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اإلدارة
فن كتابة التقارير اإلدارية و المالية و الفنية وغيرها = The Art of Writing
 / Management, Financial, Technical and Other Reportsالدكتور  :عبد القادر
الشيخلي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 159_.2020 ،صفحة.
 650.142شيخ
العالقات العامة و اإلعالم األمني في عصر الوسائط المعلوماتية  /الدكتور ياسر عبد
هللا_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع 245_.2020 ،صفحة.
 659.2عبد
إدارة العالقات العامة  :العالقات الدولية ،العالقات اإلستراتيجية ،،العالقات الخارجية،
العالقات العامة اإلدارية  /الدكتور محمد سرور الحريري_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 659.2حري
فن العالقات العامة  /الدكتور  :إسالم أحمد عثمان_.القاهرة  :دار الجوهرة للنشر و
التوزيع 314_.]2019[ ،صفحة.
 659.2عثم
كيف تفوز بوظيفة ؟  :كيف تتميز في أداء مهام عملك ؟  /الدكتور  :محمد السيد
البدوي_.القاهرة  :دار الجوهرة للنشر و التوزيع 283_.]2019[ ،صفحة.
 650.142بدو
الباب الثالث  :بحث واسع للكشف عن الطرق التي إعتمدها أشهر الناجحين عالميا
في مسيرتهم المهنية =  / The Third Doorآلكس بانايان ؛ ترجمة  :د .محمد ياسر
حسكي ،سوزان مالك_.بيروت  :دار الخيال 429_.2018 ،صفحة.
 650.1بان

اإلدارة العامة
التخطيط اإلستراتيجي  :دراسة الواقع و المستقبل في الوزارات العراقية  /تأليف :
محمد فائق حنون السامرائي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 206_.2016 ،صفحة.
 352.34سام

اإلسالم
صراع البقاء  :اإلسماعليون في العصور الوسطى = Ismailis in the Middle Ages : A
 / History Of Survival, A Search For Salvationشفيق ن .فيراني ؛ ترجمة سيف
الدين القصير_.بيروت  :دار الساقي 336_.2014 ،صفحة.
 215.412فير
ال تحزن و إبتسم للحياة  /جمع و ترتيب  :محمود المصري_.القاهرة  :مكتبة الصفا،
 703_.2007صفحة.
 218.1تحز
اإلتفاقيات المعقودة لدى مكاتب اإلصالح و التوفيق األسري  :أنواعها و تكييفها و
حجيتها  /المحامية الدكتورة  :نور نبيل صنوبر_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و
التوزيع 167_.2021 ،صفحة.
 216.5صنو
مقدمة في الفكر التربوي اإلسالمي  /د .بدر حمد المحيلبي الكويت  :مكتبة الفالح
للنشر و التوزيع 199_.2019 ،صفحة.
 210.7محي
محمد رسول الرحمة  :دراسة مستقاة من الوثائق = Muhammad : His Life Based
 / on The Earliest Sourcesمارتن لينجز ؛ ترجمة و تحقيق  :أحمد حيدر
القاضي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 557_.2020 ،صفحة.
 219لين
جماليات الخطاب األسري في القرآن الكريم  /محمد غسان الخليلي_.عمان  :دار
الفالح للنشر و التوزيع 321_.2017 ،صفحة.
 211.642خلي

اإلقتصاد
من الهرمية إلى الشبكية وجهة الدول و المجتماعت في عصر إقتصاد المعرفة  :دراسة
 /إبراهيم غرايبة_.عمان  :اآلن 421_.2020 ،صفحة.
 338.926غرا
التخطيط البيئي  /الدكتور محمد جاسم محمد شعبان العاني_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.

 333.7عان
التخطيط و التنمية اإلقتصادية  /الدكتور فؤاد محمد ربيع_.عمان  :دار الراية للنشر و
التوزيع 302_.2020 ،صفحة.
 338.9ربي
التطورات الصناعية و أثرها في التغير القيمي  /األستاذ الدكتور موح عراك
عليوي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع191_.2019 ،صفحة.
 338.9علي
قواعد اإلستثمار الناجح  /الدكتور محمد السيد البدوي_.القاهرة  :دار الجوهرة للنشر و
التوزيع 356_.]2019[ ،صفحة.
 332.6بدو
المنافسة الطفيلية وجه جديد للمنافسة الغير مشروعة  /المدرس المساعد  :بان
سيف الدين محمود المشهداني_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع184_.2020 ،
صفحة.
 338.6048مشه
التغيرات المناخية و أثرها على مشكلة المياه في الشرق األوسط  /عباس حمزة علي
الشمري_.القاهرة  :الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات431_.2019 ،
صفحة.
 333.9100956شمر
مضائق اإلقتصاد األردني  :الخالص  /د .عبد هللا المالكي_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 288_.2019 ،صفحة.
 330.9565مال
األب الغني األب الفقير  :ما يعلمه األثرياء و ال يعلمه الفقراء و أفراد الطبقة الوسطى
ألبنائهم عن المال = Rich Dad, Poor Dad : What the Rich Teach Their Kids
 / ! About Money - That the Poor and Middle Class Do Notروبرت تي
كيوساكي_.الرياض  :مكتبة جرير 233_.2020 ،صفحة.
 332.02400835كيو
إستقاللية البنوك المركزية  :فلسفة و تجارب  /األستاذ الدكتور عبد الحسين جليل
الغالبي ،األستاذ المساعد الدكتور سوسن كريم الجبوري_.عمان  :دار آمنة للنشر و
التوزيع 276_.2019 ،صفحة.

 332.11غال
اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة السياحية  /الدكتور  :ماجد عيسى القرنة_.عمان  :دار
الرنيم للنشر و التوزيع 280_.2019 ،صفحة.
 338.4791قرن
التنمية الزراعية  /األستاذ الدكتور  :عبد هللا علي الزوبعي_.عمان  :دار دجلة،
 320_.2021صفحة.
 338.1زوب
تطور تقنيات طاقة الرياح  /أحمد عبد العزيز الحشماوي
 205_.2020صفحة.

عمان  :دار دجلة،

 333.92حشم
إقتصاد المعرفة و السياحة  :تحليل معاصر لعالقات و تطبيقات = Knowledge
economy and tourism: Tourism modern analysis to relationships and
 / applicationsأستاذ اإلقتصاد السياحي إلهام خضير شبر ،المدرس الدكتور مها عبد
الستار السامرائي_.عمان  :دار دجلة 252_.2019 ،صفحة.
 338.4791شبر
إدارة المصارف اإلسالمية  /األستاذ  :علي عبودي نعمة الجبوري_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 272_.2019 ،صفحة.
 332.12جبو
القدرات البشرية و تحديات المسار التنموي = Human Capabilities And Challenges
 / Of Development Courseد .باسل البستاني_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات
و النشر 279_.2019 ،صفحة.
 338.9بست
السياحة البيئية المستدامة  :بين النظرية و التطبيق  /الدكتور  :فؤاد بن غضبان_.عمان
 :دار صفاء للنشر و التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 338.4791غضب
التنمية المستديمة  /الدكتورة  :عثمان محمد غنيم ؛ الدكتورة  :ماجدة أبو زنط_.عمان :
دار صفاء للنشر و التوزيع 335_.2019 ،صفحة.
 338.9565غني

األحياء
الكيمياء الحيوية  :النظرية و العملية = / Biochemistry: Theoretical and Practical
الدكتورة  :نهلة صالح زيدان ،الدكتور  :محمد إبراهيم سكران ،الدكتورة  :هالة محمود
بيومي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 280_.2020 ،صفحة.
 572زيد
مدخل إلى علم الوراثة  /الدكتور عباس حسين مغير الربيعي_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 368_.2019 ،صفحة.
 576.5ربي
الكيمياء الحياتية  :الدهون  /األستاذ الدكتور  :مؤيد عمران الغزالي_.عمان  :الدار
المنهجية للنشر و التوزيع 304_.2015 ،صفحة.
 572.57غزا
المفاهيم األساسية لعلم البيئة و التلوث  /إحسان فليح الجوهري_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 319_.2019 ،صفحة.
 577.27جوهـ
البيئة و المياه  /الدكتورة  :سعدية عاكول الصالحي ،الدكتور  :عبد العباس فضيخ
الغريري_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 216_.2019 ،صفحة.
 577.6صال

األخالق
مميز باألصفر  :مقرر مختصر في العيش بحكمة و اإلختيار بذكاء = Highlighted in
 / Yellow : A Short Course in Living Wisely and Choosing Wellإتش .جاكسون
براون ،روتشيل بنينجتون_.الرياض  :مكتبة جرير 231_.2020 ،صفحة.
 170.44برا

األدب
الحكاية الشعبية في مسرح الطفل  /الدكتور  :علي الحمداني_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 808.06حمد
الحب في األسطورة و المسرح  /الدكتور أمير هشام الحداد_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 216_.2020 ،صفحة.

 808.80145حدا
مناهج النقد األدبي  :مقدمات ،نصوص ،تطبيقات  /د .شكري عزيز ماضي_.بيروت :
المؤسسة العربية للدراسات و النشر 455_.2020 ،صصفحة.
 809ماض
األرشيف السردي  :األحالم ،العنف ،السخرية  /عبد هللا إبراهيم_.بيروت  :المؤسسة
العربية للدراسات و النشر 496_.2019 ،صفحة.
 809إبر
اإلتجاهات الحديثة في أدب األطفال  /منير موسى سالم_.عمان  :زمزم239_.2019 ،
صفحة.
 808.068سال
األدب و الشر  :دراسات =  / Literature And Evilجورج باتاي ؛ ترجمة و تقديم  :رانية
خالف_.عمان  :دار أزمنة 235_.2019 ،صفحة.
 809.9338بات
الذات و الموضوع  :دراسات تطبيقية في أدب السيرة العربية = The Subjective and
 / The Objectiveغسان إسماعيل عبد الخالق_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 239_.2019صفحة.
 809.93592عبد
الرواية و التاريخ  :وقائع األرشيف و مجازات السرد  /صبحي حديدي_.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع 334_.2019 ،صفحة.
 809حدي
مصائر المخيلة بين قصيدة النثر و األقنوم الطروادي  /ترجمة وتحرير  :صبحي
حديدي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 352_.2019 ،صفحة.
 809مصا
إشكاليات و رؤى نقدية في قصص األطفال  /د .رزان إبراهيم_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 143_.2020 ،صفحة.
 808.068إبر

آفاق النظرية األدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات؟  /إبراهيم بدران ،حسن ناظم ،رزان
محمود إبراهيم ،سعيد الغانمي ،فخري صالح_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و
النشر 140_.2007 ،صفحة.
 801.95آفا

األدب العربي
صهيل  :شعر  /سهاد عجوة الرواشدة عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع96_.2016 ،
صفحة.
 811.9565روا
نزار قباني و قصائد كانت ممنوعة  /نضال نصر هللا_.دمشق  :دار األوائل للنشر و التوزيع
و الخدمات الطباعية 224_.2009 ،صفحة.
 811.9561نصر
المقدسيات  :ثريا  /فهمي سعيد الكالوتي_.عمان  :دار فضاءات للنشر و التوزيع،
 214_.2017صفحة.
 811.9565كال
الكنانة و السهم  :هوامش نقدية  /الدكتور يوسف بكار_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 190_.2016 ،صفحة.
 810.99بكا
تأوهات مسافر  :شعر  /محمد السواعير_.عمان  :السواعير 176_.2015 ،صفحة.
 811.9565سوا
تمثال الظالل  :شعر  /راكان المساعيد_.عمان  :وزارة الثقافة 112_.2019 ،صفحة.
 811.9565مسا
حفريات النص الشعري الجذري  :التأويلية إطارا  /عبد القادر الرباعي_.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع 302_.2020 ،صفحة.
 811.009ربا
إمرأة نجت بأعجوبة  /تأليف  :ساجدة عمر_.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،
 106_.2020صفحة.
 818عمر

على سبيل الفتح  :ديوان شعر  /محمد الخليلي _.عمان  :الخليلي136_.2020 ،
صفحة.
 811.9564خلي
في رثاء القمر  :شعر  /محمد غسان الخليلي_.عمان  :الخليلي 76_.2018 ،صفحة.
 811.9561خلي
لفح الغياب و نفخ اإلياب  /محمد غسان الخليلي_.عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع،
 101_.2016صفحة.
 811.9565خلي
رسائلنا ليست مكاتيب  :وثيقة ذاك الزمان  ،1981-1976قراءة هذا الوقت / 2015-2013
مؤنس الرزاز ،إلياس فركوح ؛ تقديم  :د .فيصل دراج_.عمان  :أزمنة للنشر و التوزيع،
 357_.2016صفحة.
 816.9565رزا
إمرأة بذاكرتين  :حلم يأتي و حلم يغيب  :وجدانيات  /بقلم الرا طماش ؛ تقديم الروائي
العربي الكبير  :واسيني األعرج_.عمان  :دروب للنشر و التوزيع 201_.2019 ،صفحة.
 818طما
لو كان لي قلبان  :مقاالت  /عودة عودة_.عمان  :اآلن 339_.2020 ،صفحة.
 814عود
حكايات تحت أشجار القرم  :تأمالت في صور من الحياة  /عبد الرزاق الربيعي_.عمان :
اآلن 256_.2019 ،صفحة.
 819ربي
رسل األثر  :نصوص  /أروى أبو طير_.عمان  :اآلن 119_.2018 ،صفحة.
 818.03أبو
نهارات بال تجاعيد  :شعر  /عبد الرزاق الربيعي_.عمان  :اآلن 173_.2020 ،صفحة.
 811.95691ربي
كلمات نباتية  :شعر  /عبد هللا خليفة عبد هللا_.عمان  :اآلن 58_.2020 ،صفحة.
 811.95691عبد
على مدارج السحاب  :شعر  /سميح مسعود_.عمان  :اآلن 101_.2020 ،صفحة.

 811.9564مسع
للعزيز نساء  :شعر  /سهير الداوود_.عمان  :اآلن 299_.2020 ،صفحة.
 811.9565داو
هسيس الرغبة  :حوارية آدم و حواء بعد الخروج األخير  /خلدون إمنعيم_.عمان  :اآلن،
 90_.2019صفحة.
 811.9565إمن
تحت جناحي الممزق تستريح الريح  :نصوص  /فخري الرطروط_.عمان  :اآلن،
 177_.2019صفحة.
 818.03رطر
بومة منيرفا  :رحالت ومقاالت  /سيف الرحبي_.عمان  :اآلن 226_.2020 ،صفحة.
 814رحب
شعائر النص  :تجليات قصيدة النثر في شعر نادر هدى  :دراسة  /د .عماد
الضمور_.عمان  :اآلن 179_.2020 ،صفحة.
 811.009ضمو
البوح صمتا  :قراءة في اإلبداع النسوي العربي المعاصر  /عذاب الركابي_.عمان  :اآلن،
 272 2020صفحة.
 810.9ركا
أسلوبية القص في الرواية العربية الحديثة  /الدكتورة إسراء حسين جابر_.القاهرة :
الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات 192_.2019 ،صفحة.
 813.009جاب
البناء الفكري و الموسيقي في النص المسرحي العربي  /أوراس عبد الزهرة
العلواني_.القاهرة  :الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات 255_.2019 ،صفحة.
 812.057علو
تجديف في حق الجذور  /إبراهيم الكوني_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و
النشر 239_.2020 ،صفحة.
 818.03كون

جهة الصمت األكثر ضجيجا  :مقاالت  /شوقي عبد األمير_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 238_.2019 ،صفحة.
 814عبد
موسيقى الكتابة عن إيقاظ الذاكرة و صقل المرايا  /قاسم حداد_.بيروت  :المؤسسة
العربية للدراسات و النشر 199_.2019 ،صفحة.
 811.009حدا
المنظور الجمالي في تشكيل القصيدة المعاصرة  /الدكتور عصام شرتح_.عمان  :دار
آمنة للنشر و التوزيع 183_.2019 ،صفحة.
 811.956شرت
مهارات اإلستماع و الخطاب  /الدكتورة هناء عمر خليل_.عمان  :دار آمنة للنشر و
التوزيع 201_.2019 ،صفحة.
 815.05خلي
جمالية األسلوب في شعر بدوي الجبل  :دراسة في األساليب الشعرية  /الدكتور
عصام شرتح_.عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع 190_.2019 ،صفحة.
 811.9561شرت
عن أشياء تؤلمك  /أحمد عبد اللطيف_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 186_.2019صفحة.
 818.03عبد
آركيولوجيا النص  :اللقيات و الضوء  /د .نوافل يونس الحمداني_.عمان  :دار دجلة،
 184_.2020صفحة.
 811.9حمد
مرقى الغزالة  :شعر  /مراد السوداني_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع183_.2018 ،
صفحة.
 811.9564سود
من قتل حمزة ؟  /مفلح العدوان ،بو كثير دومة_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 103_.2019صفحة.
 812.043عدو

واسيني األعرج في التخييل الروائي و هاجس العالمية  :أسئلة المنجز الجمالي و
الموضوعاتي  /د .رزان إبراهيم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 552_.2019 ،صفحة.
 813.009إبر
غرف علوية  :شعر =  / Superior Roomsمها العتوم عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 175_.2019صفحة.
 811.9565عتو
ريادات منسية في األدب العربي المقارن  /الدكتور يوسف بكار_.عمان  :األهلية للنشر
و التوزيع 191_.2019 ،صفحة.
 810.9بكا
مواجد  /محمد الخليلي_.عمان  :الخليلي 256_.2020 ،صفحة.
 811.9565خلي
الناقد و المنقود في الزمن المفقود  :مقاربات في النقد و التحليل للفن المسرحي /
الدكتور علي عبد الحسين الحمداني_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع179_.2020 ،
صفحة.
 812.009حمد
المسرحيات المفقودة  :دراسة و نصوص  /األستاذ الدكتور  :علي محمد هادي
الربيعي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 512_.2019 ،صفحة.
 812.9563ربي
على مهلك أيها الليل  :شعر  /عمر أبو الهيجاء_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و
النشر 273_.2009 ،صفحة.
 811.9565أبو
زهو الفاعل  :شعر  /زياد العناني_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 159_.2009صفحة.
 811.9565عنا

التاريخ العربي
رياض الصلح و النضال من أجل اإلستقالل العربي = The Struggle for Arab
/ Independence : Riad El-Solh And The Makers Of The Modern Middle East

تأليف  :باتريك سيل ؛ نقله إلى العربية  :عمر سعيد األيوبي ؛ التدقيق اللغوي  :أحمد
الرفاعي_.بيروت  :الدار العربية للعلوم 813_.2010 ،صفحة.
 956.08سيل
العرب في التاريخ  /برنارد لويس ؛ تعريب  :نبيه أمين زايد ؛ مراجعة و تقديم  :معتز أيو
قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 207_.2019 ،صفحة.
 956لوي
الفتوحات العربية الكبرى  /جون باجوت جلوب ؛ تعريب و تعليق  :خيري حماد ؛ مراجهة
معتز أبو قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 629_.2019 ،صفحة.
 956جلو
الرواية المفقودة =  / The Missing Accountفاروق الشرع_.بيروت  :المركز العربي
لألبحاث و دراسة السياسات 494_.2015 ،صفحة.
 956.1055شرع
العالم اإلسالمي في العصور الوسطى = Daily Life In The Medieval Islamic World
 /تأليف  :د .جيمس ليندزي ؛ ترجمة  :د .ناصر الحجيالن ؛ مراجعة  :د .سعد
البازعي_.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للسياحة و الثقافة  ،كلمة 424_.2012 ،صفحة.
 956لين
صور اإلمبراطورية العثمانية =  / Images of the Ottoman Empireتشارلز نيوتن ؛
ترجمة  :سامر أبو هواش_.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث125_.2009 ،
صفحة.
 956.0800222نيو

التاريخ القديم
التراث الجنائزي لمصر القديمة  :الخروج للنهار  :كتاب الموتى  /ترجمه من المصرية
القديمة و تقديم و تعليق  :شريف الصيفي_.القاهرة  :تنمية 580_.2020 ،صفحة.
 932صيف

التراجم واألنساب
أزهار و أشواك  :مذكرات ضابط فلسطيني  /المقدم حسن أبو رقبة_.بيروت :
المؤسسة العربية للدراسات و النشر 215_.2005 ،صفحة.
 923.55331أبو

طالل أبو غزالة  :الصعود إلى القمة  /ماهر مقلد_.القاهرة  :مركز األهرام203_.2016 ،
صفحة.
 926.58407مقل
الغريبة =  / L'etrangereمليكة أوفقير ؛ ترجمة  :حسين عمر_.بيروت  :المركز الثقافي
العربي 246_.2007 ،صفحة.
 923.65أوف
الجيل المدان  :سيرة ذاتية من أوراق منصور سلطان األطرش = The Condemned
/ Generation Autobiography : From The Papers Of Mansour Sultan Al-Atrash
سلطان منصور األطرش ؛ إعداد  :ريم منصور األطرش_.بيروت  :رياض الريس للكتب و
النشر 499_.2008 ،صفحة.
 923.2561أطر
في الحياة و السياسة  / 2014-1990محمد عياش ملحم_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 130_.2014 ،صفحة.
 923.209564ملح
حوارات فدوى طوقان  /د .يوسف بكار_.عمان  :اآلن 150_.2019 ،صفحة.
 928.1بكا
القرار  /مضر بدران_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر 423_.2020 ،صفحة.
 923.209565بدر
خالدون و عصاميون و عظماء  /اجتهاد  :هشام عادل الدقاق عمان  :الدقاق،
 577_.2020صفحة.
 920.71دقا
رقيم الحبر  :شعراء يتحدثون عن الطفولة و الحب و المنفى  /علي العامري_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 141_.2020 ،صفحة.
 928.1عام
أنيس صايغ عن أنيس صايغ =  / Anis Sayegh About Anis Sayeghأنيس صايغ_.بيروت
 :رياض الريس للكتب و النشر 534_.2006 ،صفحة.
 923.2صاي

قبائل و عشائر البلقاء و قبائل و عشائر أردنية أخرى  /محمود إرشيد الشيبي_.عمان :
الشيبي 583_.2020 ،صفحة.
 929.0956512شيب

التعليم
قراءة العالم  :ما يتعلمه األطفال الصغار من األدب = Reading the World : What
 / Young Children Learn From Literatureساندرا سميت ؛ ترجمة  :سيرين حليلة،
عبد هللا البياري_.عملن  :األهلية للنشر و التوزيع 244_.2020 ،صفحة.
 372.6044سمي
المدرسة كمسيرة  :أوديسا من ثماني سنوات لمعلم والدورف مع صفه  /تورين .م.
فينسر ؛ ترجمة  :ربى عاصي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 371.391فين
معجم المصطلحات التربوية  :إنجليزي-عربي  /تأليف  :د .حديجة الحميد ؛ مراجعة و
تدقيق حسين شلبي_.عمان  :دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع 274_.2019 ،صفحة.
 370.3حمي
الرعاية التربوية للطلبة المتميزين  /الدكتور فواز نايل السليحات_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 154_.2020 ،صفحة.
 371.95سلي
تعلم التفكير اإلبداعي و الناقد في المدارس = Teaching Creative and Critical
 / Thinking in Schoolsراسل جريج ،هيلين لويس ؛ ترجمة  :ساجدة مصطفى
عطاري_.عمان :دار الفكر 382_.2020 ،صفحة.
 370.157عطا
التعلم النشط =  / Active Learningرمضان مسعد بدوي_.عمان  :دار الفكر،
 541_.2019صفحة.
 371.39بدو
معلم القرن الحادي و العشرين  :الرؤى التربوية و المهنية التدريبية  /د .رفعه مبارك
دخيل هللا_.عمان  :اآلن 243_.2020 ،صفحة.
 370.711دخي

اإلدارة و اإلشراف التربوي  /الدكنور  :ضياء عويد حربي العرنوسي و آخرون_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 371.4عرن
الوسائل التعليمية الحديثة و أثرها على التحصيل الدراسي  /فاطمة قاسم
العنزي_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع 184_.2019 ،صفحة.
 371.33عنز
أساليب التفكير السائدة وفق نظرية غريغورك و عالقتها بنمطي الشخصية  A,Bلدى
طلبة المرحلة اإلعدادية  /األستاذ الدكتور صبري بردان الحياني ،م .م .علي داود
الفهداوي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 239_.2020 ،صفحة.
 370.152حيا
سائرون نحو التدريس الحديث =  / They Walk Towards Modern Teachingاألستاذ
الدكتور  :محمد حميد مهدي المسعودي ،األستاذ الدكتور  :جنان محمد عبد
الخفاجي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 224_.2020 ،صفحة.
 371.3مسع
المهارات الحياتية و اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة  /الدكتور طارق عبد الرؤوف
عامر_.القاهرة  :دار الجوهرة للنشر و التوزيع 334_.]2020[ ،صفحة.
 371.9عام
التدريب و التعليم اإللكتروني في المؤسسات اإلدارية و التعليمية  /تأليف  :زيد منير
عبوي_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 187_.2020 ،صفحة.
 371.334عبو
مهارات التعلم باللعب و التفكير البصري لذوي اإلعاقة السمعية  /الدكتورة  :هناء جميل
العبدالالت ،الدكتورة  :سعاد عبد الكريم الوائلي_.عمان  :دار الرنيم للنشر و التوزيع،
 188_.2020صفحة.
 371.912عبد
المسرح المدرسي  :فاعلية تربوي تعليمي  /أنيس حمود ،هبة عمران_.عمان  :دار
دجلة 155_.2020 ،صفحة.
 371.89حمو
التعليم اإللكتروني =  / E-Learningالدكتور  :مهند أنور الشبول ،األستاذ الدكتور :
ربحي مصطفى عليان_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 495_.2019 ،صفحة.

 371.358شبو
التنمية التعليمية المستدامة  :أفكار و دراسات  /رائد رمثان حسين التميمي ،حسن
حيال محيسن الساعدي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 203_.2020 ،صفحة.
 371.2تمي
المنهاج المدرسي و التعلم عن بعد  /الدكتور  :أنس عضيبات_.عمان  :زمزم،
 239_.2021صفحة.
 371.35عضي
المناهج بين النظرية و التطبيق  /الدكتور  :عمر حسين العمري_.عمان  :زمزم،
 250_.2020صفحة.
 375.001عمر
من يحتاج إلى اإلمتحانات  :قصة تسلق الساللم و مراوغة األفاعي = Who Needs
 / Examinations? : A Story Of Climbing Ladders And Dodging Snakesجون وايت
؛ ترجمة  :وليد السويركي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 151_.2019 ،صفحة.
 371.26واي
األنشطة المدرسية  /أالء عبد الحميد_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،
 224_.2020صفحة.
 371.89عبد
أساسيات في تصميم التدريس  /الدكتور  :عبد الحافظ سالمة_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 372_.2020 ،صفحة.
 371.102سال
الكفاءة التعليمية بين النظرية و التطبيق  /عثمان شداد المالكي_.عمان  :دار الرنيم
للنشر و التوزيع 309_.2019 ،صفحة.
 370.71مال

الجغرافيا
دليل بلدان العالم  :الجغرافيا و األرقام  /إعداد و جمع و تحرير أكرم عادل هلسة_.عمان
 :الهلسة 241_.2020 ،صفحة.
 910هلس

نظم المعلومات الجغرافية  / GISالدكتور  :نجيب عبد الرحمن الزيدي_.عمان  :دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 326_.2019 ،صفحة.
 910.285زيد
على دروب األندلس  :من أدب الرحالت  /سميح مسعود_.عمان  :اآلن400_.2019 ،
صفحة.
 910.946مسع
سماء الفينيق  :رحلتي إلى فلسطين  /مفلح العدوان_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 128_.2019 ،صفحة.
 915.64عدو
الصحراء و المعمورة =  / The Desert And The Sownبقلم  :غيرترود لوثان بل ؛ ترجمة
عادل زكار_.الرياض  :مكتبة العبيكان 440_.2004 ،صفحة.
 915.61بل
المدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية  /الدكتور  :حسن أبو سمور ،الدكتور  :علي
غانم_.عمان  :دار صفاء و النشر و التوزيع 175_.2019 ،صفحة.
 910.02أبو
جغرافية فلسطين  /تأليف بحري أحمد الكتري_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع،
 304_.2019صفحة.
 915.64كتر
نظم المعلومات الجغرافية  : GISأسس و تطبيقات  /الدكتور  :خلف حسين علي
الدليمي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 280_.2019 ،صفحة.
 910.285دلي
فلسفة علم المكان الجغرافيا  /األستاذ الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر_.عمان :
دار صفاء للنشر و التوزيع 416_.2019 ،صفحة.
 910.01مظف
مختصر بيئة و جغرافيا القارات  /الدكتور عماد محمد الحفيظ_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 339_.2020 ،صفحة.
 910.91حفي

اإلتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي  /الدكتور  :خلف حسين علي
الدليمي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 298_.2019 ،صفحة.
 910.72دلي

الحواسيب
نظم إدارة قواعد البيانات  /األستاذ الدكتور  :سعد غالب ياسين_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 320_.2019 ،صفحة.
 005.74ياس
الحاسوب و البرمجيات الجاهزة  :المهارات األساسية = Windows 7 Office 2013
 / Computer and Software : Basic Skills Windows 7 Office 2013باسل مصطفى
الخطيب ،راكان الياس رزوق ،غسان حاتم فلوج ،مروان سعد زبيبي ،محمد مازن
المصطفى_.عمان  :دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع 816_.2016 ،صفحة.
 004خطي
كورل درو  / Corel Draw 11 = 11عبد الحليم محمد الغنام_.عمان  :مكتبة المجتمع
العربي 282_.]2019[ ،صفحة.
 006.686غنا
فيجوال بيسك  / 6الدكتور سعد عبد العزيز العاني ،األستاذة سناء أحمد كاظم_.عمان :
إثراء للنشر و التوزيع 432_.2008 ،صفحة.
 005.2768عان
الذكاء اإلصطناعي و علوم التربية الرياضية  /األستاذ الدكتور  :مازن هادي كزاز الطائي،
الدكتور  :محمد عاصم غازي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 274_.2020 ،صفحة.
 006.3طائ
سيد األجيال القادمة =  / Master of the Next Generationsاألستاذ الدكتور  :عالء
حسين الحمامي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 471_.2009 ،صفحة.
 004حما
تكنولوجيا اإلتصاالت و الشبكات الحاسوبية = Communication Technology and
 / Computer Networksالمهندس  :ليث الكبيسي ،المهندس  :محمد النعامنة_.عمان
 :إثراء للنشر و التوزيع 360_.2010 ،صفحة.
 004.62كبي

أساسيات و تكنولوجيا شبكات الحاسوب = Fundamentals and Technology of
 / Computer Networksاألستاذ الدكتور  :عالء حسين الحمامي ،الدكتورة  :سكينة
حسن هاشم ،الدكتور  :محمد عالء الحمامي_.عمان  :إثرء للنشر و التوزيع،
 639_.2010صفحة.
 004.62حما

الديانات
 101تمرين للروح  /بيرني أس .سيغلExercises for the Soul 101 = .
ملهمون للنشر و التوزيع 204_.2021 ،صفحة.

دبي  :دار

 204.46سيج
العقالنية الغربية و رهانات الدين  :مقاربات في فلسفة الدين  /الدكتور عامر عبد زيد
الوائلي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 325_.2020 ،صفحة.
 200.1وائ
الغصن الذهبي المصور  :دراسة في السحر و الدين = The Illustrated Golden
 / Boughتأليف  :سير /جيمس جورج فريزير ؛ ترجمة  :أ .د .محمد زياد كبة ؛ مراجعة :
أ .د .سعد البازعي ؛ تلخيص  :روبرت ك .ج .تمبل_.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للثقافة و
التراث 216_.2011 ،صفحة.
 201.3فري

الرياضيات
مقدمة في اإلحصاء  / SPSSعايد كريم عبد عون الكناني_.عمان  :دار اليازوري العلمية
للنشر و التوزيع 354_.2020 ،صفحة.
 519.5028553كنا
إستراتيجيات في تعليم و تقويم تعلم الرياضيات = Strategies in Teaching and
 / Assessment of learning Mathematicsد .رمضان مسعد بدوي_.عمان  :دار الفكر
ناشرون وموزعون 464_.2019 ،صفحة.
 510.71بدو
 SPSSاإلحصاء التطبيقي بنظام  /عزام عبد الرحمن صبري_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 313_.2019 ،صفحة.
 519.50285صبر

التحسيب العددي بإستخدام لغة الماتالب  /البروفسير السماني عبد المطلب أحمد،
البروفسير عوض حاج علي ،الدكتور مزمل موسى سعيد[_.القاهرة]  :دار الجوهرة
للنشر و التوزيع 272_.]2019[ ،صفحة.
 510.285536أحم
التحليل و التركيب في الرياضيات  /األستاذ الدكتور سعيد الثالب_.عمان  :الدار
المنهجية للنشر و التوزيع 112_.2019 ،صفحة.
 515ثال
أساسيات في المصفوفات و المتجهات  /األستاذ عزام عبد الرحمن صبري_.عمان :
الدار المنهجية للنشر و التوزيع 203_.2019 ،صفحة.
 512.9434صبر
الرياضيات المتقطعة  /األستاذ  :عزام عبد الرحمن صبري_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 304_.2019 ،صفحة.
 511.1صبر
القطوع المخروطية  :نظرية و تطبيق  /عزام عبد الرحمن صبري_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 239_.2019 ،صفحة.
 516.2صبر
طرق البرهان الرياضي  /األستاذ عزام عبد الرحمن صبري_.عمان  :دار المنهجية للنشر
و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 511.3صبر
البرمجة بلغة ماتالب =  / Programming With Matlabالدكتور سعد عبد العزيز العاني،
الدكتورة غادة عبد الرؤوف الهدهود_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 416_.2008 ،صفحة.
 518.0285536عان
مدخل في اإلحصاء التربوي  /األستاذ الدكتور عاطف عيد الرفوع_.عمان  :دار آمنة
للنشر و التوزيع 345_.2018 ،صفحة.
 519.5071رفو
تحليل البرنامج اإلحصائي  / SPSSالدكتور  :إيهاب عبد السالم محمود_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 414_.2013 ،صفحة.
 519.50285محم

الزراعة
الزراعة الحضرية  /األستاذ الدكتور  :رحمن حسن علي الموسوي ،األستاذ الدكتور :
عبد الجليل ضاري عطا هللا السعدون_.عمان  :دار دجلة 276_.2021 ،صفحة.
 630موس
الزراعة العضوية وقاية للصحة و حماية للبيئة  /الدكتور عماد محمد ذياب الحفيظ_.عمان
 :دار صفاء للنشر و التوزيع 174_.2019 ،صفحة.
 631.584حفي

الصناعات التحويلية
عملية تصنيع المعادن  /الدكتور  :علي إبراهيم الموسوي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و
التوزيع 368_.2019 ،صفحة.
 671موس

الصناعات الكيميائية
األغذية المعدلة وراثيا  :مخاطرها و منافعها  /الدكتور  :عماد محمد ذياب الخفيظ_.عمان
 :دار صفاء للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 664حفي

الطب
الصحة و التغذية  /عبد المجيد الشاعر ،رشدي قطاش_.عمان  :دار اليازوري العلمية
للنشر و التوزيع 256_.2020 ،صفحة.
 613.2شاع
التدريب على مهارات العالج الجدلي السلوكي  :األدلة و أوراق العمل  /مارشا م.
لينهان ؛ ترجمة د .سامي بن صالح العرجان ؛ د .تيسير إلياس شواش_.عمان  :دار
الفكر 512_.2020 ،صفحة.
 616.89142لين
أساسيات الطب العدلي  /األستاذ الدكتور  :علي حمود السعدي_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 646_.2019 ،صفحة.
 614.1سعد

الصحة النفسية للفرد و المجتمع  /األستاذ الدكتور  :سعيد جاسم األسدي ،الدكتورة :
عطاوي محمد سعيد_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 496_.2019 ،صفحة.
 616.89أسد
الصحة النفسية  :علما تطبيقيا  /األستاذ الدكتور  :علي محمود كاظم الجبوري،
األستاذ المساعد الدكتور  :كريم فخري هالل الجبوري_.عمان  :دار الرضوان للنشر و
التوزيع 464_.2019 ،صفحة.
 616.89جبو
الرياضة و الغذاء للصحة و الشفاء  :دليلك العلمي للصحة دون طبيب أو دواء  /األستاذ
الدكتور  :مؤيد عبد علي الطائي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع400_.2020 ،
صفحة.
 613.7طائ
علم المناعة  /عبد النبي جويد المعموري_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع،
 192_.2019صفحة.
 616.079معم
التغذية و الطاقة الحيوية  /مؤيد عبد علي الطائي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 320_.2019 ،صفحة.
 613.2طائ
الصحة و السالمة و البيئة المهنية = Occupational Health, Safety and
 / Environmentالدكتورة  :سوسن سمور ،الدكتور  :فادي سمور_.عمان  :دار المعتز
للنشر و التوزيع 195_.2020 ،صفحة.
 613.62سمو
التغيرات الكهروفسيولوجية و البيوميكانكية إلصابات مفصل الركبة  /األستاذ الدكتور عياد
علي المصراتي_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 115_.2020 ،صفحة.
 617.1027مصر
اللعب العالجي  :فن العالقة =  / Play Therapy : The Art Of Relationshipتأليف :
غاري النديث ؛ ترجمة األستاذ الدكتور  :عبد الباسط الشرمان ،األستاذ الدكتور زياد
الطحاينة_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 431_.2019 ،صفحة.
 618.92891653الن

التحمل الكامل  :فسيولوجيا و تدريب  /األستاذ الدكتور مؤيد عبد علي الطائي_.عمان :
دار صفاء للنشر و التوزيع 362_.2020 ،صفحة.
 612.044طائ
غذاء األسرة و صحتها  /د .أيمن مزاهرة_.عمان  :وزارة الثقافة 232_.2008 ،صفحة.
 613.2مزا
التربية البدنية  /األستاذ الدكتورة  :ناهدة عبد زيد الدليمي_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 94_.2019 ،صفحة.
 613.7دلي
السمنة و اللياقة البدنية  /األستاذ الدكتور  :ناهدة عبد زيد الدليمي ،األستاذ الدكتور :
عايد حسين عبد األمير الربيعي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 144_.2019 ،صفحة.
 613.2دلي

الظواهر الطبيعية الخارقة
الباراسايكولوجي بين النظرية و التطبيق  /ريكان إبراهيم_.عمان  :دار دجلة،
 267_.2020صفحة.
 133إبر

العادات والتقاليد
األثواب الفلسطينية التقليدية  :نشأة و تطور  /حنان قرمان منير ؛ تصوير  :ناثان سويرز ؛
الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية  :فرح يوسف منير_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 548_.2020 ،صفحة.
 391.209564مني

العلوم السياسية
تنظيم الدولة اإلسالمية  :األزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية  /حسن أبو
هنية ،د .محمد أبو رمان_.عمان  :مؤسسة فريدرش إيبرت 272_.2015 ،صفحة.
 324.256082أبو
العالقات األردنية  -اإلماراتية و إنعكاساتها على األمن العربي  /تأليف الدكتور  :راجح
عبد المهدي التخاينة_.الكرك  :التخاينة 293_.2019 ،صفحة.
 327.56505695تخا

الدولة العربية من السلطوية إلى الحداثة  /الدكتور إبراهيم بدران_.عمان  :دار الشروق
للنشر و التوزيع 326_.2020 ،صفحة.
 320.11بدر
التربية الوطنية  :األردن أنموذجا  /الدكتور :سعيد التل ،الدكتورة  :أماني جرار ،الدكتورة
 :سهيلة بنات ،الدكتورة  :هالة بوادي ،الدكتور  :نزيه حمدي_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 320_.2021 ،صفحة.
 323.09565تل
التحول الديمقراطي و األحزاب السياسية  :إطار نظري و مفاهيمي  /الدكتور صالح عبد
الرزاق فالح الخوالدة_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع 297_.2020 ،صفحة.
 324.204خوا
جدلية النخبوية و الديمقراطية  :مقاربة في الفكر الليبرالي الغربي المعاصر  /الدكتور
أمجد حامد الهذال_.عمان  :دار دجلة 397_.2020 ،صفحة.
 320.51هذا
موجز الدراسة في المدخل إلى علم السياسة  /الدكتور وليد دوزي_.عمان  :دار دجلة،
 225_.2020صفحة.
 320دوز
روح الثورات و الثورة الفرنسية  /غوستاف لوبون ،ترجمة  :عادل زعيتر_.عمان  :اإلبتكار
للنشر و التوزيع 260_.2020 ،صفحة.
 321.094لوب
السلفي اليتيم  :الوجه الفلسطيني ل الجهاد العالمي و القاعدة  /حازم األمين_.بيروت
 :دار الساقي 213_.2011 ،صفحة.
 320.55709564أمي
الرقابة الدولية على اإلنتخابات الدولية  /الدكتور سامر محي عبد الحمزة_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 304_.2019 ،صفحة.
 324.63حمز

العلوم الطبيعية
العلوم و المتاحف  :يد التعلم و خبرة المخيلة  /مؤلفون عدة ؛ إختيار  :د .نادر وهبة ؛
ترجمة  :وليد السويركي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 255_.2020 ،صفحة.
 507.4علو
علوم ما بعد الحداثة  :المفاهيم و التداعيات  /د .السيد نصر الدين السيد_.عمان  :دار
الشروق للنشر و التوزيع 273_.2019 ،صفحة.
 501سيد

العلوم العسكرية
حروب الطائرات المسيرة بدون طيار في الشرق األوسط  /الفريق الركن الدكتور صباح
نوري العجيلي_.عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع 264_.2020 ،صفحة.
 355.0218عجي

العلوم المنزلية
مهارات األسرة و الطفل و طرق التطبيق = Child and Family Skills and Practice
 / Methodsالدكتورة  :سماح سالم ،الدكتورة  :وجدان المقيل_.عمان  :دار الثقافة
للنشر و التوزيع 239_.2020 ،صفحة.
 649.1سال
اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة الفندقية  /ماجد عيسى القرنة_.عمان  :دار الرنيم للنشر
و التوزيع 290_.2019 ،صفحة.
 647.94قرن
أريد أطفاال أصحاء  :دليل عملي لغرس عادات التغذية و نمط الحياة الصحية في األطفال
 /علياء المؤيد_.بيروت  :ملهمون للنشر و التوزيع 168_.2020 ،صفحة.
 649.4مؤي
سيكولوجيا تطور النمو عند األطفال  /منير موسى سالم
صفحة.
 649.1سال

عمان  :زمزم236_.2019 ،

العمارة
البيوت التراثية العربية  /الدكتورة صفا لطفي األلوسي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 728.0956ألو
الهندسة و الرياضيات في العمارة  :دراسة في التناسب و المنظمات و المنظومات
التناسبية  /تأليف الدكتورة قبيلة فارس المالكي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع،
 392_.2019صفحة.
 723.3مال

الفلسفة
المذاهب الفلسفية =  / Philosophical Doctrinesآندريه كريسون ؛ نقله عن الفرنسية
الدكتور  :حكمت هاشم ؛ مراجعة و تقديم  :معتز أبو قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 207_.2019 ،صفحة.
 140كري
ال تنس أن تعيش  :غوته و تقليد التمارين الروحية =  / N'oublie Pas De Vivreبيير آدو
؛ ترجمة  :وليد السويركي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 261_.2020 ،صفحة.
 193آدو
الظاهراتية و الرمز  /الدكتور جاسم حميد جودة_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 142.7جود
البنيوية و ما بعدها  :النشأة و التقبل  /األستاذ الدكتور  :سامر فاضل األسدي_.عمان :
الدار المنهجية للنشر و التوزيع 527_.2019 ،صفحة.
 149.97أسد
مقاربات فلسفية في تشريح العقل عند العرب  /األستاذ الدكتور عبد األمير
األعسم_.عمان  :دار دجلة 446_.2020 ،صفحة.
 128.2أعس
فلسفة الوجود  /نقوال الحداد_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 170_.2020 ،صفحة.
 142.78حدا

جدل حول علم الجمال  :دراسات على حدود مناهج البحث العلمي  /سعيد
توفيق_.القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية 197_.2017 ،صفحة.
 111.85توف
اإليضاح لمتن إيساغوجي في المنطق  /محمد شاكر ؛ تقريظ  :الشيخ محمد محيي
الدين عبد الحميد ؛ دققه و قدم له  :معتز أيو القاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 85_.2019صفحة.
 121شاك
قصة الفلسفة  :من أعالم الفلسفة األوروبية  /ول جيمس ديورانت ؛ ترجمة  :محمد
بدران ؛ مراجعة و تقديم  :معتز أبو قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع207_.2019 ،
صفحة.
 109ديو
مبادئ الفلسفة  /أ.س .رابوبرت ؛ ترجمة  :أحمد أمين ؛ راجعه وقدم له  :معتز أبو
قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 183_.2019 ،صفحة.
 101راب
المذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة  /الدكتور  :محمد غالب_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 167_.2020 ،صفحة.
 140غال
مبادئ الفلسفة  :نصائح منهجية للفكر =  / Principles of Philosophyرينيه ديكارت ؛
ترجمة الدكتور  :عثمان أمين ؛ مراجعة وتدقيق  :معتز أبو قاسم_.عمان  :األهلية للنشر
و التوزيع 127_.2019 ،صفحة.
 194ديك
اآلراء الدينية و الفلسفية لفيلون اإلسكندري  /إميل بريهييه ؛ ترجمه و راجعه  :د.
محمد يوسف موسى ،د .عبد الحليم النجار_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 455_.2020صفحة.
 182بري
الفلسفة الشرقية  /الدكتور  :محمد غالب ؛ مراجعة و تقديم  :معتز حسن أبو
القاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 312_.2020 ،صفحة.
 181غال

سارتر و الفلسفة  /لوك لوفافر ؛ ترجمة  :حنا دميان_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 115_.2020صفحة.
 142.78لوف

الفلسفة اإلسالمية
اإلسالم بين الشرق و الغرب  /علي عزت بيجوفيتش ؛ تقديم  :عبد الوهاب المسيري ؛
ترجمة  :محمد يوسف عدس_.القاهرة  :دار الشروق 379_.2018 ،صفحة.
 189.1بيج
بين الدين و الفلسفة في رأي إبن رشد و فالسفة العصر الوسيط  /محمد يوسف
موسى_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 232_.2020 ،صفحة.
 189.172موس

الفلك
الموسوعة الفلكية الجامعة  :دراسات حديثة في علوم الفضاء  /الفيزيائي  :عدنان
أحمد العبد_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 2_.2020 ،جزء.
 520.3عبد

الفنون
كيف تقرأ الشكل الدال ؟  :دراسة تحوالت الشكل الدال في الواقع اإلفتراضي  /عبد هللا
أحمد التميمي_.عمان  :أمواج للنشر و التوزيع 184_.2020 ،صفحة.
 700.105تمي
اإلرتحال وراء الضوء  :دراسة في تجربة مهنا الدرة التشكيلية  /حسين نشوان_.عمان :
اآلن 139_.2020 ،صفحة.
 730نشو
األشكال المركبة في الرسم الحديث  /محمد عبد الوصي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و
التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 741.09563عبد
المنظومة الزخرفية في الفنون اإلسالمية  :دراسة في مفهوم الصيرورة  /الدكتور قاسم
جليل الحسيني_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 745حسي

بين الفكر و النقد و التشكيل البصري  /الدكتور رياض هالل الدليمي_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 608_.2019 ،صفحة.
 701دلي
تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة  /الدكتورة آالء علي عبود الحاتمي_.عمان
 :دار الرضوان للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 701حات
فلسفة الفضاء في الرسم العالمي المعاصر  /األستاذ الدكتورعارف وحيد إبراهيم
الخفاجي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 750.1خفا
اإلنزياح و تمثالته في الرسم األوروبي الحديث  /الدكتورة دالل حمزة محمد
الطائي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 440_.2019 ،صفحة.
 741.094طائ
الفن البيئي  /الدكتورة صفا لطفي األلوسي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع،
 128_.2019صفحة.
 730ألو
مقاربات الجليل في الرسم األوربي الحديث  /الدكتور  :علي شريف جبر
الصرايفي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 320_.2019 ،صفحة.
 741.94صرا
تأويل الفن و الدين  /د .سعيد توفيق_.القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية141_.2017 ،
صفحة.
 700.482توف
مداخل المدن  :رؤية جغرافية تخطيطية  /األستاذ الدكتور عبد الناصر شاهر
الراوي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 230_.2020 ،صفحة.
 711.4راو
تقنيات و جماليات فن الفخار و الخزف  /األستاذ الدكتور معاذ خليل حمد بكر
الهيتي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع  360_.2020صفحة.
 738هيت

اإلبداع في الفن و علم فسلجة الدماغ  /األستاذ الدكتور عباس نوري فتالوي_.عمان :
دار صفاء للنشر و التوزيع 324_.2020 ،صفحة.
 701.15فتل
النرجسية في فن التصوير  /األستاذ الدكتور عباس نوري الفتالوي ،األستاذ المساعد
الدكتورة بشرى سلمان كاظم الجبوري_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع427_.2020 ،
صفحة.
 741.019فتل
الوجيز عن فنون التصميم الكرافيكي  /األستاذ الدكتورة  :صفا لطفي اآللوسي_.عمان :
دار صفاء للنشر و التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 741.6آلو

الفنون الترفيهية واإلستعراضية
بدء تدريس الدراما  /مايك فليمنغ ؛ ترجمة  :عيسى بشارة_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 295_.2020 ،صفحة.
 792.071فلي
الموسوعة الفنية لكرة القدم  /تأليف  :الدكتور المردني علي محمد جالل_.عمان  :دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 205_.2021 ،صفحة.
 796.33جال
السينما األردنية  :بشاير و أحالم  :دراسة  /ناجح حسن
صفحة.

عمان  :اآلن316_.2019 ،

 791.4309565حسن
أداء الممثل بين الذاتي و الموضوعي  /األستاذ الدكتور عبود حسن المهنا_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 792.028مهن
حقوق اإلنسان في النص المسرحي المعاصر  /زينب نوري الصليخي_.عمان  :الدار
المنهجية للنشر و التوزيع 208_.2019 ،صفحة.
 792.013صلي

مقدمة في المونتاج التلفزيوني  /رستم أبو رستم_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع،
 158_.2020صفحة.
 791.450232أبو
الدليل العملي لتدريب كرة القدم  /الدكتور حسين ياسين ،الدكتور عاكف فالح
التميمي_.عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع 280_.2019 ،صفحة.
 796.334077ياس
الموسيقا و المؤثرات الصوتية و أثرهما في التكوين المسرحي  /أنيس حمود_.عمان :
دار دجلة 255_.2020 ،صفحة.
 792.02حمو
الخيال في سينما األطفال  /الدكتورة شذى حسين محمد العاملي_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 317_.2020 ،صفحة.
 791.45083عام
تدريس الدراما  :عقل لتساؤالت كثيرة = Teaching Drama : A Mind Of Many
 / Wondersنورا مورغان ،جوليانا ساكستن ؛ ترجمة  :عيسى بشارة_.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع 262_.2019 ،صفحة.
 792.071مور
الجنس و الوعي  :دراسة في دالالت الجنس بالسينما  /الدكتور  :فراس عبد الجليل
الشاروط_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 471_.2019 ،صفحة.
 791.436538شار
السينما التسجيلية  :الدراما و الشعر  /عدنان مدانات_.عمان  :مؤسسة عبد الحميد
شومان 263_.2011 ،صفحة.
 791.4مدا

الفيزياء
نسبية الزمكان في هندسة الفيزياء النووية  /تأليف عالء هاشم مناف_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 539.7منا

محاضرات في النظرية النسبية و علم الفلك  /المهندس  :أحمد محمد فخري_.عمان :
دار الخليج للنشر و التوزيع 139_.2020 ،صفحة.
 530.11فخر

القانون
المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية  /بن بو عبد هللا مونية_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 252_.2020 ،صفحة.
 345.0235مون
الجرائم اإللكترونية و مخاطرها =  / Cybercrime and Its Risksالدكتورة  :عبير شفيق
الرحباني_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 472_.2020 ،صفحة.
 345.0268رحب
بطاقات اإلئتمان  :التكييف القانوني والفقهي = Credit Cards : Legal and Judicial
 / Qualificationالمحامية الدكتورة  :بسمة محمد نوري كاظم_.عمان  :دار الثقافة
للنشر و التوزيع 190_.2019 ،صفحة.
 346.073كاظ
جرائم الذم و القدح و التحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية  :شبكة اإلنترنت و
شبكة الهواتف النقالة و عبر الوسائط التقليدية و اآللية و المطبوعات  :دراسة قانونية
مقارنة = The Crimes of Libel, Slander and Defame Via Electronic Means :
Internet and Mobile Network, Via Traditional, Mechanical Tools and Press : A
 / Comparative Legal Studyالمحامي الدكتور  :عادل عزام سقف الحيط_.عمان  :دار
الثقافة للنشر و التوزيع 624_.2019 ،صفحة.
 345.5650256حيط
قواعد حماية المستهلك من التغرير و الغبن في العقود اإللكترونية  :دراسة مقارنة =
The Rules of the Protection of Consumer From Deceit and Overreaching in
 / Electronic Contracts : A Comparative Studyالمحامي الدكتور  :زياد إبراهيم
النجار_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 376_.2019 ،صفحة.
 346.022نجا
المسؤولية المدنية لألطباء عن أخطائهم المهنية  :دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري
و الفرنسي و المصري و الفقه اإلسالمي = Civil Liability of Doctors for Their
Professional Mistakes : A Comparative Study Between Algerian, French, and

 / Egyptian Legislation and Islamic Fiqhالدكتور  :مراد إبن صغير ،عمان  :دار الثقافة
للنشر و التوزيع 296_.2020 ،صفحة.
 344.0411مرا
مسؤولية الطبيب الجزائية و إثباتها  :دراسة مقارنة = Criminal Liability Of Doctors
 / and The Ways of Its Proof : A Comparative Studyالدكتور  :خليل سعيد
إعبيه_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 367_.2019 ،صفحة.
 344.0411إعب
الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  :دراسة مقارنة = The Mistake in The Civil
 / and Medical Liability : A Comparative Studyأسعد عبيد الجميلي_.عمان  :دار
الثقافة للنشر و التوزيع 496_.2019 ،صفحة.
 344.0411جمي
شرح األحكام العامة في قانون العقوبات و تعديالته كافة بما في ذلك تعديل قانون
العقوبات المعدل رقم ( )8لسنة  2011و قانون العقوبات المعدل رقم ( )27لسنة : 2017
دراسة تحليلية تأصيلية توصيفية توجيهية مقارنة = Explanation of the General
Provisions in the Penal Law : An Analytical Originality Directive Comparative
 / Studyاألستاذ الدكتور  :كامل السعيد_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع،
 807_.2019صفحة.
 345.07سعي
الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص  :دراسة مقارنة للتشريعات العربية و القانون
الفرنسي = The Brief in Explanation of Private International Law :
 / Comparative Study of Arabic Legislation and French Lawالدكتور  :محمد وليد
المصري_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 397_.2016 ،صفحة.
 340.9مصر
الموجز في القانون الدولي العام = / The Concise of the Public International Law
األستاذة الدكتورة  :سهيل حسين الفتالوي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع،
 368_.2019صفحة.
 341فتل

حقوق اإلنسان  :ضماناتها و مبررات قيودها في الدستور األردني و التشريع المقارن =
Human Rights : Guarantees and Justifications for Its Restrictions in the
 / Jordanian Constitution and Comparative Legislationالقاضي الدكتور  :محمد
سليمان الهالالت_.عمان  :الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع 239_.2019 ،صفحة.
 341.48هال
الوجيز في النظام الدستوري =  / Brief in constitutional Lawاألستاذ الدكتور  :أمين
سالمة العضايلة_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 304_.2020 ،صفحة.
 342.565عضا
شرح قانون العمل وفقا ألحدث التعديالت  :دراسة مقارنة = An Explanation of Labor
 / Law According to the Latest Amendments : A Comparative Studyالمحامي
الدكتور  :منصور إبراهيم العتوم_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع248_.2019 ،
صفحة.
 344.56501عتو
حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات  :دراسة تحليلية  /الدكتور أحمد فهد البطوش_.عمان
 :دار الثقافة للنشر و التوزيع 151_.2020 ،صفحة.
 346.07بطو
شرح أحكام قانون العمل وفقا آلخر التعديالت و إجتهادات محكمة التمييز = Provisions
of the Labor Law : Pursuant to the Last Amendments and Discretions of the
 / Cassation Courtاألستاذ الدكتور  :جعفر محمود المغربي_.عمان  :دار الثقافة للنشر
و التوزيع 295_.2020 ،صفحة.
 344.56501مغر
الحدود الدستورية لحل البرلمان  :دراسة مقارنة  /الدكتور علي سعيد عمران_.عمان :
دار الرضوان للنشر و التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 342.565052عمر
المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة  /الدكتور  :رافع خضر صالح شبر_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 345.02323شبر

دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية  /إبراهيم عباس إبراهيم
الجبوري_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 192_.2019 ،صفحة.
 341.33جبو
تشريعات أعمال التأمين  :مدخل تعريفي للمهنيين = Insurance Business
 / Legislations : Legal Information for Professionalsالدكتور  :هيثم حامد
المصاروة_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 128_.2010 ،صفحة.
 346.086مصا
شرح أحكام الجنسية و الموطن في القانون األردني  /الدكتور أحمد محمود الفضلي،
الدكتور مازن ليلو راضي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 200_.2015 ،صفحة.
 342.565083فضل
مسؤولية المحامي المدنية عن األخطاء المهنية  :دراسة مقارنة  /األستاذ الدكتور طلبة
وهبة خطاب ؛ المحامي الدكتور مالك حمد أبو نصير_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع،
 231_.2015صفحة.
 346.031خطا

القصص
أريد أن أحك تلك الفكرة  /تبارك الياسين_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع134_.2016 ،
صفحة.
ياس أ
ال أحد ينام في اإلسكندرية  :رواية  /إبراهيم عبد المجيد_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر
و التوزيع 376_.2017 ،صفحة.
عبد أ
الصحراء  /جهاد الرجبي_.القاهرة  :دار المعرفة للنشر و التوزيع 255_.2016 ،صفحة.
رجب ص
رؤيا العين  :رواية  /مصطفى موسى_.دمشق  :دار ممدوح عدوان للنشر و التوزيع،
 233_.2018صفحة.
موس ر

وحيدا كوتر ربابة  :قصص قصيرة  /محمد عبد الكريم الزيود_.عمان  :وزارة الثقافة،
 67_.2019صفحة.
زيو و
على حافة عشق  :الفيلوفوبيا  /نور الشيخ قاسم_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر
و التوزيع 123_.2020 ،صفحة.
قاس ح
قلب من أراكان  :مجموعة قصصية  /ميرفت األحمد ملكاوي_.عمان  :اآلن113_.2019 ،
صفحة.
ملك
مسرى الغرانيق في مدن العقيق  /أميمة الخميس_.بيروت  :دار الساقي559_.2017 ،
صفحة.
خمي م
رغوة سوداء  :رواية  /حجي جابر_.القاهرة  :دار التنوير للطباعة و النشر254_.2019 ،
صفحة.
جاب ر
الشمندر  /خالد الخميسي_.القاهرة  :المصرية 382_.2019 ،صفحة.
خمي ش
مشاة ال يعبرون الطريق  /عاطف أبو سيف_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 205_.2019صفحة.
أبو م
سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج  :رواية  /أحمد عبد اللطيف_.القاهرة  :دار العين،
 268_.2019صفحة.
عبد س
ليتني كنت أعمى  :رواية  /وليد الشرفا_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع158_.2019 ،
صفحة.
شرف ل

من حوران إلى حيفا  /زياد محمد الزعبي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و
النشر 536_.2020 ،صفحة.
زعب ح
الحالج و ارتعش القلب عشقا  :رواية  /عباس أرناؤوط_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 336_.2020 ،صفحة.
أرن ح
مكابدات عبد هللا العاشق  /عبد الخالق الركابي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات
و النشر 150_.2019 ،صفحة.
ركا م
أفعال بشرية  :رواية  /هان كانغ ؛ ترجمها عن اللغة الكورية  :محمد نجيب_.بيروت  :دار
التنوير للطباعة و النشر 237_.2020 ،صفحة.
كان أ
أرض هللا  :حكاية عمر بن سيد  57عاما في العبودية  /أيمن العتوم_.الكويت  :اإلبداع
الفكري للنشر و التوزيع 528_.2020 ،صفحة.
عتو أ
شجرة التوت =  / Mulberry Treeبلقيس سليم العجارمة_.عمان  :دار آمنة للنشر و
التوزيع 241_.2019 ،صفحة.
عجا ش
سائرون إلى هناك  /عصام أبو شندي عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع458_.2019 ،
صفحة.
أبو س
النورس جوناثان ليفنجستون  :رواية  /ريتشارد باخ ؛ ترجمها عن اإلنجليزية محمد عبد
النبي_.القاهرة  :الكرمة 100_.2016 ،صفحة.
باخ ن
غزل البنات  :رواية  /د .حنان الشين_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 338_.2020صفحة.
الش غ

ثاني إثنين  :رواية  /أدهم شرقاوي_.الكويت  :دار كلمات للنشر و التوزيع202_.2020 ،
صفحة.
شرق ث
دكان جدي  :أكبر دكان في العالم / .تأليف  :شرمين يشار ؛ ترجمة  :نورا يمق ؛
رسومات  :مرت توغان ؛ مراجعة لغوية  :د .رحاب عكاوي_.بيروت  :شركة دار مكتبة
المعارف 240_.2020 ،صفحة.
يشا د
موريكو  /وائل بلعاوي عمان  :دار دجلة 207_.2019 ،صفحة.
بلع م
هذا ما وجدنا عليه آباءنا  :عن أصنام تعبدها و لم يخبرك أحد عنها = This is What
 / We Found Our Forefathers Doingغيث البطيخي_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 375_.2020 ،صفحة.
بطي هـ
بيت من ورق  :كتاب الهروب =  / La Casa De Papel : Escape Bookإيفان تابيا،
مونسي لينده ؛ ترجمة  :شفاء السادن_.بيروت  :دار الرافدين 209_.2020 ،صفحة.
تاب ب
دياله األلم و األمل  :قصة المعاناة الحقيقية التي أدت إلى إقامة مركز األمل للشفاء /
تأليف  :د .عبد هللا الخطيب_.عمان  :دار الشروق للنشر و التوزيع 560_.2004 ،صفحة.
خطي د
الرجل المسكون و صفقة الشبح = / The Haunted Man and The Ghost's Bargain
تشارلز ديكنز ؛ ترجمة  :روال حسام النعيمي ؛ مراجعة وتدقيق  :محمد سعيد_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 151_.2019 ،صفحة.
ديك ر
طيران ليلي =  / Night Flightأنطوان دي سانت إكزوبري ؛ ترجمة  :وليد
السويركي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 126_.2019 ،صفحة.
إكز ط

نصر ال لزوم له  /أنطون تشيخوف ؛ ترجمة  :هبة حمدان ؛ مراجعة و تدقيق  :محمد
سعيد_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 152_.2019 ،صفحة.
تشي ن
صرصار الليل على الموقد =  / The Cricket On The Hearthتشارلز ديكنز ؛ ترجمة :
روال حسام النعيمي ؛ مراجعة وتدقيق  :محمد سعيد_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 143_.2019صفحة.
ديك ص
باب ال يغلق  :قصص =  / An Unshuttable Doorماجدة العتوم_.عمان  :األهلية للنشر
و التوزيع 113_.2019 ،صفحة.
عتو ب
أرض السلحفاة  :رواية =  / The Land of Turtleليانة بدر_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 286_.2019 ،صفحة.
بدر أ
ملتقى البحرين  :رواية =  / Where The Two Seas Meetوليد سيف_.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع 189_.2019 ،صفحة.
سيف م
صاحب الظل الطويل  /جين ويبستر ؛ ترجمة  :عماد عبده ؛ تدقيق  :محمد
إستيتية_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 240_.2020 ،صفحة.
ويب ص
طفولتي  /مكسيم غوركي ؛ ترجمة  :مجموعة من المترجمين ؛ مراجعة و تدقيق :
محمد إستيتية_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 379_.2020 ،صفحة.
غور ط
عودة األمير الشاب =  / El Regreso Del Joven Principeأليخاندرو غييرمو رومرس ؛
ترجمة  :نهى أبو عرقوب_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 122_.2020 ،صفحة.
روم ع
أحدب نوتردام  /فكتور هوجو ؛ ترجمة  :هبة حسام ؛ مراجعة و تدقيق  :محمد
إستيتة_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 544_.2020 ،صفحة.
هوج أ

كاتيا =  / Katiaليو تولستوي ؛ ترجمة  :لطفي سلطان ؛ تدقيق  :معتز أبو
قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 182_.2020 ،صفحة.
تول ك
األمواج =  / Wavesفرجينيا وولف ؛ ترجمة  :مراد الزمر ؛ مراجعة  :أحمد خاكي_.عمان
 :األهلية للنشر و التوزيع 320_.2020 ،صفحة.
وول أ
قلب الظالم = / Heart of Darknessجوزيف كونراد ؛ ترجمة  :نور جاسر_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 175_.2020 ،صفحة.
كون
كتاب األدغال  :رواية =  / The Jungle Bookروديارد كيبلنغ ؛ ترجمة  :عماد
عبده_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 230_.2020 ،صفحة.
كيب ك
توم سوير  :قصة حياة طفل  /مارك توين ؛ ترجمة  :د .آمال فراش ؛ مراجعة وتدقيق :
محمد سعيد إستيتية_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 392_.2020 ،صفحة.
توي ت
غيمة يتدلى منها حبل سميك  :رواية  /أماني سليمان داود_.عمان  :األهلية للنشر و
التوزيع 117_.2020 ،صفحة.
داو غ
نداء التالل =  / The Call of The Hillsجوريف هـ .جيدج ؛ ترجمة  :شفيق أسعد
فريد_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 359_.2020 ،صفحة.
جيد ن
ما يعيش به الناس و قصص أخرى =  / What Men Live By and Other Talesليو
تولستوي ؛ ترجمة  :عبد العزيز أمين الخانجي_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 143_.2020صفحة.
تول م
عينان زرقاوان =  / A Pair of Blue Eyesتوماس هاردي ؛ ترجمة  :ميسون
الحمد_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 479_.2020 ،صفحة.
هار ع

يوميات آدم و حواء  :رواية  /مارك توين ؛ ترجمة  :فرج جبران ؛ تقديم  :محمود
تيمور_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 85_.2020 ،صفحة.
توي ي
الريحانة و الديك المغربي  :رواية  /يحيى يخلف_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 350_.2020صفحة.
يخل ر
حاج كومبوستيال  /باولو كويلو ؛ ترجمة  :ماريا طوق ؛ تدقيق لغوي  :روحي
طعمة_.بيروت  :شركة المطبوعات للتوزيع و النشر 234_.2010 ،صفحة.
كوي ح
موسم الهجرة إلى الشمال  /الطيب صالح_.بيروت  :دار الجيل[ ،بين  1990و
1999؟] 200_.صفحة.
صال م
بقعة عمياء  :رواية  /سميحة خريس عمان  :اآلن 292_.2019 ،صفحة.
خري ب
ذاكرة الجسد  :رواية  /أحالم مستغانمي_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع،
 404_.2012صفحة.
مست ذ
تراب الماس  :حين يصبح القتل أثرا جانبيا  /أحمد مراد_.القاهرة  :دار الشروق،
 393_.2010صفحة.
مرا ت
بنات الرياض  :رواية  /رجاء عبد هللا الصانع_.بيروت  :دار الساقي 319_.2006 ،صفحة.
صان ب
عيناك نخيل أزرق  /لؤي طه_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 342_.2017صفحة.
طه ع
عمارة يعقوبيان  :رواية  /عالء األسواني_.القاهرة  :مكتبة مدبولي 363_.2005 ،صفحة.
أسو ع

إمرأة و ظالن  :قصة عشق حقيقية ال تزال أحداثها مستمرة بين الكويت ومدينة كان /
خلود عبد هللا الخميس_.بيروت  :شركة المطبوعات للتوزيع و النشر399_.2008 ،
صفحة.
خمي إ
يوميات خادمة في الخليج  /محمد آلتونجي_.المنصورية  :كتابنا 192_.2008 ،صفحة.
آلت ي
بنات إيران  :رواية واقعية =  / Persian Girlsناهيد رشالن ؛ ترجمة  :عمر
األيوبي_.بيروت  :دار الكتاب العربي 303_.2008 ،صفحة.
رشل ب
الزهير  /باولو كويليو ؛ ترجمة  :رنا الصيفي ؛ تدقيق لغوي  :روحي طعمة_.بيروت :
شركة المطبوعات للتوزيع و النشر 348_.2009 ،صفحة.
كوي ز
صورة مفقودة  /أسمى العطاونة_.بيروت  :دار الساقي 159_.2019 ،صفحة.
عطا ص
أبناء و أحذية  :رواية  /محسن الرملي_.بغداد  :دار المدى لإلعالم و الثقافة و الفنون،
 196_.2018صفحة.
رمل أ
ال تخبر الحصان !  :رواية  /ممدوح عزام_.دمشق  :دار ممدوح عدوان للنشر و التوزيع،
 253_.2019صفحة.
عزا ل
مي ليالي إيزيس كوبيا  :ثالثمئة ليلة و ليلة في جحيم العصفورية  :رواية  /واسيني
األعرج_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع 351_.2018 ،صفحة.
أعر م
القاتل األشقر  :رواية  /طارق بكاري_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع326_.2019 ،
صفحة.
بكا

الموتى ال يذهبون إلى النوم =  / The Dead Do Not Go to Sleepنعيم عاشور_.بيروت
 :المؤسسة العربية للدراسات و النشر 379_.2019 ،صفحة.
عاش م
إنتقام النرجس  :رواية  /حنين رياض_.عمان  :اآلن 485_.2020 ،صفحة.
ريا إ
داخل جدران المدرسة  :مجموعة قصص تربوية واقعية  /د .لمى عادل صالح_.رام هللا :
الرعاة للدراسات و النشر 190_.2019 ،صفحة.
صال د
أوبرا القناديل  :رواية  /مشهور البطران_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر،
 258_.2019صفحة.
بطر أ
نافذة هروب  :قصص  /خالد سامح_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،
 82_.2009صفحة.
سام ن
المرام  :رواية  /إسراء أحمد_.عمان  :مكتبة الطليعة العلمية 243_.2020 ،صفحة.
أحم م

الكيمياء
األسس النظرية و العملية لكيمياء التحليل الكمي الوزني  /أ .د .داخل ناصر طه ،م .د.
أمل سعدون مجيد ،أ .م .لمى أحمد محمد علي النقاش ،أ .م .أحمد صالح فرهود
الخفاجي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 150_.2019 ،صفحة.
 543.1طه
مبادئ الكيمياء  /تأليف  :خالد مصطفى خالد عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع،
 278_.2019صفحة.
 540خال
علوم الكيمياء  /تأليف  :أحمد خضر محمود هماش_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع،
 244_.2019صفحة.
 540هما

اللغات
الدراسات العربية المقارنة في اللغات الشرقية و آدابها  /الدكتور يوسف بكار_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 119_.2019 ،صفحة.
 491بكا

اللغة العربية
ألفاظ من التراث الشعبي األردني  /الباحث في التراث الشعبي أحمد إبراهيم
الزعبي_.إربد  :مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع516_.2019 ،
صفحة.
 417.565زعب
لمسات تربوية في تدريس اللغة العربية  /األستاذ المساعد الدكتور  :فالح صالح
حسين الجبوري_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 504_.2020 ،صفحة.
 410.7جبو
األخطاء اإلمالئية الشائعة  :تشخيص و عالج  /الدكتور فرمان قحط رحيمة
الجنابي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 223_.2019 ،صفحة.
 418.2جنا

المحاسبة
أصول تدقيق الحسابات  /األستاذ  :سعد فؤاد حبابة_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع،
 325_.2020صفحة.
 657.45حبا
المحاسبة اإلبداعية و اإلحتيال في التقارير المالية  /األستاذة الدكتورة  :هوام
جمعة_.عمان  :زمزم 189_.2021 ،صفحة.
 657.3جمع

المسيحية
بين الدين و العلم  /تأليف  :أندرو ديكسون وايت ؛ ترجمة  :إسماعيل مظهر_.عمان :
اإلبتكار للنشر و التوزيع 250_.2020 ،صفحة.
 261.55واي

المشاكل والخدمات اإلجتماعية
اإلرشاد األسري و الزواجي  /تأليف  :صاحب عبد مرزوك الجنابي_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 336_.2020 ،صفحة.
 362.8286جنا
اإلنسان و البيئة  :دراسة في التربية البيئية = Human and Environment : A Study
 / in Environmental Educationاألستاذ الدكتور  :راتب سالمة السعود_.عمان  :دار
الثقافة للنشر و التوزيع 295_.2020 ،صفحة.
 363.73سعو
اللوجستك العكسي و حماية البيئة = Reverse Logistics and Environmental
 / Protectionاألستاذ الدكتور  :مجبل رفيق مرجان ،ميس حسين العميدي_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 363.7مرج
العولمة و أثرها على المجتمعات العربية  /الدكتور محمد إبراهيم أحمد عكة_.عمان :
الدار المنهجية للنشر و التوزيع 367_.2019 ،صفحة.
 364.25عكة
سالمة الغذاء و الصحة العامة  :التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت  /د .زهير أحمد
السباعي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر 134_.2019 ،صفحة.
 363.1926سبا
سيكولوجية اإلرهاب  /األستاذ الدكتور  :محمود كاظم محمود التميمي ،األستاذ الدكتور
 :ميثم عبد الكاظم هاشم_.عمان  :دار دجلة 310_.2019 ،صفحة.
 364.019تمي
 ISO 45001 : 2018التطبيق العملي لنظام الصحة و السالمة المهنية بموجب متطلبات
المواصفة  /الدكتور إسماعيل إبراهيم القزاز_.عمان  :دار دجلة 247_.2020 ،صفحة.
 363.11قزا
إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات و أثرها على أداء العاملين  /تأليف  :الدكتور
أديب خلف مفلح الملكاوي_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 217_.2021 ،صفحة.
 362.11068ملك

علم السكان و تضخم المدن  :التزايد السكاني المطرد  /األستاذ الدكتور  :علي سالم
إحميدان الشواورة_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 496_.2019 ،صفحة.
 363.9شوا
البيئة  :حمايتها ،تلوثها ،مخاطرها =  / Environmentعماد محمد ذياب الحفيظ_.عمان
 :دار صفاء للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 363.7حفي
جغرافيا الحوادث المرورية  /المدرس المساعد كرار ماجد كريم الجياشي_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 244_.2020 ،صفحة.
 363.12جيا

المعارف العامة
مناهج البحث العلمي من التبيين إلى التمكين  /تأليف  :األستاذ الدكتور  :محمود أحمد
أبو سمرة ،األستاذ الدكتور :محمد عبد اإلله الطيطي_.عمان  :دار اليازوري العلمية
للنشر و التوزيع 359_.2020 ،صفحة.
 001.42أبو
طرق البحث العلمي  :أسس و تطبيقات  /األستاذ الدكتور  :محمد أزهر سعيد
السماك_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 322_.2019 ،صفحة.
 001.42سما
البحث العلمي  :مفهومه و أدواته و أساليبه =  / Scientific Researchذوقان عبيدات،
كايد عبد الحق ،عبد الرحمن عدس عمان  :دار الفكر 312_.2020 ،صفحة.
 001.42عبي
تصميم البحث النوعي  :دراسة معمقة في خمسة أساليب = Qualitative Inquiry
 / Research Design : Choosing Among Five Approachesجون و .كريسويل ،شيريل
ن .بوث ؛ ترجمة  :أحمد محمود الثوابيه ؛ التدقيق اللغوي  :خالد عطية
السعودي_.عمان  :دار الفكر 470_.2019 ،صفحة.
 001.42كري
المعلوماتية و البحث العلمي  /األستاذ الدكتور  :عصام حسن أحمد الدليمي ،المدرس
المساعد  :علي عبد الرحيم صالح_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع208_.2019 ،
صفحة.
 001.420285دلي

أساسيات النشر العالمي في التخصصات اإلنسانية /األستاذ الدكتور حيدر حاتم فالح
العجرش_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 205_.2020 ،صفحة.
 001.44عجر
مناهج في البحث العلمي  /األستاذ الدكتور حامد عباس مخيف المعموري ،األستاذ
الدكتور عارف وحيد إبراهيم الخفاجي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع،
 208_.2019صفحة.
 001.42معم
البحث العلمي بين النظرية و التطبيق  /األستاذ الدكتور  :محمد جالل الغندور_.القاهرة
 :دار الجوهرة للنشر و التوزيع 496_.].2019[ ،صفحة.
 001.42غند
مجتمع المعرفة في العالم العربي  /األستاذ جبريل بن حسن العريشي ،الدكتورة سحر
بنت خلف مددين_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 335_.2019 ،صفحة.
 001.0956عري
منهجية البحث العلمي  /األستاذ الدكتور  :خضير كاظم حمود ،األستاذ الدكتور :
موسى سالمة اللوزي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 296_.2008 ،صفحة.
 001.42حمو
مختارات في ربوع المعرفة اإلنسانية و التربوية و اإلجتماعية  /إعداد الباحثة اإلجتماعية
 :أ .ناهدة جابر اللبدي_.عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع 110_.2019 ،صفحة.
 081لبد
أسس و قواعد البحث العلمي  /األستاذ الدكتور  :ناهدة عبد زيد الدليمي_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 200_.2019 ،صفحة.
 001.42دلي
منهجية كتابة البحوث و الرسائل في العلوم التربوية و النفسية  /األستاذ الدكتور
محمود كاظم محمود التميمي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 145_.2019 ،صفحة.
 001.42تمي
أسس البحث العلمي =  / Basics of Scientific Researchاألستاذ الدكتور  :محمود
داوود الربيعي ،األستاذ الدكتور  :مازن عبد الهادي أحمد الشمري ،األستاذ الدكتور :
رائد فائق عبد الجبار ،األستاذ الدكتور  :مازن هادي كزار الطائي_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 416_.2019 ،صفحة.

 001.42ربي
مناهج البحث بين النظرية و التطبيق  /األستاذ الدكتور  :أنور حسين عبد
الرحمن_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 400_.2019 ،صفحة.
 001.42عبد
المرشد في إعداد البحوث و الرسائل الجامعية  /أ .د .فريد كامل أبو زينة
مكتبة الفالح للنشر و التوزيع 198_.2020 ،صفحة.

الكويت :

 001.42أبو
المقابالت في البحوث النوعية  :من متطلبات مقرر إتجاهات تربوية معاصرة  /إشراف و
تحرير الدكتور غازي عنيزان الرشيدي_.الكويت  :مكتبة الفالح للنشر و التوزيع،
 248_.2019صفحة.
 001.42مقا
التمثيل المعرفي للمعلومات  /األستاذ المساعد الدكتورة ندى فتاح العباجي ،الدكتورة
رنا كمال العكيدي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 288_.2020 ،صفحة.
 001عبا

الموسيقى
الموسيقى في المسرح كيف نفهمها  :مدخل في جماليات و فلسفة الموسيقى
التصويرية  /قيس عودة الكناني_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع152_.2020 ،
صفحة.
 781.538كنا

النباتات
فسلجة محاصيل الخضر  /أ .د .عبد الرحيم سلطان محمد  ،أ .م .د .كمال بنيامين
أيشو_.عمان  :دار دجلة 512_.2020 ،صفحة.
 581.7محم

الهندسة
تكنولوجيا عمليات التصنيع  /الدكتور  :عباس عليوي الجبوري ،علي إبراهيم
الموسوي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 621.8جبو

معالجة الصور الرقمية بإستخدام حزمة Matlab = Digital Image Processing Using
 / Matlabالدكتور  :مزهر شعبان العاني_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع224_.2008 ،
صفحة.
 621.367عان
تقنيات الصوت اإلذاعي و التلفزيوني  /رستم أبو رستم_.عمان  :دار المعتز للنشر و
التوزيع 93_.2020 ،صفحة.
 621.3893أبو
خواص و إختبار المواد الهندسية = / Properties and test of engineering materials
المهندس معن يحيى الحمداني_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع192_.2019 ،
صفحة.
 620.11حمد

إدارة األعمال
الجودة الشاملة و مجاالت تطبيقها العملية  /إعداد المهندس  :مهند النابلسي_.عمان
 :الجمعية األردنية للجودة 146_.2002 ،صفحة.
 658.4013ناب
النجم الساطع للجودة العصرية الجديدة  /تأليف المهندس مهند النابلسيThe = .
إربد  :دار المشكاة للنشر و التوزيع227_.2020 ،
Bright Star Of Modern Quality
صفحة.
 658.562ناب
المفاوضات مهارات و إستراتيجيات  :دراسة في مفهوم المفاوضات و دورها في العالقات
الدولية  /إبراهيم حرادن مطر عمان  :دار الجنان للنشر و التوزيع 248_.2020 ،صفحة.
 658.4052مطر
جودة التدريب اإلداري و متطلبات المواصفة الدولية اإليزو  / 10015األستاذ الدكتور :
نجم العزاوي_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 348_.2019 ،صفحة.
 658.3124عزا
إدارة الموارد البشرية إستراتيجيا في ظل اإلتجاهات العالمية المعاصرة  /الدكتور  :صالح
إبراهيم سليمان العواسا ،األستاذ الدكتور  :شوقي ناجي جواد_.عمان  :دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع 400_.2021 ،صفحة.
 658.3عوا

التسويق اإللكتروني في القرن الحادي و العشرين  /الدكتور  :علي فالح مفلح الزعبي،
الدكتور  :أحمد صالح النصر_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع272_.2020 ،
صفحة.
 658.872زعب
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الدليمي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 480_.2019 ،صفحة.
 307.116دلي
المدن  :تضخمها ،سلبياتها ،تخطيطها  /األستاذ الدكتور  :علي سالم إحميدان
الشواورة_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 640_.2019 ،صفحة.
 307.116شوا
أنثروبولوجيا المدينة و الفضاءات الحضرية  /األستاذ الدكتور منصور مرقومة_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 175_.2020 ،صفحة.
 307.76مرق

علم المكتبات والمعلومات
داخل المكتبة خارج العالم  :نصوص عالمية حول القراءة  /إختيار و ترجمة راضي
النماصي ؛ تقديم أ .د .سعد البازعي_.الدمام  :دار أثر للنشر و التوزيع150_.2019 ،
صفحة.
 028داخ
أسس قياسات الشبكة العنكبوتية  :اإلتجاهات الحديثة لتقييم محتوى اإلنترنت /
الدكتور  :محمود شريف زكريا_.القاهرة  :دار الجوهرة للنشر و التوزيع253_.]2019[ ،
صفحة.
 020.727زكر
إتجاهات حديثة في دراسة المعلومات  /مفتاح محمد ذياب_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 352_.2019 ،صفحة.
 021.28ذيا

علم النفس
المحاكاة و التخيل  :الحدود و التماهي  /الدكتور  :زروقي عبد القادر_.عمان  :دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 208_.2019 ،صفحة.
 153.2عبد
الشيخوخة النفسية  :أسبابها و طرق مواجهتها  /األستاذ الدكتور  :عبد العزيز
حيدر_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 192_.2019 ،صفحة.
 155.67حيد
التخطيط و التنمية البشرية  /الدكتور حسن محمد أحمد_.عمان  :دار الراية للنشر و
التوزيع 223_.2020 ،صفحة.
 153أحم
أبعاد نظرية خداع األذكياء  /د .عينو عبد هللا إبن الطاهر_.عمان  :دار الراية للنشر و
التوزيع 210_.2020 ،صفحة.
 153.7إبن
السعادة و التطور  /الدكتور محسن علي الدلفي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 563_.2020 ،صفحة.
 152.42دلف

أسئلة نفسية حائرة  /الدكتور  :أسعد شريف األمارة_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 158_.2020 ،صفحة.
 152إما
الدعم النفسي ضرورة مجتمعية للعمل على الصدمة النفسية و تداعيات الصدمة /
المحللة النفسية الدكتورة مرسلينا شعبان حسن_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 463_.2019 ،صفحة.
 155.9042حسن
أحببت وغدا  /د .عماد رشاد عثمان_.القاهرة  :الرواق للنشر و التوزيع255_.2019 ،
صفحة.
 158.2عثم
هدايا األلم  18 :رسالة أمل  18 :كوتش محترفا من اإلتحاد الدولي للكوتشنج
_.ICFالقاهرة  :الرواق للنشر و التوزيع 295_.2020 ،صفحة.
 158.1هدا
قوة الوعي الباطني  :إستعن بفكرك الباطني لتصنع لنفسك الحياة التي طالما أردتها =
Subconscious Power : Use your Inner Mind to Create the Life You've have
 / Always Wantedكيمبرلي فريدمتر ؛ ترجمة  :أمال نعيم الحلبي_.القاهرة  :الرمل،
 320_.2020صفحة.
 154.7فري
الصحة النفسية  /الدكتور  :مصطفى عبد السالم الهيتي_.عمان  :دار آمنة للنشر و
التوزيع 292_.2019 ،صفحة.
 150هيت
الذكاء الثقافي في المنظمات  /األستاذ المساعد الدكتور إحسان دهش جالب ،سحر
عناوي رهيو_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 153.93جال
حياة حقيقية =  / Truthful Livingنابليون هيل ؛ كتب التصدير  :جيفري
جيتومير_.الرياض  :مكتبة جرير 233_.2020 ،صفحة.
 158.1هيل

دورة التفكير  :كتاب يلهم ذاتك اإليجابية = The Cycle of Thought : A Book to
 / Inspire Your Positive Selfنابليون هيل ،جوديث ويليامسون_.الرياض  :مكتبة جرير،
 365_.2020صفحة.
 158.1هيل
معجزة الهدف الواضح و المحدد =  / The miracle of a definite chief aimميتش
هورويتز الرياض  :مكتبة جرير 203_.2020 ،صفحة.
 158.1هور
فن التصرف بوضوح  52 :خطأ يجدر بك تركها لآلخرين = Die kunst Des Klugen
 / Handelnsرولف دوبلي_.الرياض  :مكتبة جرير 226_.2020 ،صفحة.
 153دوب
السعادة  :مفهومها ،نظرياتها ،قياسها ،مصادرها ،عالقتها بمتغيرات أخرى  /أ.د .إيمان
عباس الخفاف_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 451_.2020 ،صفحة.
 152.42خفا
فن الحياة  /تأليف  :سالمة موسى_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع154_.2020 ،
صفحة.
 158.1موس
السلوك العدواني عند المراهقين  /الدكتورة مريم الشمري_.عمان  :دار الخليج للنشر
و التوزيع 181_.2021 ،صفحة.
 155.51شمر
قياس الذكاء  /األستاذ  :عبد هللا يوسف أبو زعيزع_.عمان  :زمزم 262_.2021 ،صفحة.
 153.93أبو
أساليب اإلرشاد و العالج النفسي  /األستاذ  :عبد هللا يوسف أبو زعيزع_.عمان  :زمزم،
 170_.2020صفحة.
 158.3أبو
فن التفكير  :مفتاح للتعليم العقلي  /أرنست دمنيه ؛ ترجمة  :رشدي السيسي ؛
مراجعة  :مصطفى حبيب ؛ تدقيق  :معتز أبو قاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 207_.2019صفحة.
 153.4دمن

الكبت  /سيجموند فرويد ،وليم شتيكل ؛ ترجمة  :علي السيد حضارة ؛ مراجعة و تقديم
 :معتز أبو القاسم_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 157_.2020 ،صفحة.
 150.1952فرو
السعادة قرار  /المدرب و المصلح األسري  :أحمد سالمة_.عمان  :دار آمنة للنشر و
التوزيع 171_.2019 ،صفحة.
 158.1سال
روافد الحياة الذكية  /الدكتور عبد العظيم حمزة الزبيدي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و
التوزيع 391_.2020 ،صفحة.
 153زبي
القلق  :دراسات عن القلق و األمراض النفسية الشائعة  /الدكتور مصطفى عبد السالم
الهيتي_.عمان  :دار آمنة للنشر و التوزيع 193_.2019 ،صفحة.
 152.46هيت
المواجهة النفسية لألحداث الصادمة  :حوادث المرور أنموذجا  /الدكتور  :عبد هللا محمد
المهداوي_.عمان  :دار الرنيم للنشر و التوزيع 290_.2019 ،صفحة.
 155.936مهد
ال تكن لطيفا أكثر من الالزم  :شيء جميل جدا من أجلك ،كيف تتجنب تسعة أخطاء
ضارة بك؟ = Too Nice for Your Own Good : How to Stop Making 9 Self-
 / Sabotaging Mistakesديوك روبنسون_.الرياض  :مكتبة جرير 281_.2020 ،صفحة.
 158.1روب
الحياة النفسية  :تحليل علمي لشخصية الفرد  /ألفرد آدلر ؛ ترجمة  :محمد بدران،
أحمد محمد عبد الخالق بك_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 174_.2020 ،صفحة.
 155آدل

علوم األرض
علم المناخ و تأثيره في البيئة الطبيعية و البشرية في العالم  /األستاذ الدكتور  :علي
سالم إحميدان الشواورة_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 608_.2019 ،صفحة.
 551.6شوا

