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األدب
دفاتر التنوير  /عبد الرحمن إكيدر ؛ محمد فتحي فرج ؛ بهاء الدين سيد علي ؛ أدب و نقد_.
مج ،34 .ع (2018-08) ،371 .ص32-11 .
من األنواع األدبية إلى األنواع الخطابية  :الخروج من ضيق الشكل إلى رحابة السياق  /بهاء الدين
محمد مزيد ؛ عالم الفكر_.ع (2018) ،175 .ص168-133 .

األدب العربي
أوراق ندوتي  :ملتقى األردن للشعر  -الدورة الثانية  /علي جعفر العالق ؛ خلدون إمنيعم ؛
نسرين شرادقة ؛ راشد عيسى ؛ نضال القاسم ؛ افكار_.ع (2018-08) ،354 .ص52-14 .
السرد في السرد  :مستوياته ،زمنه ،وظائفه /الرافد_.ع (2018-09) ،253 .ص7-4 .
المونتاج الشعري في رائية عبيد بن أيوب العنبري  /سمر الديوب ؛ آفاق الثقافة و التراث_.
مج ،26 .ع (2018-06) ،102 .ص45-27 .
بطل رواية الصحراء  :متمرد كوني يرى الكارثة آتية من بعيد و يتنبأ بها  /عالء خالد ؛ الفيصل_.مج.
 ،42ع (2018-09/10) ،504-503 .ص59-56 .
بنية اإلستهالل في القصص العربي  /إيهاب محمد زاهر ؛ أفكار_.ع (2018-08) ،354 .ص78-75 .
بيوت الشعر  :صناعة اإلبداع العربي /الرافد_.ع (2018-09) ،253.ص23-10 .
تاريخ السوريالية العربية في باريس  : 1975 - 1973ثورة شعرية لن تنتهي /مارك كوبير ؛ عاطف
محمد عبد المجيد ؛ الفيصل_.مج ،42 .ع (2018-09/10) ،504-503 .ص81-72 .
رمزية الدم  :في شعر محمود درويش  /عاطف خلف العيايدة ؛ أفكار_.ع،353 .
) (2018-06ص58-54 .
رواية أيها الغادي إلى أين ؟  :البحث عن الذات في دوائر اإلستالب و التيه  /ليندا عبيد ؛ أفكار_.
ع (2018-06) ،353 .ص73-71 .
عبادة بن ماء السماء القرطبي ت  422هـ حياته و ما تبقى من شعره و توشيحه  :جمع و توثيق
و دراسة  /آزاد محمد كريم الباجالني ؛ آفاق الثقافة و التراث_.مج ،26 .ع(2018-06) ،102 .
ص96-62 .
فستق عبيد  :الوعي السردي و لعبة التحوالت و المصائر  /محمد عطية محمود ؛ أفكار_.
ع (2018-06) ،353 .ص53-49 .
قراءة في مجموعة جسد لحسين أبو دية  /أمل المشايخ ؛ أفكار_.ع(2018-06) ،353 .
ص78-74 .
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لغة التخصص  :لغة العلم و لغة الشعر  -دراسة مقارنة  /نعيمة الشريف ؛ آفاق الثقافة و
التراث_.مج ،26 .ع (2018-06) ،102 .ص61-46 .
محمد عفيفي مطر  :شاعر فكر  /محمد صابر عبيد ؛ أفكار_.ع (2018-06) ،353 .ص66-59 .
مرآوية النقد عند عبد الجبار عباس و نظرة التحديق في المنهج و الموضوع  /نادية هناوي ؛
أفكار_.ع (2018-06) ،353 .ص48-43 .
مرايا نقدية  /رمزي بهي الدين ؛ محمود قنديل ؛ محمد سليم شوشة ؛ عمرو العزالي ؛ أدب و
نقد_.مج ،34 .ع (2018-08) ،371 .ص78-57 .
نحو تخصيب التأويل و الداللة  :شعرية العتبات في الرواية الكويتية  /عبد الكريم المقداد ؛
الفيصل_.مج ،42 .ع (2018-09/10) ،504-503 .ص55-50 .

اإلسالم
إسهام العلماء المجاورين في الحرمين الشريفين في نشر العلم على نطاق واسع  :صالح بن
مهدي المقبلي  -المتوفي سنة  1108هـ  1696 /م  -أنموذجا  /عبد هللا يحيى السريحي ؛ آفاق
الثقافة و التراث_.مج ،26 .ع (2018-06) ،102 .ص26-6 .

اإلقتصاد
البيئة و التنمية المستدامة  :خبرات مصرية و دولية .ملحق  /خالد محمد فهمي ؛ محمد أبو
سريع علي ؛ هويدا عبد العظيم عبد الهادي ؛ سمر الباجورى ؛ أحمد حسن ؛ السياسة
الدولية_.ملحق مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص36-3 .
التقرير اإلقتصادي الشهري  /البنوك في األردن_.مج ،37 .ع (2018-07) ،7 .ص32-20 .
حثت الحكومة على ضمان التسهيالت  :البنوك تدرس حالة األردن في تمويل مشاريع قطاع
المياه  /البنوك في األردن_.مج ،37 .ع (2018-07) ،7 .ص14-8 .
قياس قوة الدولة اإلقتصادية  /بشار أحمد العراقي ؛ سياسات عربية_.ع،33 .
)(2018-07ص92-68 .
لماذا تحتاج الرأسمالية إلى عدو ؟  /مجدي ممدوح ؛ أفكار_.ع (2018-06) ،353 .ص29-25 .
مخاطر التسهيالت المصرفية في اإلعتمادات المستندية  /محمود الكيالني ؛ البنوك في
األردن_.مج ،37 .ع (2018-07) ،7 .ص96-88 .
نصائح في اإلستثمار و تكوين الثروات  /سامر سنقرط ؛ البنوك في األردن_.مج ،37 .ع،7 .
) (2018-07ص86-82 .
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التجارة واإلتصاالت والنقل
منطقة التجارة اإلفريقية  :مكاسب و تحديات  /جهاد عمر الخطيب ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص177-172 .

التراجم و األنساب
ستيفن هوكينغ  :أيقونة فيزيائية معاصرة  /حازم محمود فرج ؛ التقدم العلمي_.ع،102 .
) (2018-07ص77-74 .

التكنولوجيا
المدن الذكية  :إستراتيجية الدول المتقدمة لغزو المستقبل  /إيهاب خليفة ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص158-154 .
جدل حول العلم و التكنولوجيا  :رؤى و خواطر  /نزار العاني ؛ التقدم العلمي_.ع(2018-،102 .
)07ص81-78 .

الحواسيب
أمن المعلومات و األمن القومي  /عادل عبد المنعم ؛ السياسة الدولية_.مج ،54 .ع،213 .
)(2018-07ص207-202 .
إستراتيجية الردع السيبراني  :التجربة األمريكية  /عبد الغفار عفيفي الدويك ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص201-196 .

الحيوانات
التنوع البيولوجي في عائلة الضباع  /أسعد الفارس ؛ التقدم العلمي_.ع(2018-04) ،101 .
ص49-46 .
طيور نادرة تخوض معركة حياة أو موت ،ضد المتربصين بخوذاتها الفريدة  /ريتشيل بايل ؛ تيم المان
؛ National geographicالعربية_.مج ،25 .ع (2018-09) ،96 .ص111-96 .

الديانات
جدلية الطوفان بين العلم و الدين و األسطورة  /رشا عبد الفتاح جليس ؛ أفكار_.ع،353 .
) (2018-06ص42-39 .

الطب
الخيمرات البشرية  -الحيوانية و مستقبل زراعة األعضاء  :هل تحل الخنازير المؤنسنة  :مشكلة
النقص الحاد في األعضاء البشرية ؟  /طارق قابيل ؛ التقدم العلمي_.ع(2018-04) ،101 .
ص59-50 .
وجه كايتي الجديد  /جوانا كونورز ؛ ماغي ستيبر ؛ لين جونسون ؛ National geographic
العربية_.مج ،25 .ع (2018-09) ،96 .ص79-28 .
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العلوم اإلجتماعية
األخبار الزائفة و األمن المجتمعي  :حدود المخاطر  /محمد العربي ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص218-214 .
الثقافة و الزمن  :مدخل إلى أشكال إنجالء العنصر الثقافي  /محمد شوقي الزين ؛ عالم
الفكر_.ع (2018) ،175 .ص42-7 .
نقد األسس المعرفية و المنطقية للنظرية اإلجتماعية في علم اإلجتماع عند ألفن جولدنر  /عبد
الحليم مهورباشة ؛ عالم الفكر_.ع (2018) ،175 .ص132-107 .

العلوم السياسية
إتجاهات نظرية  :تعافي الدول بعد الصراعات العنيفة  :المداخل -األولويات  -اإلشكاليات .ملحق /
خالد حنفي علي ؛ رانيا حسين خفاجة ؛ باسم رزق عدلي ؛ هايدي عصمت كارس ؛ رغدة
البهي ؛ السياسة الدولية_.ملحق مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص28-3 .
إنعكاسات توازن القوى الدولي على قضايا المناخ  /سوزي رشاد ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص25-12 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :تموز  / 2018مجلة األرض_.مج،45 .
ع (2018-08) ،8 .ص134-89 .
اإلصالح الديني و إمكانات التحديث  /بودين عبد العزيز ؛ أفكار_.ع (2018-08) ،354 .ص87-83 .
اإلقتراب الصيني الصعب  :هل تستدعي الواليات المتحدة مبدأ مونرو في أمريكا الالتينية ؟ /
صدفة محمد محمود ؛ السياسة الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص153-146 .
التحركات الفرنسية تجاه الملف الليبي  /منى سليمان ؛ السياسة الدولية_.مج ،54 .ع،213 .
)(2018-07ص181-178 .
الضجة اإلسرائيلية حول الوجود اإليراني في سورية  :الخلفية و السياق  -الوقائع و التفاعالت -
النقاشات اإلسرائيلية  /حامد حوران ؛ مجلة األرض_.مج ،45 .ع (2018-08) ،8 .ص36-5 .
المعضلة الكردية في العراق  :عوامل التأزم و المستقبل  /سعد ناجي جواد ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص60-48 .
المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا  /عماد قدورة ؛ سياسات عربية_.ع(2018-07) ،33 .
ص33-22 .
تأثير نمط السياسة الخارجية في إستهداف اإلرهاب للدول  /هبة محمد زهرة ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص47-40 .
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تأثيرات التنافس الصيني  -األمريكي في حرية التجارة الدولية  /محمد يوسف ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص192-188 .
تجربة التكنوقراط الفلسطينية  :حكومات الحمد هللا نموذجا  /إيهاب محارمة ؛ سياسات عربية_.ع.
 (2018-07) ،33ص67-49 .
تحوالت إستراتيجية  :سياسات الردع .ملحق  /مالك عوني ؛ دالل محمود السيد ؛ سوزانا
المساح ؛ محمد عبد هللا يونس ؛ أنس القصاص ؛ السياسة الدولية_.ملحق مج ،54 .ع،213 .
)(2018-07ص28-3 .
تعقيدات و تداعيات نقل السفارة األمريكية للقدس  /عالء سالم ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص171-168 .
تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :العالقات اإلسرائيلية  -األسترالية  /روتم نيوسم ؛ منير كنعان ؛
مجلة األرض_.مج ،45 .ع (2018-08) ،8 .ص142-135 .
خيار الدولة اإلتحادية في اليمن  :الخلفيات و المبررات و تحديات اإلنتقال  /عدنان ياسين
المقطري ؛ سياسات عربية_.ع (2018-07) ،33 .ص48-34 .
صراع الطاقة و إعادة تشكيل التحالفات العالمية  /محمد أبو سريع علي ؛ السياسة الدولية_.
مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص39-26 .
صراع الطاقة و النفوذ في شرق المتوسط  .ملف العدد  /أبو بكر الدسوقي ؛ محمد أنيس سالم ؛
بهجت قرني ؛ حسين سليمان ؛ محمد قشقوش ؛ السياسة الدولية_.مج ،54 .ع،213 .
) (2018-07ص133-61 .
صفقة القرن  :مضامين  -ردود  -آفاق  /علي بدوان ؛ مجلة األرض_.مج ،45 .ع(2018-08) ،8 .
ص56-37 .
قراءة في اإلنسحاب األمريكي من اإلتفاق النووي اإليراني  /محمد السعيد إدريس ؛ السياسة
الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص167-162 .
كيف تقاتل والية سيناء ؟  :تحليل سياسي عسكري لألزمة السيناوية  /عمر عاشور ؛ سياسات
عربية_.ع (2018-07) ،33 .ص21-7 .
مآالت اإلنفراجية بين واشنطن و بيونج يانج  /رضا محمد هالل ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص187-182 .
مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي  :عناوين كبيرة لمحتوى صغير .ملف  /تركي
الحمد ؛ نهلة الشهال ؛ حسن مدن ؛ محمد اليحيائي ؛ سامح إسماعيل ؛ الفيصل_.مج،42 .
ع (2018-09/10) ،504-503 .ص45-12 .
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مشاريع القوانين في الكنيست العشرين  /مأمون كيوان ؛ مجلة األرض_.مج ،45 .ع،8 .
)(2018-08ص88-57 .
منصات اإلعالم اإلجتماعي و صناعة التطرف و اإلرهاب  :الواقع و آليات المواجهة  /نها عبد
المعطي ؛ السياسة الدولية_.مج ،54 .ع (2018-07) ،213 .ص212-208 .

العمارة
التراث المعماري و العمراني األندلسي  :حدائق المساجد أنموذجا  /محمد هشام النعسان ؛
آفاق الثقافة و التراث_.مج ،26 .ع (2018-06) ،102 .ص112-97 .

الفلسفة
أالن كوربان يكتب  :تاريخ الصمت  /فيصل أبو الطفيل ؛ أفكار_.ع (2018-06) ،353 .ص38-35 .
مبادئ العدل و مجاالته عند إبن رشد  /عبد هللا سيف الدين ؛ عالم الفكر_.ع،175 .
) (2018ص70-43 .
ميشيل فوكو في نقض المركزية الغربية  /سعيد سهمي ؛ أفكار_.ع(2018-06) ،353 .
ص24-20 .

الفلسفة اإلسالمية
أهمية التأويل في الفكر الديني  :إبن رشد أنموذجا  /أحمد رمضان الديباوي ؛ أفكار_.ع،353 .
)(2018-06ص34-30 .

الفلك
تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع  :نافذة مفتوحة على حافة الكون  /فخري حسن ؛ التقدم
العلمي_.ع (2018-07) ،102 .ص65-60 .

الفيزياء
األغشية الرقيقة  :اإلبحار في الجسم الصلب  /زياد الذياب ؛ التقدم العلمي_.ع،102 .
) (2018-07ص59-56 .

اللغة العربية
تآليف التصحيح اللغوي بين النظرية و اإلستعمال  /عماد زاهي نعامنة ؛ أفكار_.ع،354 .
) (2018-08ص71-67 .

المحاسبة
أثر التعديالت في قانون ضريبة الدخل األردني رقم  34لسنة  2014على ربحية شركات المقاوالت
 /راضي مصطفى مي ؛ المدقق_.ع (2018-09) ،120-119 .ص27-24 .
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ضريبة الدخل كمدخل لإلصالح اإلقتصادي  /محمد البشير ؛ المدقق_.ع(2018-09) ،120-119 .
ص32-28 .
ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية  :واقع و تطلعات  /صالح إبراهيم القالب ؛
المدقق_.ع (2018-09) ،120-119 .ص23-20 .
مقترح إطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRSS /إيمان أبو عمر ؛
المدقق_.ع (2018-09) ،120-119 .ص19-15 .

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
إرتفاع مستوى البحار و التداعيات المحتملة على المناطق الساحلية  .ملف العدد  /محمد عبد
القادر ؛ محمد إبراهيم المكيمي ؛ نواف المطيري ؛ وحيد محمد مفضل ؛ أحمد العيسى ؛ التقدم
العلمي_.ع (2018-04) ،101 .ص44-7 .
األضرار التي قد يتسبب بها ثنائي الفينول أ  /حسام حسني بدار ؛ التقدم العلمي_.ع،101 .
)(2018-04ص87-84 .
الغطاء النباتي في الكويت  :بين التصحر و التخضير .ملف العدد  /موضي إبراهيم الدوسري ؛ نوف
إبراهيم الحشاش ؛ رأفت فهمي ميساك ؛ فواز مبارك القريان ؛ سارة العتيقي ؛ التقدم
العلمي_.ع (2018-07) ،102 .ص50-8 .
المد األخضر  :طحالب بحرية تتفشى في البحار  /محمد المندعي ؛ التقدم العلمي_.ع،101 .
)(2018-04ص77-74 .
المواد السامة في المنشآت الصناعة  /محمد قطان ؛ التقدم العلمي_.ع(2018-04) ،101 .
ص63-60 .
مخاطر الفقر و تداعياته اإلجتماعية و النفسية  /الزبير مهداد ؛ أفكار_.ع(2018-08) ،354 .
ص10-6 .

تاريخ مصر
مخطوطتان في فضائل البالد و فضائل السلطان من عصر المماليك الجراكسة :الدر الثمين
المنظوم البن الصيرفي  -سيرة المؤيد البن ناهض  /محمد جمال حامد الشوربجي ؛ آفاق الثقافة
و التراث_.مج ،26 .ع (2018-06) ،102 .ص134-113 .

علم اإلجتماع
الخروج من عباءة الصحوة  :المحفزات اإلجتماعية و الثقافية للتغيير في السعودية  /سعيد
السريحي ؛ السياسة الدولية_.مج (2018-07) ،213 ،54 .ص139-136 .
ملكية وسائل اإلعالم و تأثيرها في إستقاللية المحتوى الصحفي  :السودان نموذجا  /ندى أمين
؛ سياسات عربية_.ع (2018-07) ،33 .ص116-93 .
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علم المكتبات و المعلومات
المكتبات كقيادات عالمية  :محركات لجهود التنمية المستدامة  /كالرا م .تشو ؛ التسجيلة
_.ع (2018-06) ،37 .ص51-46 .
تأثيرات تقنية الواقع المعزز في مجال المكتبات و المعلومات  /إيمان محمد محمود ؛
التسجيلة_.ع (2018-06) ،37 .ص67-62 .
تعزيز الوصول إلى المعرفة  :المكتبات السودانية و الفهرس العربي الموحد  /المزمل الشريف
حامد حسين ؛ التسجيلة_.ع (2018-06) ،37 .ص79-74 .
دور مجتمع المعرفة في مستقبل دول الخليج  /محمد الرميحي ؛ السياسة الدولية_.مج،54 .
ع (2018-07) ،213 .ص145-140 .
دور مراكز التوثيق و المكتبات المتخصصة في تحقيق أهداف التنميةالمستدامة  :تجربة مكتبة
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء  -المغرب  /محمد الصغير جنجار ؛
التسجيلة_.ع (2018-06) ،37 .ص73-68 .
شارع المتنبي  :معرض الكتاب المفتوح و ملتقى مثقفي العراق  /فائزة أديب عبد الواحد البياتي
؛ التسجيلة_.ع (2018-06) ،37 .ص61-58 .
قضية العدد  :جدلية الثقافة و التنمية  /هالة جاد ؛ حياة القرمازي ؛ نبهان بن حارث الحراصي ؛
فهد بن علي العليان ؛ عبد العزيز الصقعبي ؛ التسجيلة_.ع (2018-06) ،37 .ص37-26 .

علوم األرض
اإلنسان و ثروات الطبيعة أغلى من الذهب  /عبد الرحمن النمر ؛ التقدم العلمي_.ع،102 .
) (2018-07ص55-52 .

