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األدب العربي
أضواء على القدس الشريف في أدب و فكر اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي  /سليمان قوراري_.
الجزائر  :دار الكتاب العربي110 _.2017 ،ص.
/810.9956411قور
األسطورة في شعر محمد الثبيتي  /بهيجة مصري إدلبي_.الرياض  :مجلة الفيصل_.2018 ،
115ص.
/811.9566إدل
الرمزي و اإليقاعي في شعر محمود درويش  /عبد الغني الخالدي_.فاس  :مؤسسة مقاربات
للنشر و الصناعات الثقافية129 _.2015 ،ص.
/811.9564خال
المظاهر الحضارية في الرسائل الفنية  :القرن الرابع الهجري نموذجا  :ثنائية األدب و الحضارة /
عالء الدين زكي القريوتي_.عمان  :دار النور المبين للنشر و التوزيع481 _.2018 ،ص.
/816.009قري
خواطر عجوز في سن الخامسة عشر  /دانة هشام محيسن_.عمان [ :د.ن61 _.2019 ،].ص.
/818محي
صورة المرأة في الشعر النسائي العربي المعاصر  /الصديق إملوان[_.د.م :].إملوان_.2015 ،
201ص.
/811.009إمل
على قارعة البوح  :قطوف أدبية  /بيان الحجاوي_.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،
102 _.2018ص.
/818.02حجا
قل وداعا  :نصوص  /فهد العودة_.الكويت  :دار كلمات للنشر و التوزيع93 _.2017 ،ص.
/818.02عود
مباحث في الرواية الجزائرية  /سليمان قوراري_.الجزائر  :دار الكتاب العربي295 _.2016 ،ص.
/813.9615قور
مجرد حقيبة في المطار  :نصوص تائهة  /جعفر رجب_.الكويت  :بالتينيوم بوك للنشر و التوزيع،
163 _.2017ص.
/818.02رجب
نشيد البراءة و قصائد أخرى  /محمد السناني_.مسقط  :مؤسسة عمان للصحافة و النشر
واإلعالن77 _.2018 ،ص.
/811.9566سنا
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هاء  /هاء_.الكويت  :ذات السالسل297 _.2016 ،ص.
/819هاء
هيا نشتر شاعرا  /أفونسو كروش؛ عبد الجليل العربي_.تونس  :مسكيلياني للنشر و التوزيع،
87 _.2017ص.
/817كرو
يا رب  :مقاالت  /أفنان دروزه_.عمان  :شركة دار البيروني للنشر و التوزيع253 _.2019 ،ص.
/814درو

األدب الفرنسي
أنطولوجيا الحب  :شذرات الذهب في الحب و المحب  /شاكر لعيبي_.لندن  :طوى للثقافة و
النشر و اإلعالم309 _.2014 ،ص.
/848.02أنط

األدب الالتيني
الطرواديات  /سينيكا؛ سمية موسى؛ سيد محمد عمر_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و
الفنون و اآلداب239 _.2018 ،ص.
/872.6سين

اإلدارة
فكر كرجل أعمال ،تصرف كمدير  :خمسون نصيحة ال غنى عنها لمساعدتك على البقاء طافيا :
تراجع للخلف قليال ،إستعد ،ثم إمض قدما بالعمل  /بيفرلي ى .جونز؛ محمد ياسر حسكي؛
هاني جرجيس_.بيروت  :دار الخيال 286 _.2018 ،ص.
/650.1جون

اإلسالم
آليات قراءة النص القرآني عند إبن قتيبة الدينوري ت 276هـ  /سليمان قوراري_.الجزائر  :دار
الكتاب العربي392 _.2016 ،ص.
/211.64قور
التنمية المستدامة في السنة النبوية  :مسجد العرب في المملكة األردنية الهاشمية أنموذجا /
بكر عبد هللا الخرمان_.عمان  :الدار األثرية للطباعة والنشر و التوزيع239 _.2018 ،ص.
/218.8خرم
الحج و العمرة  /عباس شومان_.القاهرة  :مجلة األزهر192 _.2018 ،ص.
/216.24شوم
الظاهرة القرآنية  /مالك بن نبي؛ عبد الصبور شاهين؛ إبراهيم صالح الهدهد_.القاهرة  :مجلة
األزهر1 _.2018 ،ج.
/211.9بن
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ا لفحص الطبي قبل الزواج  :دراسة فقهية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية  /فادي إبراهيم
سليمان دراغمة_.عمان  :دار الفاروق للنشر و التوزيع320 _.2015 ،ص.
/218.461394درا
النبأ العظيم  :نظرات جديدة في القرآن  /محمد عبد هللا دراز؛ إبراهيم الهدهد_.القاهرة  :مجلة
األزهر2 _.2018 ،ج.
/211درا
حياة محمد في عيون مستشرق  /إميل درمنغم؛ عادل زعيتر؛ معتز حسن أبو قاسم_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع381 _.2014 ،ص.
/219درم
خالد بن الوليد  /جمال إبراهيم قاسم_.القاهرة  :دار إبن الجوزي351 _.2012 ،ص.
/210.924قاس
صور السالم العالمي في اإلسالم  /محمد عوني حجازي_.عمان  :حجازي84 _.2017 ،ص.
/218.1حجا
علم القرآن التنموي  :أعظم عشرة قوانين حاكمة لنهضة المجتمعات و الدول  /جمال حسن
الحمصي_.عمان  :جمعية المحافظة على القرآن الكريم131 _.2019 ،ص.
/218.8حمص
فقه العبادات و يشمل عشرة كتب هي  :الط هارة ،الصالة ،الجنائز ،الزكاة ،الصيام ،الحج ،األيمان
و النذور ،األطعمة و األشربة ،اللباس و الزينة ،األذكار  /عاصم موسى حسين أبو بهاء_.بيروت :
دار الكتب العلمية416 _.2010 ،ص.
/216.2أبو
مزمور يهوذا األخير  /إبراهيم إسماعيل مطاوع_.عمان  :وزارة الثقافة117 _.2017 ،ص.
/211.95مطا
من القيم اإلنسانية في اإلسالم  /محمد رجب البيومي؛ إبراهيم صالح الهدهد_.القاهرة  :مجلة
األزهر1 _.2018 ،ج.
/218.1بيو
من بدائع المنفعة بأحرف القرآن المقطعة  /عمر نديم قبالن؛ عبد هللا محمد سلقيني؛ محمد أنور
المرشدي_.دمشق :دار سعد الدين لل طباعة و النشر والتوزيع287 _.2007 ،ص.
/211.6قبل
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اإلقتصاد
أسرار المال و الثروة  :طريقك إلى الرفاه المادي  /محمد بلعربي_.الدار البيضاء  :بلعربي_.2016 ،
144ص.
/332.024بلع
الخدمات الكهربائية في إمارات الساحل المتصالح  / 1971-1933عائشة سعيد القايدي_.أبو ظبي
 :األرشيف الوطني111 _.2017 ،ص.
/333.7932095695قاي
خليج النفط  :إكتشاف النفط و تنميته من الحقول البحرية في اإلمارات العربية المتحدة  /مايكل
كوينتن مورتون_.أبو ظبي  :األرشيف الوطني282 _.2017 ،ص.
/333.8232095695مور
فخ النيوليبرالية في دول الخليج العربية  :إن قاذ إقتصاد أم إغراق مجتمع ؟  /عبد هللا
البريدي_.بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية192 _.2018 ،ص.
/330.12209569بري

التاريخ العربي
أحوال الدولة العثمانية 1164-855هـ1750-1451/م  :من خالل النقود  /جنان خضير منصور_.عمان
 :دار فضاءات للنشر و التوزيع312 _.2017 ،ص.
/956.08منص
أخبار الثورة العربية الكبرى في الصحافة المصرية  / 1918-1916أيمن أحمد محمود؛ محمد عدنان
البخيت؛ هند غسان أبو الشعر_.عمان  :مركز الوثائق والمخطوطات و دراسات بالد الشام،
576 _.2018ص.
/956.084محم
الحقيقة الغائبة  /فرج فودة_.اإلسكندرية  :دار و مطابع المستقبل161 _.2003 ،ص.
/956فود

التجارة واإلتصاالت والنقل
خارطة التجارة الدولية  : trade mapتطوير األعمال و تحليل تنافسية المنتجات و البلدان
بإستخدام تدفقات التجارة العالمية  :دليل المستخدم و اإلطار التحليلي مع تطبيقات على
اإلقتصاد األردني و الخليجي  /جمال حسن الحمصي_.عمان  :الحمصي103 _.2017 ،ص.
/382حمص

التراجم و األنساب
أم كلثوم في أبو ظبي _. /أبو ظبي  :األرشيف الوطني236 _.2018 ،ص : .مص .مل.
م/927.82/أم
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حسين األعظمي سفير المقام العراقي  :دراسة حياتية فنية مختصرة عن حياة و فن أبرز مطربي
المقام العراقي في العصر الراهن  /أحمد شاكر سلمان[ _.د.م :].سلمان430 _.2017 ،ص : .صور
شخصانية.
/927.82009563أعظ
حكايات ذاكرة صورية  :ستون حلقة متسلسلة متقاربة زمنيا من مذكرات حكاية صورة  /حسين
إسماعيل األعظمي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر453 _.2015 ،ص : .صور
شخصانية.
/927.82009563أعظ
سنوات القهر  /محمد عبد اللطيف_.بيروت  :دار الفارابي395 _.2018 ،ص.
/923.209564عبد
عشيرة المكاحلة في األردن  :تاريخ و تنظيم إجتماعي  /سمير علي المكاحلة؛ 187 _.2018ص.
/929.209565مكا

التعليم
تطور التعليم في اإلمارات العربية المتحدة  / 1971-1904محمد حسن الحربي_.أبو ظبي :
األرشيف الوطني127 _.2017 ،ص.
/370.95695حرب

الجغرافيا
المحرق  :أم المدن  /خالد محمد السندي_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب،
62 _.2018ص : .مص .مل.
/915.6942سند
تجوال في المحيط الهندي و سواحل الجزيرة و الخليج العربي في مطلع القرن السادس عشر
الميالدي  /دوارته باربوزا؛ أحمد إيبش_.أبو ظبي  :األرشيف الوطني289 _.2017،ص.
/915.69بار
رحالت فاسكو داغاما البحرية الثالث إلى الهند و مدة حكمه بها _. /أبو ظبي  :األرشيف الوطني،
325 _.2017ص.
/915.4رحل

العلوم اإلجتماعية
التحول اإللكتروني و الذكي في المدن العربية  :الواقع و التحديات  -دليل إرشادي  /عامر
عطيه_.عمان  :المنتدى العربي للمدن الذكية204 _.2018 ،ص.
/307.76028546عطي
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العلوم السياسية
المقاربات اإلقليمية لحل الصراع العربي-اإلسرائيلي  /موسى بريزات؛ نظام بركات_.عمان  :مركز
دراسات الشرق األوسط75 _.2018 ،ص.
/327.1720956بري
تطور الفكر السياسي لدى تيار اإلسالم السياسي في العالم العربي  :الحركة اإلسالمية في
األردن نموذجا  / 2017-2007خالد الدباس؛ أحمد الشناق؛ جميل أبو بكر؛ زكي بني إرشيد؛
عاطف جوالني_.عمان  :مركز درا سات الشرق األوسط141 _.2018 ،ص.
/324.2565082دبا

العلوم الطبيعية
العقل و المنهج في الثورة العلمية الكبرى  /هشام غصيب_.أولم األلمانية  :مركز ( )UCIالدولي
لالبتكار في التعليم 2018._ 143 ،ص.
/501غصي

العمارة
القبة في العصر المملوكي  :دراسة وصفية تحليلية  /صفاء محمد عزت الشريف_.عمان  :دار
دجلة للنشر و التوزيع196 _.2017 ،ص.
/721.460956062شري

الفلسفة
اإلنسان و البحث عن المعنى  :معنى الحياة و العالج بالمعنى  /فيكتور فرانكل؛ جوردون أولبورت؛
طلعت منصور_.القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية142_.2018 ،ص.
/113.8فرا
التنوير و الحداثة  /عبد هللا البلغيتي العلوي؛ حسن العمراني[_.د.م[ : ].د.ن112 _.2015 ،].ص.
/190تنو

الفلسفة اإلسالمية
من قضايا الفكر الفلسفي اإلسالمي  /محمد البهي؛ محمود حمدي زقزوق_.القاهرة  :مجلة
األزهر80 _.2018 ،ص.
/189.1بهي

القانون
التنظيم القانوني لغرفة البحرين لت سوية المنازعات  :اإلختصاص ،سير الدعوى ،الحكم ،دعوى
الطعن  :دراسة مقارنة مع عدد من التشريعات العربية و األجنبية ونظم بعض مؤسسات التحكيم
اإلقليمية و الدولية  /إبراهيم جوهر إبراهيم_.القاهرة  :المركز العربي للنشر و التوزيع_.2019 ،
1082ص.
/341.552إبر
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السهل في التشريعات المالية و المصرفية  /يحيى قاسم علي سهل_.صنعاء  :مكتبة و مركز
الصادق للطباعة و النشر و التوزيع138 _.2018 ،ص.
/343.56703سهل
تسيير المفاوضات في عقود التجارة الدولية  :دراسة مقارنة لجوانبها القانونية و العملية معززة
باإلجتهادات الفقهية و القضائية  /عزيز الغرس[_.د.م[ : ].د.ن278 _.2016 ،].ص.
/343.087غرس
مأساة الالجئين في القانون الدولي  :رؤية قانونية و فكرية  /سليمان قوراري؛ سعاد
رحلي[_.د.م : ].دار الكتاب العربي211 _.2017 ،ص.
/341.486قور

القصص
آلهة الجاهلية و آلهة الحضارة العصرية  /نافع الحامدي[_.د.م[ : ].د.ن183 _.2016 ،].ص.
ق/حام/آ
أرض اإلله  /أحمد مراد_.القاهرة  :دار الشروق408 _.2016 ،ص.
ق/مرا/أ
أصوات كئيبة  /أنتوني هورويتز؛ هيثم الزبيدي_.طرابلس ،لبنان  :جروس برس244 _.2011 ،ص.
ق/هور/أ
إلتباس األحاسيس  :تداوين شخصية للبروفيسور (د) دو (ر)  :رواية  /ستيفان زفايغ؛ محمد
بنعبود_.بيروت  :المركز الثقافي العربي142 _.2017 ،ص.
ق/زفا/إ
األشياء تنادينا  :قصص  /خوان خوسيه مياس؛ أحمد عبد اللطيف؛ محمد النصار_.الكويت :
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب307 _.2018 ،ص.
ق/ميا/أ
الحب ال يموت أبدا  :مجموعة قصصية  /عمر العامري_.الكويت  :بالتينيوم بوك160 _.2017 ،ص.
ق/عام/ح
الشيطان و الورد  :رواية  /مصطفى الحمداوي_.الدار البيضاء  :إفريقيا الشرق212 _.2015 ،ص.
ق/حمد/ش
الكوخ  :رواية  /بيثينتي بالسكو إيبانييث؛ بوحاشي عمر_.طنجة  :ليتوغراف180 _.2015 ،ص.
ق/إيب/ك
الوزر المالح  /مجدي دعيبس_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر200 _.2018 ،ص.
ق/دعي/و
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بينوكيو  :قصة دمية متحركة  /كارلو كولودي؛ يوسف وقاص_.ميالنو  :المتوسط254 _.2017 ،ص.
ق/كول/ب
تلك أمي  :رواية  /أمينة بلهاشمي[_.د.م[ : ].د.ن102 _.2016 ،].ص.
ق/بله/ت
جرح اليا سمين  :رواية  /جود صفوان_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع_.2017 ،
126ص.
ق/صفو/ج
زوجة واحدة ال تكفي ..زوج واحد كثير!  :رواية  /منذر القباني_.بيروت  :الدار العربية للعلوم،
238 _.2018ص.
ق/قبا/ز
سندريال سيكريت  /هبة السواح_.القاهرة  :الرواق للنشر و التوزيع291 _.2017 ،ص.
ق/سوا/س
شحاذو المعجزات  :رواية  /قسطنطين جيورجيو؛ وحيدة حمادو؛ محمد الخالدي؛ سحر
ستالة_.تونس  :دار مسكيلياني323 _.2017 ،ص.
ق/جيو/ش
طائر الليل البذئ  /خوسيه دونوسو؛ بسام البزاز_.بغداد  :دار المدى لإلعالم و الثقافة و الفنون،
564 _.2017ص.
ق/دون/ط
ظالل وارفة  :مجموعة قصصية  /سعاد الناصر_.الكويت  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية،
140 _.2007ص.
ق/ناص/ظ
قواعد جارتين  :رواية  /عمرو عبد الحميد[_.د.م : ].عصير الكتب للنشر و التوزيع319 _.2018 ،ص.
ق/عبد
قيثارة أجاثا كريستي  /إبراهيم أحمد_.عمان  :دار العرب للنشر و التوزيع380 _.2016 ،ص.
ق/احم
نقطة شاحبة  /أنتوني هورويتز؛ هيثم الزبيدي_.طرابلس ،لبنان  :جروس بروس263 _.2011 ،ص.
ق/هور/ن
نور هللا  /نجيب الكيالني_.القاهرة  :الصحوة للنشر و التوزيع2 _.2015 ،ج.
ق/كيل/ن
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و التيه و الزيتون  :رواية  /أنور حامد_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر_.2016 ،
222ص.
ق/حام/ت
يكفي أننا معا  :رواية  /عزت القمحاوي_.القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية213 _.2017 ،ص.
ق/قمح/ي
يوميات زوجة مهملة  :رواية  /جوالن رشاد الواوي_.الخفجي :دار الرائدية للنشر و التوزيع،
115 _.2018ص.
ق/واو/ي

الكيمياء
المادة المضادة  :المادة التي تسترجع الزمن  /غابرييل شاردان؛ فريد الزاهي_.أبو ظبي  :هيئة
أبو ظبي للسياحة والثقافة194 _.2017 ،ص : .مص.
/541شار

اللغة العربية
األبجدية و دالالتها  :النظرية و التطبيق  /عاصم المصري_.دمشق  :دار كنعان للدراسات و النشر
و الخدمات اإلعالمية653 _.2013 ،ص.
/411.2مصر
النظام اللغوي و جدلية التناقض  /عاصم المصري_.بيروت  :المصري489 _.2017 ،ص.
/411.5مصر

المجموعات العامة
خطورة األفكار  :تساؤالت حول كبرى القضايا المعاصرة  /إدغار موران؛ طارق رمضان؛ كلود هنري
ديبور؛ محمد صالح شياظمي_.الدار البيضاء  :إفريقيا الشرق247 _.2016 ،ص.
/081مور

المحاسبة
دليل التدقيق المالي  :إجراءات تفصيلية إستنادا لمعايير التدقيق الدولية و معايير األنتوساي /
حسن عبد هللا دندشلة_.عمان  :دار أمجد للنشر و التوزيع292 _.2019،ص.
/657.45دند

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
إبادة الكتب  :تدمير الكتب و المكتبات برعاية األنظمة السياسية في القرن العشرين  /ربيكا نوث؛
عاطف سيد عثمان_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة والفنون و اآلداب375 _.2018 ،ص.
/363.310904نوث
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المعارف العامة
الثقافتان  /تشارلس بيرسي سنو؛ لطيفة الدليمي_.الرياض  :الفيصل95 _.2018 ،ص.
/001سنو

المنطق
شئ من المنطق  :المغالطات المنطقية  :طبيعتنا الثانية و خبزنا اليومي  :فصول في المنطق
غير الصوري  /عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع424 _.2013 ،ص.
/160مصط

الموسيقى
أفكار غناسيقية  :مجموعة بحوث و درا سات قدمت في مؤتمرات الموسيقى العربية بدار األوبرا
المصرية  /حسين إسماعيل األعظمي_.بغداد  :دار الذاكرة للنشر والتوزيع358 _.2018 ،ص: .
صور شخصانية.
/780.9563أعظ
الطريقة الزيدانية في المقام العراقي و أتباعها  :دراسة فنية نقدية تحليلية تاريخية ألشهر طريقة
غنا ئية مقامية في القرن التاسع عشر بمناسبة الذكرىالمئوية لوفاة مؤسسها مطرب المقام
العراقي الشهير  /حسين إسماعيل األعظمي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
406 _.2013ص : .مص.
/782.4216209563أعظ
الطريقة القبانجية في المقام العراقي و أتباعها  :دراسة فنية تحليلية نقدية ألبرز الطرق الغنائية
المقامية في القرن العشرين  /حسين األعظمي_.بيروت :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
374 _.2009ص : .صور شخصانية.
/781.621أعظ
الطريقة القندرجية في المقام العراقي و أتباعها  :دراسة تحليلية فنية نقدية إلحدى طرق الغناء
المقامية البارزة في القرن العشرين  /حسين إسماعيل األعظمي_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر310 _.2007 ،ص : .صور شخصانية.
/781.621أعظ
المقام العراقي بأصوات النساء  :دراسة تحليلية فنية نقدية لتجربة المرأة العراقية في الغناء
المقامي  /حسين إسماعيل األعظمي_.بيروت  :المؤسسةالعربية للدراسات و النشر_.2005 ،
316ص.
/783.609563أعظ
المقام العراقي بين طريقتين  :دراسة موسيقية لفترة الصراع خالل القرن العشرين  /حسين
إسماعيل األعظمي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر355 _.2011 ،ص : .صور
شخصانية.
/782.4216209563أعظ
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المقام العراقي و مبدعوه في القرن العشرين  :دراسة تحليلية فنية نقدية ألبرز المغنين
المبدعين بعد محمد القبانجي  /حسين إسماعيل األعظمي_.عمان  :داردجلة391 _.2010 ،ص.
 :مص.
/782.4216209563أعظ

الهندسة
الميكاترونكس بوجهة نظر إماراتي  /مشعل المرزوقي_.دبي  :مداد للنشر و التوزيع_.2017 ،
155ص.
/629.8مرز

تاريخ آسيا
كازاخستان سيمفونية األلم و األمل  /منى فؤاد مخامرة_.عمان  :مخامرة195 _.2016 ،ص: .
مص .مل 1 + .قرص ضوئي إلكتروني.
/958.45مخا

تاريخ األردن
آل عمان  /أحمد سالمة_.عمان  :سالمة479 _.2016 ،ص.
/956.511سال

تاريخ اإلمارات العربية المتحدة
أبو ظبي و اللؤلؤ قصة لها تاريخ  /فاطمة سهيل محمد المهيري_.أبو ظبي :مركز الحصن
للدراسات و البحوث678 _.2011 ،ص : .مص .مل.
م/956.951/مهي
تقدمة مع التكريم و المحبة  /بيرج إبراهيميان[_.د.م : ].بيرج أبراهيميان420 _.2018 ،ص : .مص.
مل.
م/956.95/إبر

تاريخ فلسطين
الصراع العربي  -الصهيوني  :متغيراته و مستجداته  / 2009-1949عوني فرسخ_.بيروت  :مركز
دراسات الوحدة العربية416 _.2018 ،ص.
/956.4فرس
الفلسطينيون المنسيون  :تاريخ فلسطينيي  / 1948إيالن بابه_.بيروت  :شركة المطبوعات
للتوزيع و النشر452 _.2013 ،ص.
/956.4باب
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دولة اإلرهاب  :كيف قامت إسرائيل الحديثة على اإلرهاب  /توماس سواريز؛ محمد
عصفور_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب527 _.2018 ،ص.
/956.4021سوا
عيون في غزة  /مادس جلبرت؛ إيريك فوسا؛ زكية خيرهم_.عمان  :دار الشروق للنشر و التوزيع ،
344 _.2011ص.
/956.442جلب
فلسطين أرض الرساالت اإللهية  /رجاء جارودي؛ عبد الصبور شاهين_.القاهرة  :نهضة مصر
للطباعة و النشر و التوزيع546 _.2008 ،ص.
/956.4جار

علم اإلجتماع
األسرة و القيم بين المقاربتين الوضعية و المرجعية  /محمد إبراهمي[_.د.م[ : ].د.ن_.2015 ،].
209ص.
/306.85إبر
الثورة الرقمية ،ثورة ثقافية ؟  /ريمي ريفيل؛ سعيد بلمبخوت؛ الزواوي بغورة_.الكويت  :المجلس
الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب246 _.2018 ،ص.
/303.4833ريف
الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية لدى الجمهور  /نهال علي المصيبيح[_.د.م[ : ].د.ن،].
155 _.2010ص.
/302.2مصي
المرأة بين الواقع و المرتجى  /ربى ريحاني_.عمان  :جمعية المركز العربي للخدمات اإلستشارية
و التدريب144 _.2016 ،ص.
/305.2352ريح
تلك الدهشة!  :مهرجان الشارقة القرائي للطفل ( : )9إنطباعات  /محمد بسام جودت
ملص_.عمان  :ملص109 _.2018 ،ص.
/306.083ملص
عالقات خطرة  /محمد طه_.القاهرة  :دار تويا للنشر و التوزيع272 _.2016 ،ص.
/302طه

علم النفس
أكون  :أنا ما اخترت أن أكونه  55 :إختيار حياة نحو الوعي اإليجابي  /لمى عمر الغالييني_.بيروت
 :دار الخيال224 _.2018 ،ص.
/158.1غال
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الطريق إلى السعادة  :الطاقة اإليجابية سبيلنا نحو اإلنجاز  /ميهالي شيكزنتميهالي؛ شون أكور؛
توم راث؛ روبرت ستيفن كابالن؛ شون آكور_.دبي  :قنديل للطباعة و النشر و التوزيع_.2016 ،
304ص : .مص.
/158.1طري
خفض القلق و قلق الموت و اإلكتئاب  /حياة تيسير بسيسو_.عمان  :دار جليس الزمان للنشر و
التوزيع67 _.2017 ،ص.
/155.41246بسي
فإنك بأعيننا  /جمال الخالدي_.عمان  :دار الجنان للنشر و التوزيع274 _.2019 ،ص.
/158.1خال

