا

 2432، 423، 421، 418، 411، 410، 407 ا عالم العربا

 409 ا عالم الغربا

 413 ا عالم اللتاصص

 423 ا عالم الة سا

 1385 ا عالن

 1386 ا عالن ا ل تردنا

 1384، 1383، 1366 ا عالن الت ار 

 521  نسانا عالن العاللا لحقوق ا

 737 إقام  الاعوى

 547 ا قةا 

 07 ا ل تردنيات الرقلي 
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 314، 313، 310، 298 ا ل يات

 2533، 2408، 1249، 716، 658، 498 ا مارات العربي  اللتحال

 2511، 2510، 2509، 465، 44 إمارل  رق األردن

 1079 ا مالء

 673، 672، 632 ا نتاا الزراعا

 1258 إنتاا العسا

 1043 ا نتاا الغذائا اللحلا

 1033 ا نتاا اللعرفا

 1381، 925، 792، 525، 447، 429، 20، 08 ا نترنت

 402، 399، 395، 394 ا نثردبولوجيا

 449 ا نثردبولوجيا البيئي 

 520 ا نثردبولوجيا التربوي 

 1212 ا نثردبولوجيا الطبيعي 

 2519 ا ن ازات

 2441، 1212، 165، 101، 55، 54، 53 ا نسان

 31، 30 ا نسان اآللا الصةاعا

 774 ا ي ار من الباين

 776 ا ي ارات

، 556، 555، 554، 553، 552، 551، 546، 532 ا يايولوجيات

576 ،580 

 608، 606، 557 إيران

 753 إيطاليا

 355، 52 ا يلان

 178 ا يلان باألنبياء دالرسا

 311، 305، 304، 301، 178، 163، 149 ا يلان باهلل

 1349، 1348، 1347، 851، 102، 84 االبت ار

 442 االت اهات االجتلاعي 

 142 االت اهات الايةي 

 454 االت اهات الس اني 

 1690 االت اهات السياسي 

 85 االت اهات ال لس ي 
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 666 االتحاد األدردبا

 614، 604، 603، 602، 599، 598 االتحاد السوفيتا

 666، 553 االتحادات االقتصادي 

 1420، 1331، 1288 اتااذ القرارات

 919 االتصال التربو 

 1067، 444 االتصال الثقافا

 85 االتصال ال لاعا

 428، 417 االتصال ال لاهير 

 421، 399، 34 االتصال الرقلا

 547، 545 االتصال السياسا

 72 االتصال غير الل ظا

 878 فا التاريساالتصال 

 1327، 899، 40 االتصاالت ا داري 

 1382 االتصاالت التسويقي 

 08 االتصاالت الحاسوبي 

 779 ات اقيات الت ارل الادلي 

 712 االت اقيات ال وي  الادلي 

 807، 706 االت اقيات الادلي 

 340، 338، 337، 201 االجت اد )فقه إسالما(

 136، 113، 100، 86، 65 احترام الذات

 2489، 2488 االحتالل األمري ا للعراق

 2540 االحتالل ا سبانا

 2497، 2427، 2405، 2376، 1043، 364 االحتالل ا سرائيلا ل لسطين

 875 االحتالل الص يونا

 470 االحتالل ال رنسا

 2488 احتالل ال ويت

 759 االحتيال

 1246 االختبار ال  ربائا

 859 االختبارات

 861، 858، 93 اختبارات الذكاء

 856 اختبارات الشاصي 
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 96 االختبارات الة سي 

 861، 860 االختبارات دالقياسات التربوي 

 1214 االختراعات

 274 اختالف الردايات

 798، 671، 651، 622، 367 االستثلار

 1027 االستثلار فا التعليم

 656، 649، 499 االستثلارات

 1198 صائااالستاالل ا ح

 307 االستاالل العقلا

 1377 االستراتي يات التسويقي 

 1380 استراتي يات العلا

 1421، 1353، 670، 636، 613 االستراتي ي 

، 918، 917، 908، 907، 894، 873 ،868 ،852 استراتي ي  التعلم

920 ،927 ،929 ،949 ،1024 

 2455، 822 االستراتي ي  العس ري 

 1342، 1340 للعلوماتاستراتي ي  ا

 71 االسترخاء

 1291 االستشارات ا داري 

 2387، 444، 284، 137 االستشراق داللستشرقون

 1136، 1135، 1134، 1127 االستعارل

 583 االستعلار

 2539 االستعلار البريطانا

 511 االستعلار الثقافا

 698، 648 االستقرار االقتصاد 

 698، 545 االستقرار السياسا

 1249 است شاف ال ضاء

 2493 االستيطان

 1236 االضطراب العاي ا

 109 االضطرابات

 941، 117، 112، 108، 106 االضطرابات االن عالي 

 1236 االضطرابات ال سلي 
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 1243، 1240 اضطرابات الشاصي 

 945 االضطرابات الصوتي 

 70 االضطرابات العاي ي 

 1239 االضطرابات العقلي 

 1237، 941 ضطرابات اللغوي اال

 945، 938 اضطرابات الةطق

 1239، 1235 االضطرابات الة سي 

 1238، 113 االضطرابات الةلائي 

 905 االعتلاد

، 1293، 1184، 1029، 880، 876، 700، 417 االعتلاد األكاديلا

2380 

 370 االعتلادات اللستةاي 

 49 االغتراب

 436 االغتراب االجتلاعا

، 653، 651، 644، 630، 621، 600، 487، 422 القتصادا

664 ،672 ،675 ،689 ،1031 

 657 االقتصاد األخضر

 383، 382، 373، 372، 370، 368، 367 االقتصاد ا سالما

 623 االقتصاد االجتلاعا

 659، 658 االقتصاد البيئا

 623 االقتصاد الثقافا

 648 االقتصاد الا ا

 690 االقتصاد الاائر 

 687، 668، 665، 630، 629 االقتصاد الادلا

 831 اقتصاد الرفاه

 692 االقتصاد الرقلا

 672 االقتصاد الزراعا

 680 االقتصاد السياحا

 688، 626، 625 االقتصاد السياسا

 1196 االقتصاد القياسا

 697 االقتصاد ال لا
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 1320 االقتصاد اللعرفا

 1037، 633 اقتصاد الةقا

 661 صاديات الطاق اقت

 653، 650 اقتصاديات اللال

 2428، 624 االقتصاديون

 2402 االكتشافات ال غرافي 

 1213 االكتشافات العللي 

 797، 796، 786، 732 االلتزامات )قانون(

 2451 االمبرايوري  اآلكاي 

 2452 االمبرايوري  البيزنطي 

 2484 1922 - 1402االمبرايوري  العثلاني  

 497، 475 االنتاابات

 2460 انتشار ا سالم

 141 االنت اضات

 628 االنت اس االقتصاد 

 576 االنتلاء السياسا

 1248 االنحباس الحرار 

 757، 538 االنحراف

 564 االنحياز السياسا

 147 االن عاالت الة سي 

 620 االنقالبات العس ري 

 

 ب

 1399 البادي  األردني 

 2505 ي البادي  الشرق

 674 البادي  الشلالي  )األردن(

 1370 الباع 

 608 الباكستان

 32 الببليوغرافيات التحليلي 

 2407، 686 البتراء )األردن(
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 05 البحث )معلومات(

 01 البحث األكاديلا

 1213 البحث التربو 

 1213، 420، 408 البحث التطبيقا

 813 البحث التةظيلا

 419، 400، 04 ،03، 02 البحث العللا

، 2393، 2392، 2391، 2390، 2389، 2388 البحوث ال غرافي 

2430 

 1285، 1199، 621 بحوث العلليات

 1168، 1167 بحور الشعر العربا

 337، 300 البا 

 342 بر الوالاين

 1214 براءات االخترا 

 696 البرازيا

 1206 البراكين

 13 البرامج ا حصائي 

، 1317، 963، 962، 961، 960، 959، 958، 957 برامج التاريب

1319 

 2380، 1251، 1216، 1184، 1029، 874 برامج التاريس

 909، 898، 897، 888 البرامج التربوي 

 1414، 529، 421، 38 البرامج التل زيوني 

 369 برامج التلويا

 13، 11 برامج الحاسوب

 837 برامج السالم  العام 

 724 البرللان

 14، 11    الحاسوببرم

 1199 البرم   الاطي 

 11 البرم   اللةطقي 

 1292 البرم يات

 618، 596 بريطانيا

 2435 البصرل )العراق(
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 2404، 2084 بغااد

 1396 البقاء دال ةاء

 1210، 1209 الب تيريا

 2444، 2066، 1171 بالد الشام

 2475 بالد اللغرب

 2459 بالد فارس

 2450 ة رينبالد ما بين ال

، 1116، 1114، 1113، 1108، 1105، 1066 البالغ 

1120 ،1122 ،1124 ،1125 ،1126 ،1129 ،

1130 ،1132 ،1133 ،1134 ،1136 

 1433 البالغ  األدبي 

 282 بالغ  الحايث

 1121 البالغ  الاطابي 

، 1112، 1111، 1109، 1107، 1106، 1104 البالغ  العربي 

1115 ،1117 ،1119 ،1123 ،1128 ،1131 ،

1141 ،1490 ،1493 

 1127، 1111، 236، 235 بالغ  القرآن

، 560، 558، 553، 546، 539، 487، 418، 411 البلاان العربي 

561 ،562 ،581 ،639 ،719 ،800 ،1045 ،

2425 ،2468 ،2511 ،2514 

 698، 559 البلاان الةامي 

 2509، 810 البلايات

 488 البلقان

 397 تلاعاالبةاء االج

 1193، 652، 649، 647، 622 البةوك

 373، 372، 371، 370، 369، 368، 367 البةوك ا سالمي 

 1431، 1058، 1055، 1054 البةيوي 

 1222 البول

 657 البيئ 

 492، 443 البيئ  االجتلاعي 

 1364، 1362 البيئ  التسويقي 
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 406 البيئ  الرقلي 

 1207 البيئ  الطبيعي 

 1334، 687، 120 العلا بيئ 

 249 البيان

 10 البيانات

 2501، 2500 بيت لحم )فلسطين(

 1378 البيع بالت زئ 

 

 ت

 114 التأثير االجتلاعا

 1227 التأثيرات ال انبي 

 1395 التأثيرات ال ةي 

 774 التأجير

 2434، 2387، 2386 التأريخ

 850 التأمين

 847 التأهيا

 1231 التأهيا الطبا

 880 تأهيا اللعللين

 235، 211 التأديا

 451 التاثير االجتلاعا

 2533، 2438، 2380، 919 التاريخ

 2454 تاريخ أللانيا

 2453 تاريخ أدردبا

 2461، 2452 تاريخ إيران

 2532 التاريخ األثر 

 2433، 2307، 1684، 1459، 1440 التاريخ األدبا

، 2507، 2505، 2503، 2406، 1407، 465 تاريخ األردن

2508 ،2509 ،2510 ،2511 ،2512 ،2513 ،

2515 ،2516 ،2519 ،2521 ،2523 

 2402 التاريخ األمري ا
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 2482، 2480، 2479 1492-711تاريخ األنالس 

، 2415، 2413، 2411، 539، 347، 294، 188 التاريخ ا سالما

2417 ،2457 ،2460 ،2462 ،2464 ،2465 ،

2466 ،2468 ،2471 ،2472 ،2473 ،2474 ،

2476 ،2477 ،2478 ،2480 ،2481 ،2483 ،

2484 ،2527 ،2537 

 2504، 2503، 2440 التاريخ االجتلاعا

 642، 638، 629، 628 التاريخ االقتصاد 

 2385 التاريخ الثقافا

 489 التاريخ الحايث

 593 التاريخ الابلوماسا

، 2488 ،2475، 2456، 609، 598، 565، 554 التاريخ السياسا

2497 ،2503 ،2506 

 1051 التاريخ الشعبا

 44 تاريخ الصحاف 

 2460، 2458 تاريخ الصين

 2448، 2447، 2442، 2441 تاريخ العائالت

 2492، 2491، 2490، 2489، 2451 تاريخ العراق

 2530، 2482، 2475، 2469، 2424، 2422 التاريخ العربا

 2487 ،2467، 2459 التاريخ العربا ا سالما

 2455 التاريخ العس ر 

، 2521، 2452، 2450، 2383، 2381، 1253 التاريخ القايم

2526 

 2535 تاريخ ال ويت

 1059، 1058 تاريخ اللغ 

 2524 تاريخ اللان

 2540، 2536، 2483 تاريخ اللغرب

 2527 تاريخ اليلن

 2487 تاريخ بالد الشام

 141 تاريخ تونس

 645 تاريخ سلطة  ُعلان
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 2426، 43 تاريخ سوريا

، 2499، 2498، 2497، 2496، 2493، 175 تاريخ فلسطين

2500 ،2502 

 2493 تاريخ فلسطين القايم

 2534 تاريخ قطر

 2539، 2538، 2537 تاريخ مصر

 1224، 936 التثقيف الصحا

 2080 ت ارب الحيال

 1255 الت ارب اللابري 

 932 الت ارب الياباني 

 1380، 792، 782، 780، 769، 692  تردني الت ارل ا ل

 1036 ت ارل الت زئ 

 1035، 1034، 666، 633 الت ارل الادلي 

 56 الت ايا

 2533 الت اياات

 824 الت سس

 1261 الت ليا

 1360 الت  يز

 42، 41، 39 التحرير الصح ا

 2477 1187تحرير صالح الاين للقاس 

 89 التح يز

 222 تح يظ القرآن

 838، 752، 749 التحقيق ال ةائا

 839 التحقيق فا الحوادث

 812، 715، 336 التح يم

 807 التح يم الادلا

، 1438، 1168، 1117، 1106، 1050، 194 التحليا األدبا

1439 ،1446 ،1448 ،1450 ،1451 ،1453 ،

1456 ،1475 ،1477 ،1478 ،1479 ،1482 ،

1484 ،1486 ،1489 ،1490 ،1492 ،1493 ،

1494 ،1496 ،1498 ،1513 ،1541 ،1542 ،
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1559 ،1573 ،1581 ،1600 ،1616 ،1635 ،

1656 ،1666 ،1674 ،1675 ،1677 ،1678 ،

1684 ،1685 ،1839 ،1871 ،1914 ،1921 ،

1924 ،1930 ،2040 ،2109 ،2307 ،2359 

 870، 13 التحليا ا حصائا

 44 التحليا ا خبار 

 1159 التحليا ا عرابا

 624 ا االقتصاد التحلي

، 1115، 1110، 1108، 1056، 1054، 514 تحليا الاطاب

1119 ،1129 ،1131 ،1165 

 1199، 1060 التحليا الرياضا

 531 التحليا السوسيولوجا

 1161، 1150 التحليا الصرفا

 975 تحليا ال للات

 1387 التحليا ال يليائا

، 1116، 1089، 1082، 1053، 1052، 703 التحليا اللغو 

1118 ،1126 ،1128 ،1152 ،1157 ،1159 

 1272 التحليا اللالا

 1241، 1215، 855، 135 التحليا الة سا

 662 التحليا ال ياردلوجا

 1296 التاطيط

 1335 التاطيط ا دار 

 1346 التاطيط ا عالما

 1039، 632 التاطيط ا قليلا

 1359، 1356، 1355 تاطيط ا نتاا

، 1036، 833، 696، 695، 694، 679، 659 تراتي االتاطيط االس

1288 ،1308 ،1310 ،1311 ،1328 ،1329 ،

1330 ،1331 ،1332 ،1333 ،1334 ،1339 ،

1347 ،1354 ،1366 ،1374 ،1420 ،1422 ،

1423 

 691، 690، 415 التاطيط االقتصاد 
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 900، 883، 851 التاطيط التربو 

 903 التاطيط التعليلا

 1286 ظيلاالتاطيط التة

 885 تاطيط الاردس

 679 التاطيط السياحا

 1299 التاطيط اللالا

 539 تاطيط اللان

 1238 التالف العقلا

 850 تالين اللااير

 812 التاابير القانوني 

 1124، 1090، 1088، 1056، 1053 التاادلي 

 1259 التابير اللةزلا

 617، 597، 584، 565 التاخا األجةبا

 717 لعس ر التاخا ا

 1229 التاريب

 883 التاريب ا دار 

 1426، 1424، 1418، 1227، 1221 التاريب الرياضا

، 892، 891، 888، 887، 882، 880، 879، 877 تاريب اللارسين

904 ،923 ،1177 

، 961، 960، 959، 958، 957، 821، 820، 819 التاريب الل ةا

962 ،963 ،1288 ،1314 ،1319 ،1370 ،1374 

 1317 تاريب اللوظ ين

 995، 994، 930، 865 تاريس الرياضيات

 1177 تاريس اللغات

 1183 تاريس اللغ  الثاني 

 1282، 1281، 1277، 1268 تاقيق الحسابات

 305 التاين

 1563 التراث األدبا

 2504، 2464، 1051، 997، 683، 508 التراث الثقافا

، 1046، 1045، 1043، 1042، 1041، 1040 التراث الشعبا

1049 ،2448 ،2502 
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 1253 التراث العربا

، 1076، 343، 293، 292، 156، 155، 154 التراجم

1406 ،1409 ،1442 ،2110 ،2404 ،2407 ،

2409 ،2410 ،2411 ،2412 ،2414 ،2415 ،

2416 ،2417 ،2418 ،2419 ،2421 ،2423 ،

2424 ،2425 ،2426 ،2427 ،2428 ،2429 ،

2430 ،2432 ،2434 ،2435 ،2436 ،2438 ،

2439 ،2465 

 153 التراجم ا سالمي 

 2536، 2433، 2420، 2408، 2406، 2403 التراجم الذاتي 

 2111، 1065 التراكيب اللغوي 

، 909، 896، 877، 853، 852، 516، 479، 102 التربي 

911 ،936 

 517 التربي  األساسي 

 105 تربي  األي ال

، 166، 165، 162، 152، 150، 149، 148، 146 التربي  ا سالمي 

167 ،172 ،174 ،177 ،182 ،186 ،199 ،320 ،

478 ،527 ،862 ،999 ،1000 

 411 التربي  ا عالمي 

 998، 867، 505 التربي  االجتلاعي 

 1424، 1420، 1226 التربي  الباني 

، 945، 944، 943، 942، 941، 940، 939، 938 التربي  الااص 

946 

 1428، 1425، 1418، 887 التربي  الرياضي 

 1257 تربي  الطيور الااجة 

 944 التربي  ال ةي 

 1258 تربي  الةحا

 997 التربي  الويةي 

 967، 966 التربي  دالتعليم

 1099 الترتيب األل بائا

 1073، 502، 200 الترجل 
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 1079 الترقيم

 1183، 607، 606 تركيا

 2400 التركيب ال يولوجا

، 1382، 1371، 1370، 1369، 1366، 1361 ترديج اللبيعات

1383 ،1384 

 320 تزكي  اللسان

 1024 التزدد باللعرف 

 387 تزدير ا ن يا

 815 التس يا ا ل تردنا

 622 التس يالت اللالي 

 734 تس يالت الةقا البحر 

 812، 807، 715 تسوي  الةزاعات

، 1364، 1363، 1360، 1260، 765، 676، 33 التسويق

1365 ،1366 ،1367 ،1369 ،1371 ،1372 ،

1376 ،1381 ،1386 

 1384، 1380، 1379، 684 التسويق ا ل تردنا

 1368 التسويق االبت ار 

 1379، 1036 تسويق الت زئ 

 1423 التسويق الرياضا

 244 التشبيه

 1215 التشايص الطبا

 1218 التشريح

 798 التشريع

 770، 327، 326 ع ا سالماالتشري

 498 التشريعات الادلي 

 739، 738 تشريعات العلا

 26 التش ير

 660 التصحر

 1404، 1260 تصليم األزياء

 1405 التصليم الااخلا

 1397 التصليم الزخرفا
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 1403 التصليم ال ةا

 1358 تصليم اللةت ات

 1360، 1357، 1355 التصةيع

 1209 التصةيع الغذائا

 2372، 193، 192 التصوف ا سالما

 1408 التصوير ال وتوغرافا

 1141 التضام )الةحو(

 418 التطبيع

 754 تطبيق العقوب 

، 928، 924، 922، 921، 805، 429، 63، 25، 17 تطبيقات الحاسوب

930 ،1292 ،1315 ،2389 ،2391 

 533، 448، 114 التطرف

 2534 التطور

 455 التطور األخالقا

 447، 385 تطور االجتلاعاال

 658 التطور الحضر 

 1212 التطور العضو 

 1058 التطور اللعرفا

 1349، 1326، 1322، 1321، 1291 التطوير ا دار 

، 891، 886، 884، 883، 878، 875، 874، 864 التطوير التربو 

896 ،906 ،913 ،1030 

 925 تطوير التعليم

 403، 97، 77 تطوير الذات

 111، 88، 87، 82 ر الشاصي تطوي

 903 التطوير اللارسا

، 1007، 1006، 1005، 1004، 1003، 873، 851 تطوير اللةاهج

1008 ،1009 ،1010 ،1011 ،1012 ،1013 ،

1014 ،1015 ،1016 ،1017 ،1018، 1019، 

1020 ،1021 ،1022 ،1023 

 704 التعاقا ا ل تردنا

 306، 162 التعاليم الايةي 
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 2441 لالتعامر

 669 التعادن االقتصاد 

 446، 445 التعادن الثقافا

 710 التعادن الادلا

 1473 التعايش السللا

 185، 136 التعادي  الثقافي 

 730 التعايا الاستور 

 869، 857، 443، 103، 98، 90، 89، 86 تعايا السلوك

 843 تعايا الشاصي 

 306 التعصب الايةا

 990 تعلم الرسم

، 1178، 1177، 1175، 1173، 1172، 1164 اللغ  الثاني تعلم 

1179 ،1180 ،1181 ،1182 ،1185 ،1186 

 1178 التعلم عن بعا

، 879، 876، 872، 871، 860، 517، 465، 123 التعليم

897 ،933 ،964 ،969 ،987 ،1251 ،1401 ،

2376 ،2510 ،2520 ،2524 

 988 تعليم األي ال

 1002 التعليم ا عااد 

، 925، 924، 923، 921، 890، 889، 863، 27 التعليم ا ل تردنا

926 ،927 ،931 

، 970، 969، 968، 967، 966، 964، 947، 942 التعليم االبتاائا

971 ،972 ،973 ،974 ،980 ،981 ،982 ،983 ،

984 ،991 ،992 ،993 ،997 ،1000 

 1001، 937 التعليم الثانو 

 1032، 1025 التعليم ال امعا

 1000، 152 التعليم الايةا

 928 التعليم الرقلا

 916 تعليم الرياضيات الحايث 

 682 التعليم السياحا

، 1029، 1028، 1026، 1024، 893، 682، 348 التعليم العالا
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1030 ،1033 ،1163 ،1184 ،1197 ،1201 ،

1216 ،1217 ،1270 ،1272 ،1273 ،1293 ،

1528 ،2380 

 1001، 965 تعليم العلوم

 981، 975 تعليم القراءل

 1166 تعليم اللغات

 1174، 984، 983، 982، 974، 973، 972، 971 تعليم اللغ  األم

 1188، 1187 تعليم اللغ  الثاني 

 888 تعليم الل ارات

 1180، 931، 930 التعليم عن بعا

، 952، 951، 950، 949، 948، 923، 868، 855 التعليم قبا اللارس 

953 ،954 ،955 ،956 ،965 ،975 ،976 ،977 ،

978 ،979 ،985 ،986 ،989 ،990 ،994 ،995 ،

996 ،998 ،999 

 726 التعليلات

 1226، 1225 التغذي 

 1387، 1257 تغذي  الحيوان

 878 التغذي  الراجع 

 1263 تغذي  الط ا

 1258 تغذي  الةحا

 427 التغطي  ا خباري 

 473، 443، 441، 435، 398 التغير االجتلاعا

 535 التغير الت ةولوجا

 674، 663 التغير اللةاخا

 1219 التغيرات الحيوي  دال سيولوجي 

 107 الت اؤل

 215، 212، 206 ت اسير القرآن

، 428، 408، 405، 404، 403، 402، 401، 396 الت اعا االجتلاعا

431 ،432 ،434 ،435 

 890 الت اعا الص ا

 1205، 1204  الت اعالت ال يليائي
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 1345، 769 الت ادض

 360 الت ريق

 209 الت سير

 278 ت سير الحايث

، 207، 205، 204، 203، 202، 201، 200، 161 ت سير القرآن

208 ،210 ،211 ،213 ،235 ،239 

 214 الت سير باللأثور

 1169 الت عيالت

 538 الت  ك األسر 

 920، 865، 864، 117، 101، 82 الت  ير

 927، 868، 867، 102، 94، 88 ت  ير ا بااعاال

 910 الت وق ا دار 

 1280 تقارير الشركات

 1301، 1280، 1279، 1278 التقارير اللالي 

 1234 التقام فا السن

 112 تقاير الذات

 654 التقلبات االقتصادي 

 1330، 1285 تقةيات ا دارل

 1356 تقةيات ا نتاا

 29 التقةيات الحايث 

 1390، 859 التقييم

 1350، 1330، 1322 تقييم األداء

 639 الت اما االقتصاد 

 668 الت تالت االقتصادي 

 2413 ت ريت )العراق(

 324 الت  ير

 919، 911، 652، 40 الت ةولوجيا

، 1038، 1035، 1034، 689، 425، 415، 15، 08 ت ةولوجيا االتصاالت

1344 ،2390 ،2392 ،2393 

 1248 يا البيئ ت ةولوج

 931، 926، 922، 917، 870 ت ةولوجيا التعليم
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 1361، 1323، 769، 07 الت ةولوجيا الحايث 

، 1418، 1379، 1312، 894، 692، 31، 28، 20 ت ةولوجيا اللعلومات

1428 

 1252 الت ةولوجيا اللالئل 

 2393، 634 ت ةولوجيا الةقا

 1358، 1329 الت يف

 473 الت يف مع التغيير

 221، 220، 216 تالدل القرآن

 758 التلقيح الصةاعا

 1425، 1244، 1234، 1233، 1228، 1219 التلارين الرياضي 

 865 التلارين العقلي 

 1217 التلريض

 1344، 622، 372 التلويا

 649، 622 التلويا ا سالما

 1303 التليز

 2534 تليم بن حلا آل ثانا

 466 التلييز االجتلاعا

 1325 التلييز اللؤسسا

 521 التلييز بسبب اللغ 

 707 تةاز  القوانين

 641، 590 التةافس الادلا

 21 التةافس اللعلوماتا

 1339، 1325 التةافسي 

 1254 تةسيق األزهار

 439، 438 تةشئ  األي ال

، 538، 529، 517، 455، 440، 439، 438، 398 التةشئ  االجتلاعي 

854 

 1175 لغوي التةشئ  ال

 1335 التةظيم ا دار 

 382 التةظيلات االقتصادي 

 646 التةظيلات العلالي 



757 
 

 838 تة يذ القانون

 2526 التةقيب عن اآلثار

 2392، 2390، 825، 679 التةلي 

 1319، 1030 التةلي  ا داري 

 696، 540، 460، 459، 184 التةلي  االجتلاعي 

، 635، 631، 625، 623، 541، 540، 415، 372 التةلي  االقتصادي 

637 ،639 ،649 ،655 ،665 ،669 ،677 ،678 ،

680 ،681 ،683 ،686 ،687 ،688 ،689 ،691 ،

693 ،696 ،697 ،1027 ،1355 ،1388 ،2506 

 2503، 1344، 695، 694 التةلي  االقتصادي  داالجتلاعي 

 2099، 507، 504 التةلي  البشري 

 631 التةلي  الت اري 

 2503، 917، 895، 894، 881، 870، 868، 851 التةلي  التربوي 

 513، 510 التةلي  الثقافي 

 673، 659 التةلي  الزراعي 

 1039، 686، 685، 681، 678، 677 تةلي  السياح 

 570، 559 التةلي  السياسي 

 833 التةلي  الصحي 

 691، 635 التةلي  الصةاعي 

 1314 تةلي  القوى العامل 

 840، 541، 513، 461، 458، 456 تةلي  الل تلع

 1298، 1039، 1038، 1037، 690، 657، 463 التةلي  اللستاام 

 1352، 952، 937، 867 تةلي  الل ارات

 663 تةلي  اللوارد اللائي 

 521 التةو  اللغو 

 137 التةوير

 2078 الت  ير

 1237 التواصا اللغو 

 91 التوافق الة سا

 181 توب ال

 782 التوثيق ا ل تردنا
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 934، 856، 520 التوجيه التربو 

 933 توجيه الطالب

 1238، 941 التوحا

 2421، 303، 301، 299 التوحيا

 673 التوزيع ال غرافا

 454، 453 التوزيع الس انا

 1195 التوزيعات ا حصائي 

 323 التوسا

 1318 التوظيف ا ل تردنا

 760 التوقيف

 

 ث

 2400، 640 الثردات الطبيعي 

 1391 الثقافات األدردبي 

 1437، 522، 513، 512، 61 الثقاف 

، 164، 163، 161، 160، 159، 158، 157، 146 الثقاف  ا سالمي 

170 ،171 ،187 ،530 ،532 ،1393 

 508 الثقاف  ا نساني 

 472 الثقاف  ال لاهيري 

 530، 494 الثقاف  السياسي 

 1415   الشعبي الثقاف

 515 الثقاف  الصيةي 

 2504، 1200، 484، 482، 478، 472 الثقاف  العام 

 2463، 1440، 509، 506، 500، 496، 486، 486 الثقاف  العربي 

، 485، 484، 483، 481، 480، 477، 475، 474 الثقاف  اللعاصرل

486 ،503 ،2469 

 2525، 558 الثورات

 2422 الثورات الااخلي 

 565 الثورل ا يراني 
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 - 1905الثورل الاستوري  ا يراني  

1911 

2461 

 635 الثورل الصةاعي 

 2096 1918 - 1916الثورل العربي  ال برى 

 

 ج

 1029، 1028، 1027 ال امعات الااص 

 2540 جب   البوليساريو

 250 جال القرآن

 671 ال ادى االقتصادي 

 756 جرائم األموال

 844، 747، 746 ا ل تردني ال رائم 

 747 جرائم االتصاالت اللعلوماتي 

 765 ال رائم الت اري 

 844، 746، 745 ال رائم ال ةائي 

 845، 23، 22، 20 ال رائم الحاسوبي 

 716 ال رائم الادلي 

 747، 742 ال رائم اللالي 

 748 ال رائم ضا األديان

 755 ال رائم ضا األفراد

 273 ياال رح دالتعا

 2523، 2522 جرش )األردن(

 846، 841، 768، 762، 759 ال ريل 

 745 جريل  االت ار بالبشر

، 765، 731، 730، 729، 728، 568، 470، 137 ال زائر

799 ،813 ،833 ،1026 

 2531 جزر القلر

 1218 جسم ا نسان

 2400، 634 ال غرافيا ا قليلي 

 638، 635، 634، 633 ،632، 631 ال غرافيا االقتصادي 
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 2535، 453، 449 ال غرافيا البشري 

 2394 ال غرافيا التطبيقي 

 678 ال غرافيا السياحي 

 633 ال غرافيا السياسي 

 635 ال غرافيا الصةاعي 

 2535 ال غرافيا الطبيعي 

 631 ال غرافيا الل اني 

 2400 جغرافي  اللان

 1039، 1038، 1037، 1035، 632 جغرافي  الةقا

 2431، 2430 ال غرافيون

 468 ال لاعات الايةي 

 469 ال لاعات العرقي 

 1389 ال لال

 400، 69، 15، 02 جلع البيانات

 825 ال لعيات الااص 

 825 ال لعيات الايري 

 825 ال لعيات الرسلي 

 848 ال لعيات السري 

 430 ال ل ور

 567 جل وري  كازاخستان

 577 ال ةسي 

 669 وب  رق آسياجة

 1222 ال  از البولا

 1227 ال  از العصبا اللركز 

 324 ال  ا فا الاين

 280، 275 جوامع الحايث

 2473، 490 ال وانب السياسي 

 1251، 1245، 1217، 1216، 700 ال ودل

 853 جودل االعتلاد األكاديلا

 184 جودل الحيال

 1339، 1288 ال ودل الشامل 
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 1026 لتعليمال ودل فا ا

 590 ال يوبولتي ا

 2394 ال يوديسيا

 1208 ال يولوجيا التركيبي 

 

 ح

 2103، 76، 75 الحب )عوايف(

 351 الحج

 191 الح اب

 1120، 1115، 1109 الح اا

 1254 الحاائق اللةزلي 

، 509، 501، 398، 395، 273، 134، 61، 60 الحااث 

583 ،2382 ،2533 

 290 حايث ا فك

، 279، 275، 274، 271، 270، 269، 268، 267 حايث الشريفال

282 ،287 

 280، 279، 271 الحايث الصحيح

 272 الحايث اللسةا

 822 الحرب

 418 الحرب ا عالمي 

 605، 592 الحرب الباردل

 641 حرب الاليج

 604 1953 - 1950الحرب ال وري  

 2455، 824، 423 الحرب الة سي 

 1403 الورقي  الحرف اليادي 

 827 حركات ا صالح

 849 الحركات السري 

 579، 568، 561 الحركات السياسي 

 464، 463 الحركات الةسائي 

 646 الحرك  العلالي 
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 2459 الحرك  ال  ري 

 43 حرك  الةشر

 2515، 603 الحردب

 629 الحردب االقتصادي 

 2477 الحردب الصليبي 

 2452 الحردب ال ارسي 

، 978، 977، 976، 970، 968، 955، 954، 953 لحردف ال  ائي ا

979 ،980 ،981 ،985 ،986 ،993 ،1061 ،1164 

 718، 379 الحريات العام 

 748 حري  التعبير

 575، 442 حري  الرأ 

 748، 43 حري  الصحاف 

 574 الحري  ال  ري 

 581 حزب البعث العربا اال تراكا

 2458 الحزب الشيوعا الصيةا

 1194، 996 الحساب

 2488 حصار العراق

، 2381، 1396، 1253، 1171، 1059، 1043 الحضارات القايل 

2383 ،2449 ،2450 ،2451 ،2468 

 2451 حضارات بالد ما بين الة رين

 124 الحضارل

 515 الحضارل اآلسيوي 

، 2464، 2453، 2387، 1396، 1194، 506 الحضارل ا سالمي 

2465 ،2479 

 2531، 2463، 2462، 505، 444 الحضارل العربي 

 2478، 2467، 1437، 188 الحضارل العربي  ا سالمي 

 132 الحضارل الغربي 

 815 ح ظ الس الت

 225، 224، 223، 219، 218، 217 ح ظ القرآن

 320 ح ظ اللسان

 364 حق التللك
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 744 الحق العام

 831 الحق فا الرعاي  االجتلاعي 

 51 قائقالح

 245 الحقائق العللي 

 534، 358 الحقوق األسري 

 713، 571، 448، 433، 379 حقوق ا نسان

 713 الحقوق الرقلي 

 358 حقوق الزدا

 713 الحقوق الشريي 

 778 الحقوق العيةي 

 777 حقوق اللؤلف

 730، 577، 575، 574، 573، 571، 421 الحقوق اللاني  دالسياسي 

 722، 464 لحقوق اللرأ

 776 حقوق اللستأجر

 790 حقوق اللل ي 

 741 حقوق اللوظف العام

 2534، 2528 الح ام

 2372، 2083، 2061 الح ايات

 2100، 1048 الح ايات الشعبي 

 751 الح م ال ةائا

 572 الح م اللحلا

 727 الح وم 

 580 حلاس

 710 حلاي  اآلثار

 831 الحلاي  االجتلاعي 

 115 لبيئ حلاي  ا

 26، 24، 23، 22، 16 حلاي  البيانات

 1040 حلاي  التراث الثقافا

 765 الحلاي  ال ةائي 

 791 الحلاي  القانوني 

 1204 الحلاي  من التآكا
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 837 حوادث الطرق

 48 الحوار ا سالما اللسيحا

 1441، 502 الحوار الثقافا

 1676 الحوارات

 98 الحوافز

 1294 حوكل  الشركات

 534 الحيال األسري 

 262، 49 الحيال ا نساني 

، 1041، 542، 535، 507، 462، 450، 141، 124 الحيال االجتلاعي 

2416 ،2501 ،2502 ،2508 ،2509 ،2510 ،

2530 

 2481، 2467، 291 الحيال االجتلاعي  داالقتصادي 

 542 الحيال االقتصادي 

، 2434، 582، 515، 514 ،506، 505، 503، 462 الحيال الثقافي 

2501 ،2508 

 2530 الحيال السياسي 

 537 الحيال العائلي 

 2416، 291 الحيال العللي 

 2463 الحيال ال  ري 

 1931 حي ا )فلسطين(

 1255 حيوانات اللاتبر

 1256 الحيوانات اللةزلي 

 180 الِح م

 

 خ

 1304 الابراء

 1304 الابرل

 1036 خامات التوزبع

 686 امات السياحي الا

 833 الاامات الصحي 
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 34، 33 خامات اللعلومات

 2535، 832، 830، 829، 828، 428، 121 الاام  االجتلاعي 

 816، 737 الاام  اللاني 

 1336 الارائط االستراتي ي 

 920 الارائط الذهةي 

 1048 الارافات

 434 الاصوصي 

 993 الاط

 1078 الاط العربا

 1127، 1108، 177 ايةاالاطاب ال

 1432 الاطاب السرد 

 1121، 1081، 548، 547، 546 الاطاب السياسا

 1480 الاطاب الشعر 

 194 الاطاب الصوفا

 317، 316، 236 الاطاب القرآنا

 1135، 1090، 1081 الاطاب اللغو 

 2518 الاطابات اللل ي 

 734 خطورل الشحن

 1077 الاطوي العربي 

 1165 حو الاالف الة

 2466 الاالف 

 2491 الاالف  العباسي 

 2473، 2472 الال اء

 818 الال اء الرا ادن

 164 خلق هللا

 09 الاوارزمي 

، 2101، 2097، 2079، 2074، 2060، 1436 الاواير األدبي 

2104 ،2107 ،2118 ،2120 ،2132 ،2134 ،

2156 ،2184 ،2185 ،2187 ،2192 ،2194 ،

2196 ،2198 ،2199 ،2202 ،2205 ،2209 ،

2214 ،2219 ،2221 ،2227 ،2230 ،2231 ،
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2232 ،2238 ،2250 ،2254 ،2255 ،2257 ،

2263 ،2264 ،2267 ،2270 ،2272 ،2276 ،

2281 ،2282 ،2290 ،2292 ،2296 ،2297 ،

2300 ،2302 ،2308 ،2309 ،2311 ،2314 ،

2316 ،2318 ،2319 ،2336 ،2342 ،2343 ،

2344 ،2371 

 

 د

 07 ارات ا ل تردني الا

 84 الاافعي 

 595، 594، 593 الابلوماسي 

 270 الاراسات

، 1429، 1128، 1126، 1118، 1117، 1106 الاراسات األدبي 

1441 ،1444 ،1454 ،1455 ،1457 ،1459 ،

1461 ،1463 ،1466 ،1467 ،1470 ،1474 ،

1480 ،1481 ،1485 ،1487 ،1488 ،1535 ،

1537 ،1547 ،1556 ،1584 ،1596 ،1601 ،

1602 ،1603 ،1604 ،1608 ،1611 ،1634 ،

1635 ،1644 ،1654 ،1663 ،1680 ،1837 ،

1839 ،1848 ،1863 ،1866 ،1869 ،1881 ،

1889 ،1892 ،1899 ،1903 ،1904 ،1912 ،

1932 ،2217 ،2274 

 158، 153 الاراسات ا سالمي 

 2106 الاراسات االجتلاعي 

 1134 الاراسات البالغي 

 659 الاراسات البيئي 

 2529، 2387، 2385 الاراسات التارياي 

 257 الاراسات التحليلي 

 1488، 502، 500، 488، 481 الاراسات الثقافي 

 2388 الاراسات ال غرافي 
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 1365، 1364، 1363 دراسات السوق

 1552 الاراسات الشعري 

 515 الاراسات الصيةي 

 1134 الاراسات ال لس ي 

 1891، 1526، 194 راسات ال ةي الا

 1460، 1140، 1138، 1091، 1072 الاراسات اللغوي 

 49 الاراسات الةقاي 

، 224، 223، 221، 219، 218، 217، 198، 197 دراس  القرآن

225 ،256 

 1680، 1417، 1414 الاراما

 726، 705 الاساتير

 323 الاعاء

 1383 الاعاي  الت اري 

 545  الاعاي  السياسي

 832 الاعم اللالا

، 284، 183، 181، 180، 179، 178، 177، 156 الاعول ا سالمي 

288 ،2421 

 2483 الاعول ا صالحي 

 761 الافا  )قانون(

 1378، 1274 الافع ا ل تردنا

 322، 312، 309، 191 دفع اللطاعن عن ا سالم

 276، 273 دفع اللطاعن عن الحايث

 255 لقرآندفع اللطاعن عن ا

 339 الاالل  الةحوي 

 811 الاليا ال ةائا

 1220 الام

 1219 الاماغ

 889 الامج التربو 

 582 دمشق

 736 الادائر الح ومي 

 1387 الاداجن
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 106 الادافع ال سيولوجي 

 86 الادافع الة سي 

 452 ددر اللرأل

 1305 الادرات التاريبي 

 1220 الادرل الاموي 

 2456 انددل البلق

 2532، 741، 727، 612 ددل الاليج العربا

 745، 655 ددل م لس التعادن الالي ا

 721، 578، 570، 433 الادل 

 2473، 382 750-661الادل  األموي  

 2466، 380، 289 الادل  ا سالمي 

 2527 1454 - 1229الادل  الرسولي  

 2477 الادل  الزن ي 

 2500، 2456 الادل  العثلاني 

 1437، 308، 250 الايانات

 552، 391، 47 الايانات اللقارن 

 1405 الاي ور

 578، 575، 570 الايلقرايي 

 453 الايلوغرافيا

 126، 52 الاين

 305، 143 الاين ا سالما

 548 الاين اللسيحا

 454 الايةامي ي  الس اني 

 2518 الايوان اللل ا ال ا لا

 

 ذ

 856 ،94، 92، 83 الذكاء

 862 الذكاء األخالقا

 1324 الذكاء ا دار 

 77 الذكاء االجتلاعا
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، 704، 422، 63، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 15 الذكاء االصطةاعا

772 ،1321 ،1418 ،1424 

 862 الذكاء الردحا

 1353، 904، 93، 73 الذكاء العاي ا

 366 الذم  )العقود(

 759 الذنب )قانون(

 383 الذهب

 1231   ا عاق ذد

 

 ر

 1299 رأس اللال

 1320، 1313 رأس اللال ال  ر 

 626 الرأسلالي 

 2473 الرأ 

 575، 549، 442، 441، 428 الرأ  العام

 2423 رؤساء الادل

 71 الراح  الة سي 

 562 الربيع العربا

، 2418، 2417، 2415، 2414، 2409، 1076 الرجال

2425 ،2428 

 2412 رجال الاين

 2402، 2395 الرحال 

 2487 الرحالت

 2399 الرحالت ال غرافي 

 2422 الرحل  اليلاني 

 2365، 2068 الرسائا األدبي 

 483 الرسائا الثقافي 

 1176 الرسائا العللي 

 2432، 1406 الرسامون

 989 الرسم
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 1394 الرسم الحايث

 2394 رسم الارائط بالحاسوب

 230 الرسم القرآنا

 914 ال تاباالرسم 

 1402 الرسوم ال ةي 

 2432 الرسوم ال اري اتوري 

 1406، 1401، 989 الرسومات

 1322 الرضى الوظي ا

 828 الرعاي  االجتلاعي 

 1257، 1256 رعاي  الحيوان

 939، 936 الرعاي  الصحي 

 1224 الرعاي  الصحي  األدلي 

، 1265 ،1264، 1263، 1262، 836، 438، 111 رعاي  الط ول 

1266 ،1267 

 829 الرعاي  العام 

 1264 الرعاي  اللةزلي 

 1374، 1337، 1294، 410 الرقاب 

 1335، 723 الرقاب  ا داري 

 1295 الرقاب  الااخلي 

 719 الرقاب  الاستوري 

 708 الرقاب  الادلي 

 1282 الرقاب  اللحاسبي 

 1632 الرمثا )األردن(

 179 رمضان

 1261 رموش العين

 842 الرهاب الل تلعا

 395 الردابط االجتلاعي 

 287، 274 ردال الحايث

 128 الرداقي 

 2364، 2362 الردايات

 2375 الردايات البوسةي 
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 2377 الردايات التركي 

 2360 الردايات السوياي 

، 1697، 1696، 1695، 1444، 1443، 1118 الردايات العربي 

1698 ،1699 ،1700 ،1701 ،1702 ،1703 ،

1704 ،1705 ،1706 ،1707 ،1708 ،1709 ،

1710 ،1711 ،1712 ،1713 ،1714 ،1715 ،

1716 ،1717 ،1718 ،1719 ،1720 ،1721 ،

1722 ،1723 ،1724 ،1725 ،1726 ،1727 ،

1728 ،1729 ،1730 ،1731 ،1732 ،1733 ،

1734 ،1735 ،1736 ،1737 ،1738 ،1739 ،

1740 ،1741 ،1742 ،1743 ،1744 ،1745 ،

1746 ،1747 ،1748 ،1749 ،1750 ،1751 ،

1752 ،1753 ،1754 ،1755 ،1756 ،1757 ،

1758 ،1759 ،1760 ،1761 ،1762 ،1763 ،

1764 ،1765 ،1766 ،1767 ،1768 ،1769 ،

1770 ،1771 ،1772 ،1773 ،1774 ،1775 ،

1776 ،1777 ،1778 ،1779 ،1780 ،1781 ،

1782 ،1783 ،1784 ،1785 ،1786 ،1787 ،

1788 ،1789 ،1790 ،1791 ،1792 ،1793 ،

1794 ،1795 ،1796 ،1797 ،1798 ،1799 ،

1800 ،1801 ،1802 ،1803 ،1804 ،1805 ،

1806 ،1807 ،1808 ،1809 ،1810 ،1811 ،

1813 ،1816 ،1820 ،1822 ،1824 ،1834 ،

1837 ،1839 ،1846 ،1848 ،1851 ،1854 ،

1863 ،1866 ،1869 ،1871 ،1881 ،1885 ،

1889 ،1891 ،1892 ،1899 ،1904 ،1905 ،

1907 ،1913 ،1914 ،1917 ،1921 ،1930 ،

1932 ،1933 ،2041 ،2042 ،2044 ،2045 ،

2049 ،2050 ،2055 ،2100 

 2363 الردايات ال رنسي 

 2419، 325، 287، 283، 278، 276، 275، 272 رداي  الحايث
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 927 الردبوت التعليلا

 262 الردح

 2455، 2439، 605، 601، 600، 599، 590 ي ردسيا االتحاد

 1233 الردماتيزم

 76 الردمانسي 

 1194، 1192 الرياضيات

 1196 الرياضيات ا حصائي 

 1193، 1191 الرياضيات اللالي 

 1427، 1426، 1421، 1227 الرياضيون

 

 ز

 1078 الزخرف  ا سالمي 

 1252، 1251، 264 الزراع 

 673 الزراع  الحضري 

 685 الزرقاء )األردن(

 1206 الزالزل

 68، 50 الزمان ال لس ا

 401 الزداا

 535 الزداا اللتأخر

 290 زدجات الةبا

 1296 زيادل ال  اءل

 337 زيارل القبور

 

 س

 2452 651 - 226الساسانيون 

 2492، 2491، 2490، 2446، 2445 سامراء )العراق(

 1428 سباقات اللسافات

 1428 لارسباقات اللض

 753 الس ون

 263 السحر
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 300 سا الذرائع

 1117 السرد

 759، 747 السرق 

 504، 433، 107، 77، 75، 71 السعادل

 1669، 1247، 1033، 886، 804، 612 السعودي 

 684 الس ارات

 2398، 2397، 2396 الس ر

 2524، 2510، 2400، 840 الس ان

 114 س ولوجي  ا رهاب

 2476 1308 - 1040السالجق  

 2484 الساليين العثلانيون

 839 السالم  العام 

 2521، 2520 السلط )األردن(

 727 السلطات العام 

 718 السلطات الويةي 

 2528 السلطان هيثم بن يارق

 551 السلط 

 492 السلط  السياسي 

 511 السلط  ال  ري 

 801، 800 السلط  القضائي 

 571 السلط  الويةي 

، 2094، 2093، 1932، 1472، 814، 764، 540 سلطة  ُعلان

2528 ،2529 ،2530 ،2531 

 448 السلم الل تلعا

 941، 321، 106، 89، 88، 74، 73 السلوك

 168 السلوك األخالقا

 440 سلوك األي ال

 893 السلوك ا دار 

 443، 404، 165 السلوك ا نسانا

 841، 449، 423، 396، 168، 109 السلوك االجتلاعا

 115 السلوك البيئا
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 1287 السلوك التةظيلا

 432 السلوك ال لعا

 110، 109، 108 سلوك الط ا

 436 السلوك العادانا

 1377، 1365، 1362 سلوك اللست لك

 804 السلوكيات

 318، 298 السلعيات

، 337، 278، 277، 272، 269، 268، 262، 145 السة  الةبوي 

379 

 373 لالي السةاات ال

 277 سةن أبا داددد

 303 السةيون

 1223 سوائا ال سم

 490 السودان

، 240، 234، 227، 213، 212، 203، 202، 196 سور القرآن

1113 ،1132 ،1158 

 232، 231 السور اللاني  من القرآن

 214 سورل البقرل

 201 سورل ال اتح 

 597، 563 سوريا

 1260 السوق األدردبي 

 2505، 2398، 683، 679  السياح

 721 السيادل

 710 سيادل الادل

 553 السياسات العربي 

 2432، 294، 126 السياس 

 439، 438 السياس  األسري 

 380 السياس  ا سالمي 

 548 السياس  ا عالمي 

 1384 سياس  االست الك

 695، 694، 670، 643، 640، 633، 627، 382 السياس  االقتصادي 
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 931، 900، 889، 873 ياس  التربوي الس

 822، 567 السياس  ال غرافي 

 572، 498 السياس  الح ومي 

، 588، 587، 586، 585، 584، 563، 562، 409 السياس  الاارجي 

590 ،595 ،597 ،598 ،599 ،600 ،601 ،602 ،

603 ،604 ،606 ،607 ،608 ،609 ،610 ،611 ،

612 ،613 ،614 ،615 ،616 ،617 ،618 ،619 ،

620 ،670 ،2506 ،2512 ،2516 ،2517 

 381 السياس  الشرعي 

 661 سياس  الطاق 

 605، 583 السياس  العاللي 

 822 السياس  العس ري 

 1052، 523، 521 السياس  اللغوي 

 663 السياس  اللائي 

 1299، 698، 622 السياس  اللالي 

 654 السياس  الةقاي 

 2514، 2426، 2425، 2424، 2085، 566 السياسيون

، 2084، 2082، 2077، 2073، 1869، 1676 السيرل الذاتي 

2086 ،2087 ،2088 ،2091 ،2092 ،2093 ،

2217 ،2301 ،2378 ،2409 ،2410 ،2414 ،

2415 ،2423 ،2429 ،2431 ،2437 ،2439 

، 290، 289، 288، 286، 285، 284، 283، 245 السيرل الةبوي 

291 ،292 ،293 ،294 ،2411 ،2465 

 76 السي ولوجيا

، 112، 111، 110، 109، 108، 107، 105، 102 سي ولوجي  األي ال

520 

 447 سي ولوجي  االتصاالت

 117 سي ولوجي  الشاصي 

 113 سي ولوجي  اللراهقين

 104، 95 سي ولوجي  الةلو

 1429، 1412، 1410 السيةلا
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 ش

 545 الشائعات

 461، 460، 459، 458، 457، 456، 414 الشباب

، 2050، 2049، 2044، 2042، 2041، 2040 الشباب دالةا ئ 

2051 ،2052 ،2055 ،2056 ،2057 ،2471 

 1395  ب  ال زيرل العربي 

 442  ب ات التواصا االجتلاعا

 24، 20  ب ات الحواسيب

 22  ب ات اللعلومات

 08  ب   االتصاالت

 2470  به ال زيرل العربي 

 265 ل الزيتون  ر

 734 الشحن البحر 

 1681 الشاصيات

 933، 100، 97، 73 الشاصي 

 1240 الشاصي  الحاي 

 1921، 119، 101، 96، 65 الشاصي  ال ردي 

 1436  ذرات  عري 

 838 الشري 

 817 الشري  العس ري 

 2531  رق إفريقيا

 2508  رق األردن

 666، 640، 616، 602، 584، 444 الشرق األدسط

 1290 الشركات

 1322  ركات االتصاالت

 1302، 466  ركات التأمين

 793 الشركات الت اري 

 1370 الشركات الادائي 

 1282 الشركات اللساهل 

، 381، 379، 377، 376، 358، 346، 338، 337 الشريع  ا سالمي 
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818 

 384 الشريع  الي ودي 

 2422 الشريف الحسين بن علا

 351 الايةي  الشعائر

 568 الشعب

 1438 الشعر

 1669 الشعر ا جتلاعا

 2368، 2367 الشعر ا سبانا

 2346، 2345 الشعر ا ن ليز 

 2369 الشعر البرتغالا

 1480 الشعر ال اهلا

 1483  عر الح ل 

 1476  عر الرثاء

 2374 الشعر الردسا

، 1123، 1122، 1119، 1087، 1083، 296، 266 الشعر العربا

1125 ،1131 ،1157 ،1159 ،1168 ،1444 ،

1473 ،1474 ،1475 ،1477 ،1478 ،1479 ،

1481 ،1482 ،1483 ،1484 ،1485 ،1486 ،

1487 ،1488 ،1489 ،1490 ،1491 ،1492 ،

1493 ،1494 ،1495 ،1496 ،1497 ،1498 ،

1499 ،1500 ،1501 ،1502 ،1503 ،1504 ،

1505 ،1506 ،1507 ،1508 ،1509 ،1510 ،

1511 ،1512 ،1513 ،1514 ،1515 ،1516 ،

1517 ،1518 ،1519 ،1520 ،1521 ،1522 ،

1523 ،1524 ،1525 ،1526 ،1527 ،1528 ،

1529 ،1530 ،1531 ،1532 ،1533 ،1534 ،

1535 ،1536 ،1537 ،1538 ،1539 ،1540 ،

1541 ،1542 ،1543 ،1544 ،1545 ،1546 ،

1547 ،1548 ،1549 ،1550 ،1551 ،1552 ،

1553 ،1554 ،1555 ،1556 ،1557 ،1558 ،

1559 ،1560 ،1561 ،1562 ،1563 ،1564 ،
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1565 ،1566 ،1567 ،1568 ،1569 ،1570 ،

1571 ،1572 ،1573 ،1574 ،1575 ،1576 ،

1577 ،1578 ،1579 ،1580 ،1581 ،1582 ،

1583 ،1584 ،1585 ،1586 ،1587 ،1588 ،

1589 ،1590 ،1591 ،1592 ،1593 ،1594 ،

1595 ،1596 ،1597 ،1598 ،1599 ،1600 ،

1601 ،1602 ،1603 ،1604 ،1605 ،1606 ،

1607 ،1608 ،1609 ،1610 ،1611 ،1612 ،

1613 ،1614 ،1615 ،1616 ،1617 ،1618 ،

1619 ،1620 ،1621 ،1622 ،1623 ،1624 ،

1625 ،1626 ،1627 ،1628 ،1629 ،1630 ،

1631 ،1632 ،1633 ،1634 ،1635 ،1636 ،

1637 ،1638 ،1639 ،1640 ،1641 ،1642 ،

1643 ،1644 ،1645 ،1646 ،1647 ،1648 ،

1649 ،1650 ،1651 ،1652 ،1653 ،1654 ،

1655 ،1656 ،1657 ،1658 ،1659 ،1660 ،

1661 ،1662 ،1663 ،1664 ،1665 ،1666 ،

1667 ،1668 ،1670 ،1671 ،1672 ،1673 ،

1674 ،1675 ،1677 ،1678 ،1679 ،2095 ،

2096 ،2098 ،2100 ،2232 ،2333 

 2373 الشعر ال ارسا

 1479 الشعر اللسرحا

 1669، 1570 الشعر اللعاصر

 2379 الشعر اليابانا

 1485، 1168 الشعراء

، 1674، 1668، 1563، 1559، 1474، 266 الشعراء العرب

1675 ،1676 ،1677 ،1678 ،2436 

 78 الشعور بالذنب

 337 الش اع 

 360 الشقاق

 138 الشك
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 392 لال إفريقيا 

 302 الش ادتين

 2427 الش ااء

 1160، 1122  واها الشعر

 1158، 1155، 1110 الشواها القرآني 

 1162، 1161، 1137 الشواها الةحوي 

 2472 الشورى

 124 الشيشانيون

 318 الشيطان

 554، 325 الشيع 

 785 الشي ات

 

 ص

 293، 162 الصحاب 

 292 الصحاب  دالتابعون

 424، 42 لصحاف ا

 407 الصحاف  ا ل تردني 

 38 الصحاف  االستقصائي 

 39 الصحاف  الرقلي 

 1226، 449 الصح 

 1262، 1225 الصح  العام 

 835 الصح  العقلي 

 1327، 1236، 835، 103، 99 الصح  الة سي 

 2540 الصحراء الغربي 

 1443 الصحف

 44 الصحف العربي 

 213 صحيح الباار 

 276، 275، 274 صحيح مسلم

 1208 الصاور

 808 (2003-1979صاام حسين )
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 397 الصرا  االجتلاعا

، 714، 711، 619، 602، 599، 592، 589، 584 الصرا  الادلا

717 

 409، 392 الصرا  الايةا

 2461، 392 الصرا  السياسا

 2494، 2486، 2485 الصرا  العربا ا سرائيلا

 2462  الصراعات التارياي

 2540 الصراعات اللسلح 

 2470 الصعاليك

 1237، 943، 940، 938، 919، 863 صعوبات التعلم

 319، 313، 309 ص ات هللا

 2494 ص ق  القرن

 370 الص وك )فقه إسالما(

 348 الصالل

 1388 صةاع  األثاث

 188 صةاع  األحذي 

 1044 صةاع  الثقاف 

 1363، 683 صةاع  الاامات

 684، 682، 680، 676 ع  السياح صةا

 1404، 1260 صةاع  اللالبس

 675 الصةاع  الة طي 

 2498، 2496، 2376، 848، 562، 556 الص يوني 

 193 الصوفيون

 179 الصوم

 771 الصيادل 

، 638، 637، 636، 615، 601، 600، 596، 21 الصين

2378 
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 ض

 956، 437 الضبط االجتلاعا

 1350، 905، 676 ضبط ال ودل

 86 ضبط الة س

 664 الضرائب

 1584 الضردرل الشعري 

 732 ضريب  الاخا

 732 ضريب  القيل  اللضاف 

 732 ضريب  اللبيعات

 536، 117، 116، 114، 91، 71 الضغوي الة سي 

 2503، 740 الضلان االجتلاعا

 2380، 1293، 1184، 1029، 876، 417 ضلان ال ودل

 

 ط

 711 بادن ييارالطائرات 

 357 الطاع  الزدجي 

 670 الطاق 

 1313 الطاق  البشري 

 661 الطاق  الحراري 

 1202 الطاق  الحركي 

 661 الطاق  اللت ادل

 2527 872-820الطاهريون 

 1216 الطب

 1245 يب األسةان

 1256 الطب البيطر 

 1244 الطب الرياضا

 1234 يب الشياوخ 

 1215 الطب ال سيولوجا

 1242، 1240، 1239 الطب الة سا

 1228 الطب الوقائا
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 1208 الطبوغرافيا

 192 الطرق ا سالمي 

 05، 04 يرق البحث

، 912، 909، 908، 865، 858، 152، 84، 83 يرق التعلم

913 ،914 ،915 ،916 ،924 ،927 ،928 ،929 ،

930 ،932 ،946 ،1031 ،1180 ،1213 ،1214 

 193، 192 الطرق الصوفي 

 01 يرق ال تاب 

 1261 يريق  التركيب

، 934، 914، 913، 912، 909، 875، 863، 857 الطالب

935 ،937 ،1028 

 939 الطالب اللعوقون

 359 الطالق

 348 الط ارل

 392 الطوائف اللسيحي 

 1407 الطوابع البرياي 

 

 ظ

 1206 الظواهر الطبيعي 

 57 الظواهر الطبيعي  الاارق 

 

 ع

 697 ائاات الة طع

 2444، 2440 العائالت

، 1815، 1046، 1043، 1042، 1041، 1040 العادات دالتقاليا

2501 

 533 العالم ا سالما

 1322 العاملون

، 331، 323، 295، 280، 179، 173، 148، 143 العبادل

346 ،349 ،350 ،352 ،353 ،354 ،504 
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 238 عبارات القرآن

 1190 العبري 

 2462، 607 نيونالعثلا

 797 الع ز اللالا

 2524 ع لون )األردن(

 377 العاال 

 463 العاال  االجتلاعي 

 53 العامي 

، 511، 493، 469، 468، 454، 451، 386، 136 العراق

541 ،554 ،556 ،557 ،564 ،565 ،572 ،575 ،

591 ،617 ،618 ،619 ،641 ،642 ،643 ،644 ،

662 ،663 ،671 ،676 ،693 ،697 ،808 ،1002 ،

1027 ،1076 ،1171 ،1388 ،1406 ،1468 ،

1535 ،1678 ،1690 ،1809 ،1814 ،2083 ،

2403 ،2429 ،2431 ،2488 

 1147، 135 العرب

 319 العرش دال رسا

 1223 العرق

 1416 العردض التلثيلي 

 1417 العردض اللسرحي 

 1248 العزل الحرار 

 1246 العزل ال  ربائا

 173، 49 العزل 

 827 العشائر

 2296 العصر االحايث

، 2474، 2472، 2436، 1488، 1487، 1486 العصر األمو 

2537 

، 1497، 1496، 1473، 1459، 1119، 1087 العصر األنالسا

1498 ،1499 ،2481 

 347 العصر األيوبا

 266 العصر ا سالما
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-1517عصر ا صالح األدردبا 

1648 

2453 

، 1483، 1482، 1481، 1479، 1478، 1477 العصر ال اهلا

2470 

، 1463، 1462، 1461، 1460، 1455، 1449 العصر الحايث

1465 ،1467 ،1468 ،1472 ،1500 ،1501 ،

1502 ،1503 ،1504 ،1505 ،1506 ،1507 ،

1508 ،1509 ،1510 ،1511 ،1512 ،1514 ،

1516 ،1517 ،1518 ،1519 ،1520 ،1521 ،

1522 ،1523 ،1524 ،1526، 1527 ،1529 ،

1530 ،1531 ،1532 ،1533 ،1534 ،1536 ،

1537 ،1538 ،1539 ،1540 ،1543 ،1544 ،

1545 ،1546 ،1548 ،1549 ،1550 ،1551 ،

1552 ،1553 ،1554 ،1555 ،1556 ،1557 ،

1558 ،1560 ،1561 ،1562 ،1565 ،1566 ،

1567 ،1568 ،1569 ،1571 ،1572 ،1574 ،

1575 ،1576 ،1577 ،1578 ،1579 ،1580 ،

1581 ،1582 ،1583 ،1585 ،1586 ،1587 ،

1588 ،1589 ،1590 ،1591 ،1592 ،1593 ،

1594 ،1595 ،1597 ،1598 ،1599 ،1602 ،

1605 ،1606 ،1607 ،1608 ،1609 ،1610 ،

1611 ،1612 ،1613 ،1614 ،1615 ،1617 ،

1618 ،1620 ،1621 ،1622 ،1623 ،1624 ،

1625 ،1626 ،1627 ،1628 ،1629 ،1630 ،

1631 ،1632 ،1633 ،1636 ،1637 ،1638 ،

1639 ،1640 ،1641 ،1642 ،1643 ،1644 ،

1645 ،1646 ،1647 ،1648 ،1649 ،1650 ،

1651 ،1652 ،1653 ،1654 ،1655 ،1657 ،

1658 ،1659 ،1660 ،1661 ،1662 ،1663 ،

1664 ،1665 ،1671 ،1672 ،1679 ،1682 ،

1683 ،1687 ،1688 ،1689 ،1692 ،1693، 



785 
 

1695 ،1696 ،1697 ،1698 ،1699 ،1700 ،

1701 ،1702 ،1703 ،1704 ،1705 ،1706 ،

1707 ،1708 ،1709 ،1710 ،1711 ،1712 ،

1713 ،1714 ،1715 ،1716 ،1717 ،1718 ،

1719 ،1720 ،1721 ،1722 ،1723 ،1724 ،

1725 ،1726 ،1727 ،1728 ،1729 ،1730 ،

1731 ،1732 ،1733 ،1734 ،1735 ،1736 ،

1737 ،1738 ،1739 ،1740 ،1741 ،1742 ،

1743 ،1744 ،1745 ،1746 ،1747 ،1748 ،

1749 ،1750 ،1751 ،1752 ،1754 ،1755 ،

1757 ،1759 ،1760 ،1761 ،1762 ،1763 ،

1764 ،1765 ،1767 ،1768 ،1769 ،1770 ،

1771 ،1772 ،1773 ،1774 ،1775 ،1776 ،

1777 ،1778 ،1779 ،1780 ،1781 ،1782 ،

1783 ،1784 ،1785 ،1786 ،1787 ،1788 ،

1789 ،1790 ،1791 ،1792 ،1793 ،1794 ،

1795 ،1796 ،1797 ،1798 ،1799 ،1800 ،

1801 ،1802 ،1803 ،1804 ،1805 ،1806 ،

1807 ،1808 ،1809 ،1810 ،1811 ،1813 ،

1816 ،1817 ،1818 ،1819 ،1820 ،1821 ،

1822 ،1823 ،1824 ،1825 ،1826 ،1827 ،

1828 ،1829، 1830 ،1831 ،1832 ،1833 ،

1834 ،1835 ،1836 ،1838 ،1840 ،1841 ،

1842 ،1843 ،1844 ،1845 ،1846 ،1847 ،

1849 ،1850 ،1851 ،1852 ،1853 ،1854 ،

1855 ،1856 ،1857 ،1858 ،1859 ،1860 ،

1861 ،1862 ،1863 ،1864 ،1865 ،1866 ،

1867 ،1868 ،1869 ،1870 ،1872 ،1873 ،

1874 ،1875 ،1876 ،1877 ،1878 ،1879 ،

1880 ،1881 ،1883 ،1884 ،1885 ،1887 ،

1888 ،1889 ،1890 ،1892 ،1893 ،1894 ،
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1895 ،1896 ،1897 ،1899 ،1900 ،1901 ،

1902 ،1903 ،1904 ،1905 ،1906 ،1907 ،

1908 ،1909 ،1910 ،1911 ،1912 ،1913 ،

1915 ،1916 ،1917 ،1918 ،1919 ،1920 ،

1922 ،1923 ،1925 ،1926 ،1927 ،1928 ،

1929 ،1934 ،1938 ،1940 ،1946 ،1948 ،

1949 ،1950 ،1952 ،1953 ،1960 ،1976 ،

1978 ،1981 ،1985 ،1986 ،1989 ،1992 ،

1993 ،1995 ،1996 ،1997 ،1998 ،2009 ،

2018 ،2021 ،2022 ،2025 ،2026 ،2027 ،

2030 ،2043 ،2046 ،2047 ،2062 ،2065 ،

2070 ،2072 ،2076 ،2103، 2105 ،2115 ،

2123 ،2126 ،2127 ،2129 ،2130 ،2135 ،

2142 ،2143 ،2144 ،2149 ،2158 ،2165 ،

2167 ،2169 ،2172 ،2174 ،2178 ،2179 ،

2187 ،2188 ،2195 ،2196 ،2200 ،2204 ،

2205 ،2213 ،2215 ،2216 ،2220 ،2223 ،

2225 ،2226 ،2228 ،2229 ،2234 ،2241 ،

2242 ،2243 ،2244 ،2245 ،2246 ،2249 ،

2252 ،2254 ،2256 ،2260 ،2261 ،2265 ،

2268 ،2269 ،2273 ،2280 ،2283 ،2285 ،

2286 ،2287 ،2289 ،2294 ،2297 ،2303 ،

2304 ،2305 ،2306 ،2308 ،2312 ،2317 ،

2321 ،2323 ،2324 ،2325 ،2328 ،2330 ،

2331 ،2336 ،2338 ،2342 

، 1493 ،1492، 1491، 1490، 1489، 1473 العصر العباسا

1494 ،1495 ،2111 ،2404 ،2415 ،2435 

 2522، 2508، 2059 العصر العثلانا

 316، 204 العصر اللانا لحيال الةبا

 317 ،288 ،205، 189 العصر الل ا لحيال الةبا

 347 العصر اللللوكا
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-1453عصر الة ض  األدردبا 

1517 

2453 

 1395 ق م 323-146العصر ال لةستا 

 1485، 1484، 1483، 1476، 818، 382 المعصر صار ا س

 473 العصرن 

 1559 العصور التارياي 

 2453 العصور الوسطى

 2449 عصور ما قبا التاريخ

 841، 186 العقاب

 788 العقارات

 1227 العقاقير اللاارل

 1041 العقب  )األردن(

 315، 135، 126، 53، 45 العقا

 87 العقا )علم الة س(

 315، 312، 85، 60، 59، 58، 56 العقالني 

 846، 799، 763، 758، 757، 756، 755 العقوبات

 630 العقوبات االقتصادي 

 777، 754، 753 العقوبات ال زائي 

، 776، 774، 769، 738، 734، 365، 363، 362 العقود

795 ،796 

 770 العقود ا داري 

 780 العقود ا ل تردني 

 773 عقود ا ي ار

 371 د البيععقو

 739 عقود العلا

 733 عقود ال يايك

، 302، 301، 300، 299، 298، 297، 245، 145 العقيال ا سالمي 

303 ،304 ،305 ،310 ،312 ،313 ،314 ،318 ،

321 ،323 ،324 ،2421 

 1396، 390، 387، 319، 309، 175، 159، 143 العقيال الايةي 

 389، 388 العقيال اللسيحي 
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 1239، 1238، 1237، 835، 263، 116 العالا

 1243 العالا األسر 

 1243 العالا ال لاعا

 1230 العالا الايةا

 1242، 1241، 1240، 834 العالا السلوكا

 1231، 1230 العالا الطبيعا

 1243، 1241، 1235، 90 العالا الة سا

 1231 العالا الوظي ا

 827، 450، 403، 140، 121 العالقات ا نساني 

 670، 668، 666، 627 العالقات االقتصادي  الادلي 

 401 العالقات ال ةسي 

 620، 603، 594 العالقات الاارجي 

 618، 602 العالقات الابلوماسي 

 1132، 1083 العالقات الااللي 

، 587، 586، 585، 584، 567، 563، 559، 21 العالقات الادلي 

588 ،589 ،592 ،593 ،595 ،596 ،597 ،600 ،

601 ،605 ،607 ،608 ،609 ،610 ،611 ،612 ،

614 ،615 ،617 ،618 ،619 ،645 ،711 ،715 ،

2513 ،2517 ،2538 

 766 العالقات العائلي 

 594، 428، 416، 412 العالقات العام 

 120 عالقات العلا

 122 العالقات الل ةي 

 446، 445 العالقات الودي  بين الادل

 119 أل ااصالعالقات بين ا

 169، 89 العالقات بين األفراد

 432 العالقات بين ال لاعات

 537 العالقات بين الزدجين

 877 العالقات بين اللارسين دالطالب

 1243، 537، 536، 534، 360 العالقات داخا األسرل

 436، 434، 433 عالق  ال رد بالل تلع
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 440، 438 عالق  الوالاين داألي ال

 1323 ين العاملينالعالق  ب

 517، 439 العالق  بين اللارس  دالل تلع

 878 العالق  بين اللارسين دالطالب

 1383، 791 العالمات الت اري 

 271 علا الحايث

 1103 علم أصول ال للات

 516 علم اجتلا  التربي 

 526، 525، 524، 406 علم اجتلا  الت ةولوجيا

 528 علم اجتلا  ال ن

 469   اللغ علم اجتلا

 486، 472، 471 علم اجتلا  اللعرف 

 121 علم األخالق

 1229 علم األددي 

 142 علم األسايير الايةي 

، 1092، 1091، 1088، 1073، 1072، 945 علم األصوات

1093 ،1094 ،1099 ،1102 ،1172 

 1232 علم األمراض

 842 علم ا جرام

، 400، 398، 397 ،396، 395، 394، 393، 49 علم االجتلا 

434 ،462 ،473 ،504 ،510 ،512 ،523 ،530 ،

840 ،1316 

، 320، 190، 189، 188، 187، 185، 184، 168 علم االجتلا  ا سالما

533 

 499، 478 علم االجتلا  االقتصاد 

 871، 519، 518، 517 علم االجتلا  التربو 

 529، 514، 512، 511، 510، 505، 481، 479 علم االجتلا  الثقافا

 532، 531، 306، 186، 174 علم االجتلا  الايةا

 1419 علم االجتلا  الرياضا

 542 علم االجتلا  الري ا

، 494، 493، 492، 491، 490، 489، 478، 467 علم االجتلا  السياسا
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495 ،497 ،498 

 527 علم االجتلا  الطبا

 701 علم االجتلا  القانونا

 522 علم االجتلا  اللغو 

 520 علم االجتلا  الة سا التربو 

 314، 302 علم التوحيا

 845، 844، 843، 750 علم ال ريل 

 1394 علم ال لال

 1032، 26، 14، 13، 12، 11، 10، 09، 07 علم الحاسوب

، 1080، 1072، 1071، 1070، 1066، 238، 237 علم الاالل 

1081 ،1083 ،1084 ،1085 ،1086 ،1087 ،

1089 ،1099 ،1100 ،1104 

 1060 علم الرياضيات اللغوي 

 41 علم الصحاف 

 1142، 1102، 1092 علم الصرف

 1229 علم الصيال 

 1169، 1168، 1167 علم العردض

 1200 علم ال لك

 1078 علم ال تاب 

، 311، 310، 308، 307، 306، 303، 297، 127 علم ال الم

315 ،318 ،322 

، 1057، 1056، 1055، 1054، 1052، 703 علم اللغ 

1061 ،1067 

 523، 521 علم اللغ  االجتلاعا

 1075 علم اللغ  التارياا

 1187، 1186، 1182، 1174، 1173 علم اللغ  التطبيقا

 1099، 1097 علم اللصطلح

 1103، 1099، 1098 علم اللعاجم

 1132 علم اللعانا

 1078، 37، 34 علم الل تبات

 1211 علم الةبات
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 1071 علم الةحو

، 98، 93، 91، 89، 88، 87، 69، 67، 66، 63، 62 علم الة س

104 ،118 ،549 ،843 

 147 علم الة س ا سالما

 113، 66، 65 علم الة س ا ي ابا

، 405، 404، 403، 402، 401، 398، 77، 71 علم الة س االجتلاعا

431 ،432 ،436 ،449 ،536 

 81، 80، 79، 78، 75، 74، 73 ،72، 70 علم الة س االن عالا

 116، 115، 114 علم الة س البيئا

، 863، 861، 859، 858، 857، 856، 855، 111 علم الة س التربو 

866 ،869 ،904 ،934 ،935 ،938 

 447، 122 علم الة س التطبيقا

 1215 علم الة س ال سا 

 1419 علم الة س الرياضا

 549، 423 علم الة س السياسا

 63 الة س السيبرانا علم

 120 علم الة س الصةاعا

 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95 علم الة س ال رد 

 92 علم الة س اللعرفا

 48 علم الوجود

 1212 علم الوراث 

 106، 103 علم ن س الط ول 

 855 علم ن س الةلو

 1221 علم دظائف األعضاء

 2413، 2403، 273، 209، 151 العللاء

 1194 الرياضياتعللاء 

، 1194، 344، 197، 156، 155، 154، 153، 144 العللاء اللسللون

2411 ،2414 ،2416 ،2418 ،2478 

 64 عللاء الة س

 964، 886 العلوم

 1208، 1206 علوم األرض
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 1312، 487 العلوم ا داري 

، 160، 159، 153، 149، 148، 145، 144، 143 العلوم ا سالمي 

281 ،304 

 487، 144 علوم ا نساني ال

 487، 132 العلوم االجتلاعي 

 2419، 276، 275، 273، 271، 270، 268، 267 علوم الحايث

 399، 67، 62 العلوم السلوكي 

 577، 569، 560، 551، 550، 548، 546، 543 العلوم السياسي 

 2509، 1245، 1234 العلوم الطبي 

 1210، 1192 العلوم الطبيعي 

 824، 823 م العس ري العلو

، 209، 206، 205، 204، 202، 198، 197، 195 العلوم القرآني 

212 ،215 ،216 ،219 ،221 ،222 ،226 ،227 ،

228 ،229 ،230 ،232 ،233 ،235 ،237 ،239 ،

240 ،241 ،243 ،244 ،246 ،247 ،248 ،251 ،

253 ،257 ،260 ،264 ،265 

 1283، 1276، 1271، 1269، 1196، 1191 العلوم اللالي 

 652، 650، 647 العلوم اللصرفي 

 1259 العلوم اللةزلي 

 2409، 1408، 1396 العلارل

 1397، 539 العلارل ا سالمي 

 1395 العلارل الشرقي  القايل 

 2504، 2416 علان

 351 العلرل

 259 العلا

 1028، 333 العلا التطوعا

 830، 826 العلا ال لاعا

 1360، 896 داري العلليات ا 

 693 العلليات االقتصادي 

 1268 العلليات الت اري 

 865، 852 علليات التعلم
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 1195 العلليات العشوائي 

 869، 866، 94، 93، 92، 82، 55 العلليات العقلي 

 1193، 794، 793، 781، 651 العلليات اللصرفي 

 859 العللي  التربوي 

 1226 العةاصر الغذائي 

 514 العةف

 799، 766، 536 العةف األسر 

 836 العةف ال سا 

 427 العةف السياسا

 441 العةف الل تلعا

 836 العةف الة سا

 466 العةف ضا اللرأل

 2511، 2508 1946 - 1921ع ا األمير عباهللا 

 387 الع ا ال ايا

 386 الع ا القايم

 2515 1999-1952ع ا الللك حسين 

 2513 1951-1946 ع ا الللك عباهللا

 2519، 2518 -1999ع ا الللك عباهللا الثانا 

 2426 1949-1943ع ا   ر  القوتلا 

، 91، 81، 80، 79، 78، 76، 74، 72، 70، 65 العوايف

107 ،108 ،110 ،113 ،869 

 842 العواما االجتلاعي 

 535 العواما االجتلاعي  داالقتصادي 

 450 العواما البيئي 

 1067، 627، 503، 460، 410 العولل 

 1198 العيةات

 

 غ

 675 الغاز الطبيعا

 1260 الغ ر
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 1223 الغاد ال لاي 

 732 الغرامات

 1471، 589، 557، 444 الغرب

 779 غرف الت ارل

 2479 غرناي 

 505 الغزد ال  ر 

 294 الغزدات ا سالمي 

 765 الغش دالتاليس

 80 الغضب

 1207 الغالف ال و 

 81 غيرلال

 

 ف

 461، 459، 458 ال ئات العلري 

 2068 1171 - 909ال ايليون 

 346، 345، 344 ال تادى

 592 فترل ما بعا الحرب الباردل

 2531، 2459، 2457 ال توحات ا سالمي 

 69 ال رضي 

 325 ال رق ا سالمي 

 1412، 748، 597، 140 فرنسا

 100، 96، 92 ال ردق ال ردي 

 842، 186 ألخالقاال ساد ا

 818 ال ساد ا دار 

 1281 ال ساد اللالا

 1221، 1219، 55 ال سيولوجيا

 1222، 1220، 1218 ال سيولوجيا البشري 

 1257 فسيولوجيا التغذي 

 1211 فسيولوجيا الةبات

 173 ال ضائا
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 166 فضائا القرآن

 1209 ال طريات

 1044 ال عاليات األدبي 

، 332، 331، 330، 329، 328، 327، 326، 145 ال قه ا سالما

333 ،334 ،335 ،336 ،342 ،343 ،344 ،345 ،

347 ،348 ،349 ،350 ،355 ،356 ،357 ،361 ،

362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،374 ،378 ،381 ،

776 ،785 ،786 

 373، 350، 349 ال قه الحة ا

 349 فقه السة 

 343، 342 ال قه الشافعا

 355 فقه العبادات

 1103، 1094، 1086، 1085، 1080 فقه اللغ 

 336 ال قه اللقارن

 332 فقه اللوازنات دالترجيح

 2536، 347، 343 ال ق اء اللسللون

 1287، 1285 ال  ر ا دار 

 532، 160، 158، 150، 134، 128، 48 ال  ر ا سالما

 58 ال  ر ا نسانا

 583، 480 ال  ر االجتلاعا

 1336، 1328 اتي اال  ر االستر

 628، 626، 625 ال  ر االقتصاد 

 519 ال  ر التربو 

 1690 ال  ر الايةا

 554، 544، 543، 456 ال  ر السياسا

، 576، 506، 501، 496، 484، 482، 136، 47 ال  ر العربا

1074 ،1291 ،2463 ،2469 

 47 ال  ر الغربا

 574، 139، 68 ال  ر ال لس ا

 542 ال الحون

، 140، 136، 133، 130، 128، 125، 68، 47، 46 ال الس  
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1389 

 139، 138 ال الس   األللان

 1069 ال الس   العرب

 141 ال الس   ال رنسيون

 127 ال الس   اللسللون

، 1040، 875، 611، 610، 580، 542، 489، 445 فلسطين

1049 ،1258 ،1282 ،1469 ،1666 ،1674 ،

1676 ،1810 ،1811 ،1930 ،2067 ،2078 ،

2085 ،2086 ،2088 ،2090 ،2091 ،2102 ،

2344 ،2418 ،2423 ،2432 ،2440 ،2441 ،

2442 ،2447 ،2485 

 2087 ال لسطيةيون

، 131، 66، 61، 56، 53، 52، 51، 50، 49، 46 ال لس  

132 ،137 ،138 ،1059 ،1336 ،1390 ،1415 ،

1474 

 131 فلس   ابن حزم

 130 فلس   ابن خلادن

 129، 127 فلس   ابن سيةا

 165 فلس   األخالق

، 1440، 1438، 1435، 1432، 1431، 1429 ال لس   األدبي 

1464 

 139، 138 ال لس   األللاني 

 544، 134، 131، 130، 129، 128، 127، 126 ال لس   ا سالمي 

 512 ال لس   االجتلاعي 

 2385، 2384، 2383، 2382، 2381 فلس   التاريخ

 60 ال لس   التحليلي 

 519، 518، 517، 146 فلس   التربي 

 1057، 140، 135، 134، 60 ال لس   الحايث 

 54 فلس   الحيال

 312، 142، 47 ال لس   الايةي 

 589، 588، 578، 576، 544 ال لس   السياسي 
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 47 ال لس   العللي 

 1389، 46 ال لس   الغربي 

 141، 133، 132  ال لس   الغربي  الحايث

 141 ال لس   ال رنسي 

 1398، 1396، 1394، 528 فلس   ال ن

 721 فلس   القانون

، 1070، 1057، 1056، 1055، 1054، 1053، 59 فلس   اللغ 

1071 

 552 ال لس   الي ودي 

 544، 125 ال لس   اليوناني 

 128 ال لس   اليوناني  القايل 

 1389 ال ن

 1394 ال ن األدردبا

 1394، 1393 ال ن ا سالما

 190 فن التعاما

 1401، 1400 فن الرسم

 1433 فن ال تاب 

 1409 ال ةانون

 1410، 1395، 1392، 1390، 990 ال ةون

 988 ال ةون ا بااعي 

 1391 ال ةون ا سالمي 

 1413 ال ةون االستعراضي 

 1400 ال ةون البصري 

 1402، 1398 ال ةون التش يلي 

 1417 ال ةون الارامي 

 1404 ال ةون الةسي ي 

 36 ال  ارس اللحوسب 

 35 ال  رس  اللقردءل آليا  

 36 ال  رس  الوص ي 

 1047 ال ول لور

 16 فيردسات الحاسوب
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 1202، 1201 ال يزياء

 1203 فيزياء ال سليات

 1203 ال يزياء الةيوتردني 

 

 ق

 2420، 2417 القادل الايةيون

 1343 اللعلوماتقاعال 

، 768، 764، 746، 743، 736، 703، 700، 328 القانون

777 ،778 ،782 ،783 ،806 ،843 

 357، 356 قانون األحوال الشاصي 

 799، 768 قانون األسرل

 359 قانون األسرل اللسلل 

 737، 731، 728، 718 القانون ا دار 

 786 القانون ا سالما

 784 قانون االستثلار

 729، 720 نون االنتااباتقا

 806 قانون البيةات

، 791، 790، 785، 783، 782، 781، 779، 734 القانون الت ار 

792 ،793 ،794 ،795 ،796 ،807 

 375 قانون التة يذ الشرعا

، 751، 750، 749، 748، 745، 744، 743، 742 القانون ال ةائا

752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،758 ،759 ،

760، 761 ،762 ،764 ،765 ،811 

 712 القانون ال و  الادلا

 770 القانون الااص

، 725، 724، 723، 722، 721، 720، 719، 378 القانون الاستور 

726 ،727 ،730 

، 709، 708، 707، 706، 705، 704، 630، 589 القانون الادلا

710 ،711 ،712 ،713 ،714 ،715 ،716 ،717 ،

733 ،800 
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 707 الادلا الااصالقانون 

 706 القانون الادلا العام

 797 قانون الشركات

 43 قانون الصحاف 

 732 قانون الضرائب

 735، 729، 728 القانون العام

 762، 750 قانون العقوبات

 741، 740، 739، 738 قانون العلا

 775 قانون اللال ين داللستأجرين

، 773، 772، 769، 767، 766، 747، 699، 363 القانون اللانا

774 ،775 ،776 ،778 ،780 ،784 ،786 ،787 ،

788 ،789 ،790 ،795 ،799 ،807 

 786، 776، 363 القانون اللقارن

 789، 788، 787، 773 قانون اللل ي 

 2448، 2443، 2442، 2386، 1399، 1171 القبائا العربي 

 2475 القبائا اليلةي 

 2499 قب  الصارل

 859، 95، 92 القارات

 1329 القارات الايةامي ي 

 314 القارل ا ل ي 

 1350 القارل التة يذي 

 1667، 1634، 709، 446، 176 القاس

، 201، 200، 198، 196، 195، 189، 166، 145 القرآن ال ريم

202 ،203 ،207 ،208 ،210 ،211 ،214 ،216 ،

217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،223 ،224 ،225 ،

226 ،228 ،231 ،233 ،234 ،236 ،239 ،242 ،

243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،

252 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،260 ،

261 ،262 ،263 ،264 ،266 ،316 ،317 ،1000 ،

1085 ،1129 

 230، 229 القراءات الشاذل
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 1155، 206 قراءات القرآن

 229، 227، 226 قراءات القرآن السبع

 228 قرآن العشرقراءات ال

 987، 968 القراءل

 32 القراءل التحليلي 

 2420، 237، 230، 228، 226 قراءل القرآن

 731، 725 القرارات ا داري 

 709، 591 القرارات الادلي 

 2378 القرى

 1439، 261، 164 قصص األنبياء

، 2352، 2351، 2350، 2349، 2348، 2347 القصص ا ن ليزي 

2353 ،2354 ،2355 ،2356 

 2366 القصص ا يطالي 

 2099، 1815، 1812 القصص االجتلاعي 

 2370 القصص البرتغالي 

 1812 القصص التارياي 

 1900 القصص الايالي 

 2361 القصص السوياي 

، 1821، 1818، 1817، 1814، 1694، 1434 القصص العربي 

1823 ،1825 ،1826 ،1827 ،1829 ،1830 ،

1831 ،1832 ،1833 ،1835 ،1836 ،1838 ،

1840 ،1841 ،1842 ،1843 ،1844 ،1845 ،

1847 ،1849 ،1850 ،1852 ،1853 ،1855 ،

1856 ،1857 ،1858 ،1859 ،1860 ،1861 ،

1862 ،1864 ،1865 ،1867 ،1868 ،1870 ،

1873 ،1874 ،1875 ،1876 ،1877 ،1878 ،

1879 ،1880 ،1883 ،1884 ،1886 ،1887 ،

1888 ،1890 ،1893 ،1894 ،1895 ،1896 ،

1897 ،1898 ،1901 ،1902 ،1903 ،1906 ،

1908 ،1909 ،1910 ،1911 ،1912 ،1915 ،

1916 ،1918 ،1919 ،1920 ،1922 ،1923 ،
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1925 ،1926 ،1927 ،1928 ،1929 ،1931 ،

1934 ،1935 ،1936 ،1937 ،1938 ،1939 ،

1940 ،1941 ،1942 ،1943 ،1944 ،1945 ،

1946 ،1947 ،1948 ،1949 ،1950 ،1951 ،

1952 ،1953 ،1954 ،1955 ،1956 ،1957 ،

1958 ،1959 ،1960 ،1961 ،1962 ،1963 ،

1964 ،1965 ،1966 ،1967 ،1968 ،1969 ،

1970 ،1971 ،1972 ،1973 ،1974 ،1975 ،

1976 ،1977 ،1978 ،1979 ،1980 ،1981 ،

1982 ،1983 ،1984 ،1985 ،1986 ،1987 ،

1988 ،1989 ،1990 ،1991 ،1992 ،1993 ،

1994 ،1995 ،1996 ،1997 ،1998 ،1999 ،

2000 ،2001 ،2002 ،2003 ،2004 ،2005 ،

2006 ،2007 ،2008 ،2009 ،2010 ،2011 ،

2012 ،2013 ،2014 ،2015 ،2016 ،2017 ،

2018 ،2019 ،2020 ،2021 ،2022 ،2023 ،

2024 ،2025 ،2026 ،2027 ،2028 ،2029 ،

2030 ،2031 ،2032 ،2033 ،2034 ،2035 ،

2036 ،2037 ،2038 ،2039 ،2040 ،2043 ،

2046 ،2047 ،2048 ،2051 ،2052 ،2053 ،

2054 ،2056 ،2057 ،2058 ،2108 

 2386، 1113، 862، 258، 257، 256، 162 قصص القرآن

، 1882، 1872، 1828، 1819، 1694، 1434 القصص القصيرل

1924 

 2090، 1886، 1814 القصص الواقعي 

 2476، 806، 800، 749، 743، 705 ،376 القضاء

 763 قضاء األحااث

 803 القضاء ا دار 

 375 القضاء ا سالما

 808، 748 القضاء ال ةائا

 767، 374 القضاء الشرعا
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 2476، 377 القضال

 807، 802، 360 القضايا

، 2495، 2494، 2427، 1414، 709، 579، 491 القضي  ال لسطيةي 

2496 ،2497 ،2498 ،2512 ،2514 ،2516 

 469 القضي  ال ردي 

 1285 القطا  الااص

 1285، 816 القطا  العام

 607 قطر

 1236، 119، 112، 110، 79 القلق

 1249، 427 القةوات ال ضائي 

 1042 الق ول العربي 

 1278 القوائم اللالي 

 838 قوات األمن

 2515، 817 القوات اللسلح 

 801 ني قواعا ا جراءات القانو

 15 قواعا البيانات

 122 قواعا السلوك

 334، 333، 332، 331 القواعا ال ق ي 

، 1138، 1137، 1120، 1068، 1064، 918، 339 قواعا اللغ 

1139 ،1140 ،1141 ،1142 ،1143 ،1144 ،

1145 ،1146 ،1147 ،1148 ،1149 ،1150 ،

1151 ،1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1158 ،

1159 ،1160 ،1163 ،1164 ،1165 ،1166 

 1169، 1167 القوافا

 1171، 1098، 1095 القواميس

 798، 707 القوانين اللحلي 

 336 القوانين الوضعي 

 825 القوانين داللوائح

 636 القول االقتصادي 

 19 القول الةاعل 

 616 القول فا العالقات الادلي 
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 2462، 583 القومي 

 2525 القومي  العربي 

، 1297، 1287، 937، 893، 826، 564، 242، 82 يادلالق

1314 ،1348 ،1352 ،1353 

 1331 القيادل ا داري 

 901 القيادل التربوي 

 2514، 492 القيادل السياسي 

 1347، 1286 القيادل الةاجح 

 859، 69 القياس

 1050، 199، 136 القيم األخالقي 

 190، 182 القيم ا سالمي 

 1050، 510، 450 لاعي القيم االجت

 518 القيم التربوي 

 

 ك

 110 ال آب 

 1231 كبار السن

 1078 ال تاب ا ل تردنا

 386، 255 ال تاب اللقاس

 1176، 1077، 993، 981، 968 ال تاب 

 977 ال تاب  الصوتي 

 32 ال تب

 279، 277 كتب الحايث الست 

 2525، 1668، 385 ال رك )األردن(

 1338، 1330، 1181 ال  اءل

 33 ال  ايات الل ةي 

 299 ال  ر

 1088، 945 ال الم

 1061، 196 ال للات فا القرآن

 1293 ال ليات
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 888 كليات التربي 

 1251، 1217، 1216، 1201، 682 ال ليات ال امعي 

 2493 ق م 900 - 3200ال ةعانيون 

 392، 390 ال ةيس 

 839 ال وارث

 2075، 871، 527، 450 كوردنا

 2535، 1933، 1030، 445 ال ويت

 1222، 1001 ال يلياء

 1223 ال يلياء ال سيولوجي 

 

 ل

 2089 الالجئون ال لسطيةيون

 135 الالدعا

 609، 603 لبةان

 1097 لسان العرب

، 1056، 1053، 1052، 703، 523، 508، 61، 59 اللسانيات

1058 ،1059 ،1063 ،1064 ،1065 ،1066 ،

1072 ،1073 ،1074 ،1081 ،1083 ،1085 ،

1086 ،1088 ،1089 ،1090 ،1093 ،1094 ،

1103 ،1104 ،1108 ،1115 ،1118 ،1123 ،

1126 ،1127 ،1129 ،1166 

 1060 اللسانيات ا حصائي 

 1082 اللسانيات التطبيقي 

 1092 اللسانيات التولياي 

 1060 اللسانيات الرياضي 

 1068 اللسانيات العربي 

 1080 سانيات اللغوي الل

 1120، 1071، 1070 اللسانيات الوص ي 

 95 اللعب

 929 اللعب )تاريس(
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 1267، 1266، 1265 لعب األي ال

 1267، 1266، 1265 اللعب التربوي 

 200 اللغات

 30، 09 لغات البرم  

 1190، 1189 اللغات السامي 

 1170، 1101 اللغات العامي 

 488 اللغ  األلباني 

 942 لغ  ا  ارل

 1188، 1187، 1186، 1185، 1184، 1032 اللغ  ا ن ليزي 

، 970، 969، 968، 947، 915، 913، 907، 522 اللغ  العربي 

971 ،972 ،973 ،974 ،975 ،976 ،977 ،978 ،

979 ،980 ،982 ،983 ،984 ،985 ،986 ،987 ،

991 ،992 ،1032 ،1060 ،1061 ،1062 ،1063 ،

1064 ،1065، 1066 ،1067 ،1068 ،1069 ،

1070 ،1071 ،1072 ،1073 ،1074 ،1075 ،

1076 ،1077 ،1078 ،1079 ،1080 ،1081 ،

1082 ،1083 ،1084 ،1085 ،1086 ،1087 ،

1088 ،1089 ،1090 ،1091 ،1092 ،1093 ،

1094 ،1095 ،1096 ،1097 ،1098 ،1099 ،

1100 ،1102 ،1103 ،1104 ،1105 ،1106 ،

1107 ،1108 ،1110 ،1112 ،1113 ،1114 ،

1116 ،1117 ،1118 ،1120 ،1121 ،1125 ،

1128 ،1129 ،1130 ،1132 ،1133 ،1135 ،

1136 ،1137 ،1138 ،1139 ،1140 ،1142 ،

1143 ،1144 ،1145 ،1146 ،1147 ،1148 ،

1149 ،1150 ،1151 ،1152 ،1153 ،1154 ،

1155 ،1156 ،1157 ،1158 ،1159 ،1160 ،

1161 ،1162 ،1163 ،1164 ،1165 ،1166 ،

1167 ،1170 ،1172 ،1173 ،1174 ،1175 ،

1176 ،1177 ،1178 ،1179 ،1180 ،1181 ،

1182 ،1183 ،1189 ،1190 ،2274 
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 1065 اللغ  ال صحى

 699 لغ  القانون

 469 اللغ  ال ردي 

 1102، 1098، 1076، 1075 اللغويون

 1187، 1171، 1170 الل  ات

 1426، 1231، 1226، 1221 اللياق  الباني 

 588 الليبرالي 

 407 ليبيا

 1614 اللّا )فلسطين(

 

 م

 2467، 2438، 2404 اللؤرخون

 623 اللؤسسات االقتصادي 

 905، 899، 897، 868 اللؤسسات التربوي 

 1031 مؤسسات التعليم العالا

 1025، 902، 874 اللؤسسات التعليلي 

 753 اللؤسسات ال زائي 

 1423، 1422، 1420 ياضي اللؤسسات الر

 1250 اللؤسسات الزراعي 

 720، 498، 493 اللؤسسات السياسي 

 40 اللؤسسات الصحافي 

 847، 846 اللؤسسات العقابي 

 779، 647، 372 اللؤسسات اللالي 

 832 اللؤسسات غير الربحي 

 32 اللؤل ون

 2404 اللؤل ون العرب

 888 اللؤهالت الل ةي 

 1424   األردني مئوي  الادل

 2092 مادبا )األردن(

 36 21مارك 
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 551، 452 اللاركسي 

 849 اللاسوني 

 789 اللال ون

 743 اللال ون داللستأجردن

 736، 735، 627 اللالي  العام 

 1276 مبادئ اللحاسب 

 593 اللبعوثون

 1255 اللتطلبات الغذائي 

 1133 الل از

 727 الل الس ا داري 

 814 لس البلاي الل ا

 2427 الل اهادن

 657، 540، 451، 189 الل تلعات

 923 الل الت ا ل تردني 

 591 م لس األمن

 185 م لع ال قه ا سالما

 1188، 1183 اللحادث 

، 1275، 1274، 1273، 1271، 1270، 1269 اللحاسب 

1276 ،1277 ،1280 ،1283 

 1271 اللحاسب  ا داري 

 1283 مي اللحاسب  الح و

 1279، 1278 اللحاسب  الادلي 

 1284 محاسب  الشركات

 1281 اللحاسب  القضائي 

 1301، 1284، 1272، 1268 اللحاسب  اللالي 

 1281 اللحاسبون

 932 اللحاكال

 811، 810 اللحاكم

 763، 752 محاكم األحااث

 803، 728 اللحاكم ا داري 

 808، 744 اللحاكم ال ةائي 
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 809، 802، 801، 376، 375، 374، 360 كم الشرعي اللحا

 812، 809، 762، 761، 757، 756، 755، 376 اللحاكلات

 956 اللحاكل  العقلي  القيلي 

 702 اللحامون

 2419، 275 اللحاثون

 2454 اللحرق 

 714 مح ل  العال الادلي 

 295، 288، 286، 285، 178 محلا صلى هللا عليه دسلم

 1246 ال  ربائي  اللحوالت

 824 اللاابرات

 279 ماتارات الحايث

 757 اللاارات

 674 اللازدن الغذائا

 1247 ماططات اللشاريع

 296 اللاائح الةبوي 

 883، 875 اللاارس

 896 اللاارس األساسي 

 193 ماارس التصوف

 876 اللاارس العام 

 315 اللاارس ال لس ي 

 963، 962، 961، 960، 959 ،958، 957 اللاارس الل ةي 

 64 ماارس علم الة س

 1359 اللاخالت داللارجات

 896 ماراء اللاارس

 1305 اللاربون

 956 اللارسات

، 885، 884، 882، 881، 879، 875، 872، 866 اللارسون

886 ،887 ،889 ،906 ،912 ،1425 

 2487، 2401، 2399، 1408 اللان

 2502، 2501، 2491، 2490 اللان العربي 

 2521، 2449 اللان القايل 
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 298 اللذاهب ا سالمي 

 628 اللذاهب االقتصادي 

 553، 552، 303 اللذاهب الايةي 

 133، 60، 58 اللذاهب ال لس ي 

 2104 اللذكرات

 2083، 2081، 2078، 2072، 2071 اللذكرات األدبي 

، 2075، 2074، 2073، 1780، 1452، 644، 483 اللذكرات الشاصي 

2077 ،2079 ،2080 ،2082 ،2084 ،2085 ،

2086 ،2087 ،2088 ،2089 ،2090 ،2091 ،

2092 ،2093 ،2094 ،2301 ،2318 ،2378 

 85 اللذهب ا نسانا

 2082، 1679، 730، 573، 463، 462، 452 اللرأل

 465 اللرأل العامل 

 191 اللرأل اللسلل 

 1282 مراجع  الحسابات

 1294 قيقاللراجع  دالتا

 905 مراقب  ال ودل

 963، 962، 961، 960، 959، 958، 957 مراكز التاريب

 104 اللراهقون

 1234 مرض الزهايلر

 1886 مرض السريان

 1215 اللرضى

 1205، 1204 اللركبات ال يليائي 

 452 اللركز االجتلاعا

 1376 اللردن 

 1249 اللريخ

 759، 758 اللسؤدلي  ال ةائي 

 772 سؤدلي  القانوني الل

 826 اللسؤدلي  الل تلعي 

 174 اللساجا

 881 اللساقات التربوي 
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 277 مسانا الحايث

 1232 مسببات اللرض

 789 اللستأجردن

 1385، 1376، 1375، 1361 اللست لك

، 1005، 1004، 1003، 974، 973، 972، 971 مستويات التعليم

1006 ،1007 ،1008 ،1009 ،1010 ،1011 ،

1012 ،1013 ،1014 ،1015 ،1016 ،1017 ،

1018 ،1019 ،1020 ،1021 ،1022 ،1023 

 2499، 175 اللس ا األقصى

 1686 اللسرح

 1691 مسرح الامى

 1415 اللسرح الشعبا

 1002 اللسرح اللارسا

 2359 اللسرحيات األللاني 

 1002 اللسرحيات التعليلي 

 1692، 1687 اللسرحيات الشعري 

، 1685، 1684، 1683، 1682، 1681، 1416 سرحيات العربي الل

1687 ،1688 ،1689 ،1690 ،1693 

 2460، 2402، 589، 582، 533، 409، 151 اللسللون

 391 اللسيح

 2442، 390، 389، 388، 387، 386، 385 اللسيحي 

 2405، 468 اللسيحيون

 573، 570، 549، 462، 456، 414 اللشارك  السياسي 

 648 شاريع االقتصادي الل

 671 اللشاريع الصةاعي 

 81، 80، 79، 78، 76، 75، 73، 72 اللشاعر

، 524، 471، 461، 460، 457، 440، 401، 105 اللشاكا االجتلاعي 

537 ،538 ،834 ،835 ،836 ،841 ،1814 

 499 اللشاكا االقتصادي 

 1239 اللشاكا االن عالي 

 2400، 840 اللشاكا البيئي 
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 904 اللشاكا التعليلي 

 662 اللشاكا السياسي 

 1263، 834 اللشاكا الصحي 

 2449 اللشرق العربا

 571 مشردعي  الح ومات

 326، 267 مصادر التشريع

 697 مصادر الاخا

 1248، 661 مصادر الطاق 

 15 مصادر اللعلومات

 660 مصاات الرياح

 2066، 831 مصر

 1275 اللصطلحات العللي 

 699 للصطلحات القانوني ا

 2421، 156 اللصلحون الايةيون

 1275، 1231، 1190، 1169، 1097، 1096، 197 اللعاجم

 1102، 1101 معاجم األل اظ

 823 معاجم اللصطلحات

 1100، 1095 معاجم الل ردات

 1232 اللعال    باألددي 

 1274 معال   البيانات

 771 اللعال   الطبي 

 2532 ري اللعالم األث

 1408 اللعالم التذكاري 

 371، 334 اللعامالت

 366، 362 اللعامالت )فقه إسالما(

 782 اللعامالت الت اري 

 792 اللعامالت الت اري  الادلي 

 2526، 2443 معان )األردن(

 706 اللعاهاات

 437 اللعايير االجتلاعي 

 300 اللعتقاات ا سالمي 
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 1253 ،142 اللعتقاات الايةي 

 196 اللع م الرقلا

 1096 اللع م اللغو 

 1341، 507، 503 اللعرف 

 913 اللعللون

 689 اللعلومات

 1358 اللعلومات البيئي 

 485 اللعلومات الثقافي 

 1250 اللعلومات الزراعي 

 446 اللغرب

 1837 اللغرب العربا

 1409 اللغةون

 2460 اللغول

 1203 الل اعالت الةودي 

 2448 لل رق )األردن(ا

 212، 210، 209، 207 الل سردن

 2411، 519، 140، 136 الل  ردن

 341 اللقاصا الت لي ي 

 358، 341، 340، 334، 333، 331 اللقاصا الشرعي 

 2060، 485، 476 اللقاالت

، 2066، 2064، 2063، 2062، 2061، 1442 اللقاالت األدبي 

2107 ،2108 

 2357 ي اللقاالت ا ن ليز

 496 اللقاالت السياسي 

 1124، 44 اللقاالت الصح ي 

 2067، 2066، 477، 475، 474 اللقاالت العربي 

 496، 482، 480، 45 اللقاالت ال لس ي 

 2065، 2059، 1090 اللقامات األدبي 

 363 اللقادل 

 2427، 491 مقادم  االحتالل

 2540 اللقادم  الشعبي 
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 2420 اللقرئون

، 1008، 1007، 1006، 1005، 1004، 1003 لقررات الاراسي ال

1009 ،1010 ،1011 ،1012 ،1013 ،1014 ،

1015 ،1016 ،1017 ،1018 ،1019 ،1020 ،

1021 ،1022 ،1023 

 660 م افح  االن راف

 1248 م افح  التلوث

 842، 754، 742، 716، 18 م افح  ال ريل 

 839 م افح  الحرائق

 1294 م افح  ال ساد

 33 الل تبات

 37 الل تبات ال امعي 

 188 اللالبس الواقي 

 776 اللل ي 

 790 اللل ي  الصةاعي 

 777 اللل ي  ال  ري 

 2507 الللوك

 2516، 2512 الللوك دالح ام

 848 الللارسات الا ي 

 2538 1517-1250الللاليك 

 364 الللتل ات العقاري 

 1044 اللةاسبات الثقافي 

 2090 لةاضلونال

 710 اللةايق البحري 

 686 اللةايق السياحي 

 2086 اللةايق العربي  اللحتل 

 1458 اللةاظرات

 1419 اللةافس  الرياضي 

، 991، 981، 936، 915، 907، 875، 867، 348 اللةاهج

992 ،1001 ،1003 ،1004 ،1005 ،1006 ،

1007 ،1008 ،1009 ،1010 ،1011 ،1012 ،
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1013 ،1014 ،1015 ،1016 ،1017 ،1018 ،

1019 ،1020 ،1021 ،1022 ،1023 ،1197 

 420 مةاهج البحث

 1032 اللةاهج ال امعي 

 1227 اللةشطات

 1464، 131 اللةطق

 129 اللةطق ال لس ا

، 1348، 1338، 1333، 1332، 1328، 1317 اللةظلات

1351 

 1334، 1285 مةظلات األعلال

 405 اللةظلات االجتلاعي 

 832 اللةظلات التطوعي 

 2495، 708، 585 اللةظلات الادلي 

 555 اللةظلات الص يوني 

 452 اللةظلات الةسائي 

 1295 اللةظلات غير الربحي 

 610 مةظل  التحرير ال لسطيةي 

 67، 05 اللة ج العللا

، 2107، 2104، 2099، 2098، 2097، 2064 اللةوعات األدبي 

2108 

 476 افي اللةوعات الثق

 988 الل ارات

 1372، 1353، 899، 892، 889 م ارات االتصال

 967، 966 الل ارات االجتلاعي 

 948، 917، 915، 892، 890، 882، 863، 198 م ارات التاريس

 866 م ارات الت  ير

، 1266، 1265، 967، 966، 516، 479، 471 الل ارات الحياتي 

1267 

 1183، 1126 الل ارات الاطابي 

 1188 الل ارات الش  ي 

 987 الل ارات القرائي 
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 954، 953 الل ارات ال تابي 

 952 الل ارات اللغوي 

 1181 الل ارات اللعرفي 

 1044 الل رجانات

 882، 881، 879، 123 م ة  التاريس

 2073 م ة  الصحاف 

 702 الل ة  القانوني 

 1245 اللواد السةي 

، 1317، 1315، 1313، 1312، 1307، 673، 490 اللوارد البشري 

1319 ،1423 

 673 اللوارد الطبيعي 

 2485، 1207 اللوارد اللائي 

 367 اللوارد اللالي 

 736، 735 اللوازن  العام 

 853، 700، 417 اللواص ات الادلي 

 854، 722، 578، 577، 576، 497 اللواية 

 157 اللواعظ

 2526، 2524، 2505، 2468 ،685، 683 اللواقع األثري 

 1346، 1315، 1067، 526، 525، 431، 430 مواقع التواصا االجتلاعا

 293 اللواقف

 84، 83 اللواهب

 2483 1269 - 1130اللوحادن 

 1409 اللوسيقيون

 2438، 646 اللوصا )العراق(

 195 موضوعات القرآن

 737 اللوظ ون الح وميون

 550 اللوقع االستراتي ا

 2495، 2482، 563 للوقع ال غرافاا

 285 مولا الةبا

 663 اللياه ال وفي 

 660 اللياه العادم 



816 
 

 540 مياه اليةابيع

 139، 53، 48 الليتافيزيقا

 361 الليراث

 1320 الليزل التةافسي 

 1202 اللي اني ا

 

 ن

 2454 الةازي 

 264 الةباتات

 1254 نباتات الزية 

 308، 298 الةبول

، 2120، 2102، 2101، 2096، 2095، 2081 ةثر األدباال

2128 ،2137 ،2151 ،2162 ،2163 ،2166 ،

2173 ،2175 ،2176 ،2183 ،2192 ،2193 ،

2195 ،2201 ،2234 ،2240 ،2246 ،2259 ،

2267 ،2268 ،2270 ،2320 ،2321 ،2340 

، 2113، 2112، 2109، 2098، 2097، 1556 الةثر العربا

2114 ،2115 ،2116 ،2117 ،2119 ،2121 ،

2122 ،2125 ،2131 ،2133 ،2136 ،2139 ،

2141 ،2145 ،2146 ،2147 ،2148 ،2150 ،

2152 ،2153 ،2155 ،2157 ،2159 ،2160 ،

2161 ،2164 ،2167 ،2168 ،2171 ،2177 ،

2180 ،2181 ،2182 ،2186 ،2189 ،2190 ،

2191 ،2194 ،2197 ،2200 ،2203 ،2204 ،

2206 ،2207 ،2208 ،2209 ،2210 ،2211 ،

2212 ،2214 ،2215 ،2217 ،2218 ،2222 ،

2224 ،2228 ،2233 ،2235 ،2236 ،2237 ،

2239 ،2247 ،2248 ،2251 ،2253 ،2256 ،

2258 ،2262 ،2263 ،2266 ،2271 ،2274 ،

2275 ،2277 ،2278 ،2279 ،2284 ،2287 ،
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2288 ،2289 ،2291 ،2293 ،2295 ،2298 ،

2299 ،2300 ،2304 ،2307 ،2311 ،2313 ،

2315 ،2316 ،2324 ،2326 ،2327 ،2329 ،

2332 ،2333 ،2334 ،2335 ،2337 ،2339 ،

2341 

 1350، 435، 97، 94، 87 الة اح

 1354، 1353، 1352، 1351، 1331 الة اح ا دار 

 1395 الةحت

 1399 الةحت الشرقا القايم

، 1137، 1104، 1068، 1064، 1063، 918 الةحو

1138 ،1139 ،1140 ،1143 ،1144 ،1145 ،

1146 ،1147 ،1148 ،1149 ،1150 ،1151 ،

1153 ،1154 ،1156 ،1158 ،1160 ،1162 ،

1163 ،1584 

 339 الةحو التطبيقا

 1092 الةحو التوليا 

 1162، 243، 237، 234 نحو القرآن

 1166 الةحو الوظي ا

 1161، 1147 الةحويون

 1149، 1148، 1137 الةحويون العرب

 467 لةاب ا

 1253 نايا التلر

 602 الةزاعات

 667 الةزاعات االقتصادي 

 2422 الةزاعات القومي 

 364 نز  اللل ي 

 266، 232، 231 نزدل القرآن

 2437، 2434، 2410، 2408، 1814، 283، 261 الةساء

 2447، 2446، 2445، 2444، 291 الةسب

 658 الةشاي االقتصاد 

 830، 468   الثقافي الةشايات االجتلاعي
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 1439 الةص القرآنا

 170 الةصائح

 483 نصائح تربوي 

 845 الةصب داالحتيال

، 2088، 2063، 2060، 1497، 1451، 1447 الةصوص األدبي 

2094 ،2095 ،2103 ،2106 ،2108 ،2112 ،

2113 ،2114 ،2115 ،2116 ،2117 ،2118 ،

2119 ،2121 ،2122 ،2123 ،2124 ،2125 ،

2126، 2127 ،2128 ،2129 ،2130 ،2131 ،

2132 ،2133 ،2134 ،2135 ،2136 ،2137 ،

2138 ،2139 ،2140 ،2141 ،2142 ،2143 ،

2144 ،2145 ،2146 ،2147 ،2148 ،2149 ،

2150 ،2151 ،2152 ،2153 ،2154 ،2155 ،

2156 ،2157 ،2158 ،2159 ،2160 ،2161 ،

2162 ،2163 ،2164 ،2165 ،2166 ،2168 ،

2169 ،2170 ،2171 ،2172 ،2173 ،2174 ،

2175 ،2176 ،2177 ،2178 ،2179 ،2180 ،

2181 ،2182 ،2183 ،2184 ،2185 ،2186 ،

2187 ،2188 ،2189 ،2190 ،2191 ،2193 ،

2195 ،2197 ،2198 ،2199 ،2201 ،2202 ،

2203 ،2206 ،2207 ،2208 ،2210 ،2211 ،

2212 ،2213 ،2215 ،2216 ،2218 ،2219 ،

2220 ،2221 ،2222 ،2223 ،2224 ،2225 ،

2226 ،2227 ،2228 ،2229 ،2230 ،2231 ،

2232 ،2233 ،2234 ،2235 ،2236 ،2237 ،

2238 ،2239 ،2240 ،2241 ،2242 ،2243 ،

2244 ،2246 ،2247 ،2248 ،2249 ،2250 ،

2251 ،2252 ،2253 ،2255 ،2257 ،2258 ،

2259 ،2260 ،2261 ،2262 ،2264 ،2265 ،

2266 ،2268 ،2269، 2271 ،2272 ،2273 ،

2275 ،2276 ،2277 ،2278 ،2279 ،2280 ،
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2281 ،2282 ،2283 ،2284 ،2285 ،2286 ،

2288 ،2290 ،2291 ،2292 ،2293 ،2294 ،

2295 ،2298 ،2299 ،2302 ،2303 ،2305 ،

2306 ،2309 ،2310 ،2312 ،2313 ،2314 ،

2315 ،2317 ،2318 ،2319 ،2320 ،2321 ،

2322 ،2323 ،2325 ،2326 ،2327 ،2328 ،

2329 ،2330 ،2331 ،2332 ،2333 ،2334 ،

2335 ،2337 ،2338 ،2339 ،2340 ،2341 ،

2343 ،2344 

 1130 الةصوص السردي 

 340 الةصوص الشرعي 

 1686 الةصوص اللسرحي 

 2245 الةصوص الةثري 

 986 الةطق

 818 الةظام ا دار  فا ا سالم

 425 الةظام ا عالما ال ايا

 667 ظام االقتصاد  الادلاالة

 381، 380، 378 نظام الح م فا ا سالم

 585، 19 الةظام الادلا

 599، 592 الةظام الادلا ال ايا

 569 الةظام الرئاسا

 497 الةظام العشائر 

 802، 718، 377 الةظام القضائا

نظام اللعلومات داالتصال العاللا 

 ال ايا

426 

 569 الةظام  به الرئاسا

 1055، 398، 397، 396، 100 الةظريات

 1286 الةظريات ا داري 

 688، 667، 624 الةظريات االقتصادي 

 1107، 1105 الةظريات البالغي 

 543 الةظريات السياسي 



820 
 

 841، 09 الةظريات العللي 

 1069، 68 الةظريات ال لس ي 

 65 الةظريات الة سي 

 1198، 1195 نظري  االحتلاالت

 312 التطور نظري 

 119 نظري  التعلق

 1201 نظري  ال م

 51 نظري  اللعرف 

 12 نظم البرم  

 569 نظم الح م

 2430، 1038، 1035، 634، 35، 24، 16 نظم اللعلومات

 1343، 1315، 1306 نظم اللعلومات ا داري 

 12 نظم اللعلومات ا ل تردني 

، 2393، 2392، 2391، 2390، 2389، 2388 نظم اللعلومات ال غرافي 

2394 

 650 نظم اللعلومات اللالي 

 1274 نظم اللعلومات اللحاسبي 

 262، 125 الة س ا نساني 

 644 الة ط

 590 الة وذ السياسا

 330 الةقا

، 1115، 1114، 1109، 1106، 1083، 508، 257 الةقا األدبا

1116 ،1119 ،1122 ،1131 ،1133 ،1156 ،

1157 ،1168 ،1430 ،1431 ،1432 ،1434 ،

1435 ،1437 ،1438 ،1439 ،1443 ،1444 ،

1445 ،1446 ،1447 ،1449 ،1450 ،1451 ،

1452 ،1453 ،1454 ،1456 ،1458 ،1460 ،

1461 ،1462 ،1463 ،1464 ،1465 ،1466 ،

1468 ،1469 ،1470 ،1471 ،1472 ،1473 ،

1475 ،1476 ،1477 ،1478 ،1479 ،1481 ،

1482 ،1486 ،1488 ،1489 ،1490 ،1491 ،
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1492 ،1493 ،1494 ،1495 ،1496 ،1498 ،

1499 ،1513 ،1515 ،1525 ،1526 ،1528 ،

1535 ،1537 ،1541 ،1542 ،1552 ،1555 ،

1557 ،1559 ،1563 ،1573 ،1596 ،1600 ،

1602 ،1611 ،1613 ،1616 ،1619 ،1634 ،

1640 ،1654 ،1656 ،1663 ،1666 ،1667 ،

1668 ،1669 ،1674 ،1675، 1676 ،1677 ،

1678 ،1679 ،1680 ،1681 ،1684 ،1685 ،

1690 ،1829 ،1837 ،1839 ،1848 ،1854 ،

1863 ،1869 ،1871 ،1881 ،1882 ،1887 ،

1889 ،1891 ،1892 ،1899 ،1903 ،1904 ،

1912 ،1914 ،1921 ،1924 ،1930 ،1932 ،

1933 ،2001 ،2040 ،2059 ،2094 ،2109 ،

2110 ،2307 ،2359 ،2372 ،2373 

 138 الةقا االجتلاعا

 2402، 2383، 1448 الةقا التارياا

، 1413، 529، 514، 509، 508، 502، 501، 500 الةقا الثقافا

1465 

 1411 الةقا السيةلائا

 1581 الةقا الشعر 

 496، 137، 136، 135، 134، 61، 59، 46 الةقا ال لس ا

 ،1398، 1397، 1392، 1391، 1390، 529 الةقا ال ةا

1410 ،1411 ،1412 ،1414 ،1417 ،2382 

، 1123، 1112، 1087، 1063، 1055، 1054 الةقا اللغو 

1125 ،2110 

 1034 الةقا

 647، 383 الةقود

 692 الةقود ا ل تردني 

 2450، 1399 الةقوش

 636 الةلو االقتصاد 

 453 الةلو الس انا
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 1263، 945، 862، 455 نلو الط ا

 455 الةلو العاي ا

 1062 الةلو اللغو 

 858 الةلو اللعرفا

 2528 الة ض 

 43 الة ض  ال  ري 

 300 الة ا عن اللة رات

 433 نوعي  الحيال

 57 الةوم

 2400 نيةوى )العراق(

 1203 الةيوتردنات

 161 نِعم هللا

 

 ـه

 2519، 2507، 2444، 1407 ال ا ليون

 454 ال  رل

 582 ال  رل ال لاعي 

 289 الةبوي  ال  رل

 10 هةاس  البرم يات

 362 هةاس  البةاء

 1248 ال ةاس  البيئي 

 14 هةاس  البيانات

 1252 ال ةاس  الزراعي 

 1247 هةاس  الطرق

 1246 ال ةاس  ال  ربائي 

 1397 ال ةاس  اللعلاري 

 1207 ال واء

 1047 ال وي  الثقافي 

 495 ال وي  الايةي 

 495 ال وي  القومي 
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 2503 ال وي  الويةي 

 724 ال يئات التشريعي 

 2495 ال يئات السياسي 

 883 هيئ  التاريس

 1207 ال ياردلوجيا

 467 ال ي ا االجتلاعا

 175 هي ا سليلان

 640، 583 ال يلة 

 

 و

 741 الواجبات

 662 الواقع اللائا

 588 الواقعي 

 35 الوثائق

 2068 الوثائق األدلي 

 2525 لعثلاني الوثائق ا

 52، 50، 49 الوجود

 312، 311، 309 دجود هللا

 58 الوجودي 

 315 الوحا

 1403 الورق

 427، 38، 34 دسائا ا عالم

 426، 420، 39 دسائا االتصال

، 422، 416، 415، 413، 412، 408، 407، 406 دسائا االتصال ال لاهير 

424 ،425 ،430 ،431 ،1385 

 533 لالوسطي  داالعتاا

 1235 الوسواس الق ر 

 2395 دصف الرحالت

 771 الوص ات الطبي 

 1329، 1326 دضع السياسات
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 464 دضع اللرأل

 676 الوين العربا

 2405 الويةيون

 1219، 62 الوظائف ال سيولوجي 

 2496 1917دعا بل ور 

، 182، 181، 180، 179، 178، 177، 163، 156 الوعظ دا ر اد

183 ،320 

 58 الوعا

 1230 الوقاي  الصحي 

 1230، 1228 الوقاي  من اللرض

 41 دكاالت األنباء

 497 الوالء

، 615، 614، 613، 605، 604، 590، 493، 21 الواليات اللتحال األمري ي 

616 ،617 ،618 ،619 ،620 ،643 

 707 الوالي  القضائي  ال ةائي 

 2536 دالي  القيردان )اللغرب(

 

 ي

 2502 )فلسطين(يافا 

، 2048، 2047، 2046، 2045، 2043، 1673 اليافعون

2053 ،2054 ،2058 

 389، 388 يسو 

 2068، 997 اليلن

 2493، 1921، 555، 470 الي ود

 2454، 384 الي ودي 

 1439 يوسف عليه السالم

، 2077، 2076، 2075، 2074، 2073، 2070 اليوميات

2079 ،2083 ،2084 ،2085 ،2086، 2087 ،

2089 ،2090 ،2091 ،2092 ،2093 ،2301 ،

2396 ،2397 
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