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إدارة المشاريع الصغيرة  /محمد عبد هللا أبو غزلة -.عمان  :دار أمجد للنشر و التوزيع_.2015 ،
192ص.
/658.022أبو

مميز باألصفر  :مقرر مختصر في العيش بحكمة و اإلختيار بذكاء  /إتش .جاكسون براون ؛
روتشيل بنينجتون -.الرياض  :مكتبة جرير231 _.2016 ،ص.
/170.44برا

الثعلب إبن عمة األسد  :مجموعة مقاالت  /عبد هللا سيف الحساوي ؛ منى الشبلي[ -.أبو
ظبي]  :دار كتاب للنشر و التوزيع195 _.2016 ،ص.
/814حسا
الرموز المحورية في شعر محمود درويش  :دراسة سيميائية  -تحليلية  /عاطف خلف العيايدة-.
عمان  :دار أمجد للنشر و التوزيع298 _.2016 ،ص.
/811.9564عيا
القصة الشاعرة و القيمة المضافة  /محمد الشحات محمد -.القاهرة  :دار غراب للنشر و التوزيع،
184 _.2016ص.
/813.089محم
جواز  : Sufferمقاالت  /إيمان الهاشمي ؛ منى الشبلي[ -.أبو ظبي]  :دار كتاب للنشر والتوزيع،
213 _.2016ص.
/814هاش
خطاب المثاقفة و حوار الحضارات  :قرن من الدراسات األدبية و النقدية العربية المقارنة  :النوافذ
المشرعة  /عباس عبد الحليم عباس -.عمان  :شركة داراألكاديميون للنشر و التوزيع_.2017 ،
182ص.
/810.9عبا
رسائل أنثى لرجل  :نصوص أدبية  /سحر الخشرمي -.أبو ظبي  :دار كتاب للنشر و التوزيع،
145 _.2016ص.
/819خشر
شعر هذه األيام  /صالح فضل -.القاهرة  :دار غراب للنشر و التوزيع262 _.2016 ،ص.
/811.009فضل
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ظواهر الفتة في حياة كبار الشعراء  :المتنبي ،المعري ،البارودي  /سميح محمود إسماعيل-.
عمان  :إيهاب للنشر و التوزيع211 _.2016 ،ص.
/811.009إسم
عزف الرباب  :أنثى القوس و النار  /إسراء حيدر محمود -.عمان  :محمود157 _.2016 ،ص.
/811.9565محم
ال ريح للناي  :شعر  /بشرى عبد هللا[ -.أبو ظبي]  :دار كتاب للنشر و التوزيع103 _.2016 ،ص.
/811.95695عبد
مساءات  /عدلة الكوز -.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع141 _.2016 ،ص.
/818كوز
ومضات من وحي الحياة  /منار صالح شطناوي -.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع_.2017 ،
146ص.
/818شطن

حول الموت و الحياة  /فرانسوا شنغ -.فاروق الحميد -.دمشق  :دار الفرقد للطباعة و النشر و
التوزيع175 _.2017 ،ص.
/844شنغ

الحكومة اإللكترونية المتكاملة و المدن الذكية و حوكمتها في مواجهة حروب الجيل الرابع و ما
بعده  :أصول نظرية تكنولوجية و تطبيقات إدارية و تعليمية عالمية  /أحمد إسماعيل حجي-.
القاهرة  :دار عالم الكتب310 _.2016 ،ص.
/351.02854678حجي

األزهر و أثره في ترسيخ القيم و التعايش السلمي بين الواقع و المأمول  /عبد الباقي السيد عبد
الهادي -.القاهرة  :دار اآلفاق العربية342 _.2016 ،ص.
/218.35عبد
األغنى في شرح أسماء هللا الحسنى  /وحيد فائز السائح -.عمان  :دار المأمون للنشر و التوزيع،
204 _.2016ص.
/214.35سائ
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التقرير العلمي لهيئة كبار العلماء  :حكم الطالق الشفوي و أثره الشرعي  /القاهرة  :مجلة
األزهر96 _.2017 ،ص.
/216.52تقر
الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة  /عبد الحكيم السيد عبد هللا -.القاهرة  :دار اآلفاق العربية،
219 _.2016ص.
/218.81عبد
الحداثة من منظور إسالمي  /محمد سعيد بني عايش -.عمان  :دار الكتاب الثقافي_.2016 ،
320ص.
/218.89بني
دراسات مقارنة بين القرآن الكريم و كتاب العهد القديم  /فائزة الهديب -.عمان  :دار زهران للنشر
و التوزيع157 _.2017 ،ص.
/211.9422هدي
لغة القرآن في بيان سبل الشيطان  /عادل محمد إبراهيم حسن -.القاهرة  :دار اآلفاق العربية،
120 _.2016ص.
/211.64حسن
محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :منهج و رسالة ،بحث و تحقيق  /محمد الصادق
إبراهيم عرجون ؛ عبد الفتاح عبد الغني العواري -.القاهرة  :مجلة األزهر18 _.2017-2015 ،ج.
/219عرج

الذكاء المالي  :دليلك إلى عالم تنظيم و إدارة مهنة التدريب و اإلستشارات  /جمال المال[ -.أبو
ظبي]  :دار كتاب للنشر و التوزيع227 _.2016 ،ص.
/332.02401مال
ثروة األمم  /آدم سمث ؛ وليد شحادة -.دمشق  :دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع_.2016 ،
2ج.
/330.153سمث

اليهود و إزدراء األديان  /حنفي المحالوي -.القاهرة  :دار عالم الكتب146 _.2016 ،ص.
/909.04924محل
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األعمال الكاملة  :الثورة العربية الكبرى  :دراسات للتثقيف الشبابي  :الحسين بن علي باعث
النهضة العربية الحديثة ،الثورة العربية الكبرى رجال صنعوا التاريخ ،من تاريخنا الحديث الثورة
العربية  :األسباب و المبادئ و األهداف ،شرقي األردن قبل تأسيس اإلمارة  /سليمان
الموسى -.عمان  :أمانة عمان الكبرى313 _.2016 ،ص.
/956.084موس
البشرى  /أسامة أحمد العمري -.القاهرة  :دار غراب للنشر و التوزيع241 _.2016 ،ص.
/956عمر

تخيل بابل  :مدينة الشرق القديمة و حصيلة مئتي عام من األبحاث  /ماريو ليفراني ؛ عز الدين
عناية -.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للسياحة و الثقافة ،كلمة619 _.2016 ،ص : .مص.
/935ليف

أعالم من األردن  :صفحات من تاريخ العرب الحديث  :هزاع المجالي ،سليمان النابلسي،
وصفي التل  /سليمان الموسى -.عمان  :الصايل للنشر و التوزيع359 _.2016 ،ص.
/920.0565موس
رجال في ذاكرة األردن  /أحمد الحوراني -.إربد  :الحوراني542 _.2016 ،ص : .صور شخصانية.
/920.0565حور
سعاد  :أسرار الجريمة الخفية  /جنجاه عبد المنعم -.الجيزة  :روائع655 _.2016 ،ص : .مص.
/927.91437عبد
طبقات األسرة اآللوسية  /حازم هاشم اآللوسي -.عمان  :دار األيام للنشر و التوزيع_.2016 ،
290ص : .صور شخصانية.
/920.0563آلو

التعلم اإللكتروني و صعوبات التعلم  /عادل محمد العدل -.القاهرة  :دار عالم الكتب_.2016 ،
416ص.
/371.904334.عدل
تشخيص و تقييم صعوبات التعلم  /عادل محمد العدل -.القاهرة  :دار عالم الكتب_.2016 ،
384ص.
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/371.9.عدل
تعليم ذوي صعوبات التعلم  /عادل محمد العدل -.القاهرة  :دار عالم الكتب382 _.2016 ،ص.
/371.9.عدل
صعوبات التعلم األكاديمية و النمائية  /عادل محمد العدل -.القاهرة  :دار عالم الكتب_.2016 ،
454ص.
/371.9عدل

رفيق األزمات لمعالجة الضعف في الرياضيات  /خالد محمد الرواضية -.عمان  :دار العنقاء للنشر و
التوزيع232 _.2015 ،ص.
/510.7روا

األرز  :التاريخ الكوني  /رينيه مارتن ؛ عنود حمد ؛ عمر سعيد األيوبي -.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي
للسياحة و الثقافة ،كلمة199 _.2016 ،ص : .مص .مل.
/633.18مار
تكنولوجيا تصنيع األلبان  /جهاد قاسم ؛ أيمن مزاهرة ؛ نزار الربضي -.عمان  :السواقي العلمية
للنشر و التوزيع290 _.2014 ،ص.
/637قاس

اآلخر في الصحافة العربية  /رام هللا  :الشبكة العربية للتسامح350 _.2010 ،ص.
/079.56مرك

الجزيئات العمالقة  :المبلمرات  /مواد العصر الجديدة  /عادل أحمد جرار -.عمان  :دار القدس
للنشر و التوزيع240 _.2017 ،ص : .مص.
/668.9جرا
تصنيع الحبوب و منتجاته  /أيمن سليمان مزاهرة -.عمان  :دار قنديل للنشر و التوزيع_.2015 ،
203ص.
/664.7مزا
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الشفاء من عند هللا  :طريق السعادة من أجل حياة أفضل  /وليد قمحية -.عمان  :قمحية،
646 _.2016ص.
/615.321قمح

تقويم النمو الجسمي  /أيمن سليمان مزاهرة -.عمان  :دار السواقي العلمية للنشر و التوزيع،
360 _.2015ص : .مص.
/613.0433مزا
غذاؤك صحتك  /رزان شويحات -.عمان  :شويحات300 _.2015 ،ص : .مص .مل.
/613.2شوي

أسئلة الراهن العربي و آفاق المستقبل  /محمد أبو رمان ؛ محمد المسفر ؛ ممدوح العبادي ؛
تهاني الجبالي ؛ صالح جرار -.عمان  :مؤسسة عبد الحميد شومان198 _.2017،ص.
/320.0956أسئ
أساسيات العالقات الدولية  /جوانيتا إلياس ؛ بيتر ستش ؛ محي الدين حميدي -.دمشق  :دار
الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع239 _.2016 ،ص.
/327إلي
النظرية و األيديولوجية في العالقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة  /جوني عاصي ؛ سمير
عوض ؛ سامر الفارس -.بير زيت  :معهد إبراهيم أبو لغدللدراسات الدولية87 _.2006 ،ص.
/327.101عاص
جوهر السياسة  /جوليان فرند ؛ فاروق الحميد -.دمشق  :دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع،
783 _.2016ص.
/320فرن

أساسيات تأثيث المنزل و تجهيزه  /أيمن سليمان مزاهرة -.عمان  :مكتبة المجتمع العربي للنشر
و التوزيع246 _.2015 ،ص.
/645مزا
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العريش  :العمارة بسعف النخيل  /ساندرا بيسيك ؛ عمر سعيد األيوبي -.أبو ظبي  :هيئة أبو
ظبي للسياحة و الثقافة ،كلمة193 _.2015 ،ص : .مص .مل.
/720.95695بيس

ال تقرأ هذا الكتاب  /محمد سعيد نصرو -.عمان  :دار أسامة للنشر و التوزيع96 _.2016 ،ص.
/126نصر
مختارات هيغل  /فريدريش هيغل ؛ إلياس مرقص -.دمشق  :دار الحصاد435 _.2016 ،ص.
/193هيغ

اإلسالم و اإلنسان  :من نتائج القراءة المعاصرة  /محمد شحرور -.بيروت  :دار الساقي_.2016 ،
207ص.
/189.9شحر

الرؤية السياسية في المسرح الخليجي  :دراسة نصية  /آمنة الربيع -.دمشق  :دار الفرقد
للطباعة و النشر و التوزيع767 _.2016 ،ص.
/792.09569ربي

إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  /عمان  :المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين،
[24 _.]?200ص.
/346.565013087إتف
اإلطار القانوني و التنظيمي إلدارة الحكومة للعملية التشريعية  :الواقع الفلسطيني  /رام هللا :
جامعة بير زيت264 _.2007 ،ص.
/342.56406جام
الموسوعة األردنية لحقوق اإلنسان  /مالك محمد حسين بني عطا -.عمان  :أمانة عمان الكبرى،
653 _.2016ص.
م/341.5654803/بني
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إس أو تو  /شفيق الوكيل -.القاهرة  :عالم الكتب261 _.2017 ،ص.
ق/وكي/إ
الباشا و الخشاب  :من سيرة محمد أبو داود حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني األردني /
دينا أبو عديلة -.عمان  :أبو عديلة164 _.2016 ،ص : .مص.
ق/أبو/ب
البحث عن وليد مسعود  :رواية  /جبرا إبراهيم جبرا -.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع_.2007 ،
382ص.
ق/جبر/ب
حتى التزوير لم يعد ممكنا  /عزيز نيسين ؛ عبد الوهاب مدني[ -.دمشق]  :دار الحصاد_.2015 ،
188ص.
ق/نيس/ح
حليب أسود  :الكتابة و األمومة و الحريم  /أليف شافاك ؛ محمد درويش -.بيروت  :دار اآلداب
للنشر و التوزيع422 _.2016 ،ص.
ق/شاف/ح
رجال التحري المتوحشون  :رواية  /روبرتو بوالنيو ؛ رفعت عطفه -.بيروت  :الجمل_.2017 ،
832ص.
ق/بول/ر
زهرة السوسن  :رواية  /سعاد سلطان بن خاتم الشامسي -.أبو ظبي  :دار كتاب للنشر و
التوزيع854 _.2016 ،ص.
ق/شام/ز
علي و نينو  :قصة حب  :رواية  /قربان سعيد ؛ لمى عمار -.بيروت  :الجمل 286 _.2016 ،ص.
ق/سعي/ع
فقراء  :قصص قصيرة  /عبد هللا الشويخ -.أبو ظبي  :دار كتاب للنشر و التوزيع122 _.2016 ،ص.
ق/شوي/ف
فهرس  :رواية  /سنان أنطون -.بيروت  :الجمل285 _.2016 ،ص.
ق/أنط/ف
قواعد العشق األربعون  :رواية  /أليف شافاك ؛ محمد درويش -.بيروت  :دار اآلداب للنشر و
التوزيع471 _.2016 ،ص.
ق/شاف
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ليست سوى لوحة  :مجموعة قصصية  /روان قبالني -.عمان  :قبالني157 _.2016 ،ص.
ق/قبل/ل
ورجع الزمان  /شفق الوكيل -.القاهرة  :دار عالم الكتب187 _.2016 ،ص.
ق/وكي/ر
وأد األحالم  :رواية  /محمود قنديل -.القاهرة  :دار غراب للنشر و التوزيع119 _.2016 ،ص.
ق/قند/و

التأثير في المتلقي عند الجاحظ في ضوء علم البرمجة اللغوية العصبية  /عائشة إبراهيم المالح-.
عمان  :أمواج للطباعة و النشر و التوزيع208 _.2016 ،ص.
/410.19مال
مظاهر الضعف في تركيب الجملة العربية  :دراسة تطبيقية على الكتابات المعاصرة  /ديمة
إبراهيم نوارة -.عمان  :دار العامرية للنشر و التوزيع _.2015 ،ح190،ص.
/414نوا

اليهود و الماسون في الثورات و الدساتير و اليهود و الماسون في ثورات العرب  /بهاء األمير-.
القاهرة  :مكتبة مدبولي496 _.2016 ،ص.
/366.1أمي
محركو الدمى  :كيف يستغل الفاسدون الهياكل القانونية إلخفاء األموال المنهوبة و ما العمل إزاء
ذلك  /إميل فان دير دوز فيليبوا ؛ إميلي م .هولتر ؛ روبرت أ .هاريسون ؛ جي وون بارك ؛ الشحات
منصور -.القاهرة  :مركز األهرام267 _.2016 ،ص.
/364.168محر

الموسيقى الشعبية في الخليج العربي  /مجيد مرهون ؛ رضا عبد المجيد مرهون -.الكويت :
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب75 _.2016 ،ص : .مص .مل.
/781.62009569مرهـ

أيام ال تنسى  :األردن في حرب  / 1948سليمان الموسى -.عمان  :الصايل للنشر و التوزيع،
690 _.2016ص : .صور شخصانية.
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/956.5021موس

العرب  :وجهة نظر يابانية  /نوبوأكي نوتوهارا -.بيروت  :الجمل215 _.2016 ،ص.
/303.48256052نوت
تحليل الخطاب السياسي  :مقاربة لطالب الدراسات المتقدمة و العليا  /إيزابيال فيركالو ؛ نورمان
فيركالو ؛ عبد الفتاح عمورة -.دمشق  :دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع535 _.2016 ،ص.
/306.44فير

المراهقة بين الجنسين  :ألم و أمل .لميالد جديد  /مي شبر -.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع،
335 _.2017ص.
/155.5شبر
كتاب األسرار  /ديباك شوبرا ؛ أيمن أبو ترابي -.دمشق  :دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع،
415 _.2016ص.
/158.1شوب
من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟  /سبنسر جونسون ؛ كينيث بالنشارد -.الرياض  :مكتبة
جرير91 _.2013 ،ص.
/155.24جون

