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األمور الصعبة في إدارة المشاريع الناشئة  :إجابات ألصعب األسئلة التي تواجه
رياديي األعمال  /بن هورويتز ؛ عصام داود_.عمان  :جبل عمان309 _.2016 ،ص.
/658.403هور
التخطيط التشغيلي  /مجيد الكرخي_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع_.2018 ،
282ص.
/658.4012كرخ
عن اإلستراتيجية  /خليل يوسف سمرين_.الرياض  :العبيكان399 _.2016 ،ص.
/658.4012إست
ماذا تسأل الشخص الذي تراه في المرآة  :أسئلة حاسمة لكي تصبح قائدا أكثر
فعالية و تصل إلى أقصى قدراتك  /روبر ستيفن كابالن_.الرياض  :مكتبة جرير،
248 _.2017ص.
/658.4092كاب
آدم تحت مجهر األنثى السمراء  :نصوص  /فاتن حمود_.القاهرة  :دار أكتب للنشر و
التوزيع245 _.2015 ،ص.
/818حمو
األنواء األندلسية في الشعر و النقد  /رافد جهاد عبد هللا_.عمان  :دار المناهج
للنشر و التوزيع344 _.2018 ،ص.
/810.96عبد
بهاء السرد  :دراسات  /سلطان الزغول_.عمان  :األلفية للنشر و التوزيع_.2018 ،
140ص.
/813.009زغو
رسائل إلى تاليا  :شعر  /عمرو شرف_.عمان  :دار الغاية للنشر و التوزيع_.2018 ،
64ص.
/811.9565شرف
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طريقة من صفحة واحدة إلعادة تطوير مهنتك  :نموذج عملك الشخصي  /تيم
كالرك ؛ ألكسندر أوسترفالدر ؛ إيف بينور ؛ عصام داود_.عمان  :جبل عمان_.2018 ،
257ص : .مص .مل.
/650.1كال
فقط أنصت  :إكتشف سر التواصل مع كل أنواع الشخصيات  /مارك جولستون ؛ كيث
فيرازي_.الرياض  :مكتبة جرير246 _.2017 ،ص.
/650.13جول
أفياء الوحي  :تغريدات قرآنية  /عبد هللا بلقاسم ؛ ناصر العمر ؛ عائض القرني ؛
محمد العريفي ؛ محمد الخضيري_.مكة المكرمة  :دار طيبة الخضراء،
328_.2016ص.
/212.9بلق
السيرة مستمرة  :تقاطعات و توازيات السيرة المكية مع نزول القرآن الكريم  /أحمد
خيري العمري[_.د.م : ].عصير الكتب للنشر و التوزيع448 _.2018 ،ص.
/219عمر
حديث رمض ان  :تفسير جامع لخمس سور من القرآن الكريم و هي  :الفرقان  -و
لقمان  -و الحجرات  -و الحديد  -و العصر  /محمد مصطفى المراغي ؛ إبراهيم صالح
الهدهد_.القاهرة  :مجلة األزهر216 _.2018 ،ص.
/212مرا
حقيقة القرآن  /إبراهيم أبو عواد_.عمان  :دار األيام للنشر و التوزيع_.2017 ،
394ص.
/211أبو
كتاب التيسير في القراءات السبع  /أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر األموي
الداني ؛ محمد بيومي_.القاهرة  :دار الغد الجديد216 _.2006 ،ص.
/211.82دان
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موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين و المؤولين  :دراسة نقدية لمنهج إبن
تيمية  /محمد عبد الفضيل القوصي_.القاهرة  :مجلة األزهر95 _.2018 ،ص.
/211.642قوص
نهاية الفقر  :اإلمكانيات اإلقتصادية لعصرنا  /جيفري ساكس ؛ بونو_.القاهرة  :مركز
القاهرة لقياسات التنمية509 _.2017 ،ص.
/339.46ساك
الدولة األموية  :عوامل اإلزدهار و تداعي ات اإلنهيار  :دراسة شاملة  /علي محمد
محمد الصالبي_.القاهرة  :دار التوزيع و النشر اإلسالمية879 _.2006 ،ص.
/956.04صال
بحثا عن الشمس من قونية إلى دمشق  :جالل الدين الرومي و شيخه شمس
تبريز  /عطاء هللا تدين_.بيروت  :المكتب الفني للترجمة و النشر601 _.2016 ،ص.
/928.9155تدي
حياة في اإلدارة  /غازي عبد الرحمن القصيبي_.بيروت  :المؤسسة العربية
للدراسات و النشر358 _.2017 ،ص.
/926.5قصي
أ هال بالفشل!  :حول أخطاءك إلى أفكار مفيدة  /إريك كيسلز ؛ مازن معروف_.بيروت
 :دار الساقي165 _.2018 ،ص : .مص .مل.
/779كيس
الراقم على الماء  /وليد المعاني_.عمان  :دار ورد األردنية للنشر و التوزيع_.2016 ،
319ص.
/370.9565معا
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تقييم األداء في المؤسسات التعليمية بإستخدام نظام التقييم  / 360رافدة
الحريري_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع176 _.2018 ،ص.
/371.2حري
دراسات في علم النفس المعرفي  /مريم مهذول الطائي_.عمان  :دار المناهج
للنشر و التوزيع356 _.2018 ،ص.
/370.152طاء
قوة اآلن  :الدليل إلى التنوير الروحي  /إكهارت تول ؛ حسين محمد_.بيروت  :دار
الخيال221 _.2018 ،ص.
/204.4تول
آللئ عمري  /سمر السامرائي[_.أبو ظبي]  :دار كتاب للنشر و التوزيع_.2017 ،
262ص.
/616.834سام
جمهورية البعد الواحد  :التدخالت اإليرانية في مملكة البحرين  /عبد الستار
الراوي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر446 _.2018 ،ص.
/327.5505694راو
زمن اليقظة  :مراجعات نقدية في الفكر اإلسالمي المعاصر  /مهنا الحبيل_.بيروت :
المؤسسة العربية للدراسات و النشر220 _.2018 ،ص.
/189.18حبي
الكون الحي بين الفيزياء و الميتافيزياء  /جواد خلف بشارة_.عمان  :دار المناهج
للنشر و التوزيع455 _.2018 ،ص.
/523.1بشا
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هذا هو الفن  /خالد الحمزة_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
239 _.2018ص.
/700.9حمز
أعجوبة  /آر .جيه .باالسيو ؛ إيهاب عبد الحميد_.الدوحة  :دار جامعة حمد بن
خليفة430 _.2018 ،ص.
ق/بال/أ
أمطار صيفية  :رواية  /أحمد القرمالوي_.القاهرة  :مكتبة الدار العربية للكتاب،
220 _.2017ص.
ق/قرم/أ
أوسكار و السيدة الوردية  :رواية  /إريك إيمانويل شميدت ؛ آنا عكاش_.دمشق :
ورد للطباعة و النشر و التوزيع95 _.2015 ،ص.
ق/شمي/أ
الباخرة كليوباترا  /محمد معروف_.القاهرة  :دار ميريت188 _.2008 ،ص.
ق/معر/ب
الخروج من البالعة  :رواية  /نائل الطوخي_.القاهرة  :الكرمة454 _.2018 ،ص.
ق/طوخ/خ
القرصان  /عبد العزيز آل محمود_.الدوحة  :دار جامعة حمد بن خليفة_.2011 ،
413ص.
ق/آل
المولودة  /نادية كامل_.القاهرة  :الكرمة551 _.2018 ،ص.
ق/كام/م
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بذلة الغوص و الفراشة  :رواية  /جون دومينيك بوبي ؛ شوقي برنوصي ؛ رمزي
رحومة_.تونس  :دار مسكيلياني121 _.2017 ،ص.
ق/بوب/ب
حجارة بوبيللو  :رواية  /أدوار الخراط_.بيروت  :دار اآلداب184 _.1992 ،ص.
ق/خرا/ح
عرق اآللهة  :رواية  /حبيب عبد الرب سروري_.بيروت  :رياض الريس للكتب و
النشر284 _.2008 ،ص.
ق/سرو/ع
قبالت نيتشه  /النس أولسن ؛ نادين نصر هللا_.بيروت  :دار التنوير للطباعة و النش ر،
254 _.2017ص.
ق/أول
كحل  :قصص  /تغريد أبو شاور_.عمان  :وزارة الثقافة195 _.2017 ،ص.
ق/أبو/ك

لهجة قبيلة قيس  :دراسة لغوية  /رشا طه النعيمي_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع256 _.2018 ،ص.
/417نعي
مفتاح العلوم  /أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ؛
حمدي محمدي قابيل ؛ مجدي فتحي السيد_.القاهرة  :المكتبة التوفيقية،
[535 _.]2006ص.
/414سكا
قرى النعيمات  :تاريخ و حضارة  :ذات راس ،شقيرا ،العينا  /تيسير الهواري_.عمان :
الهواري339 _.2017 ،ص.
/956.531هوا
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إستجواب الرئيس  /جون نكسون ؛ إياد أحمد_.بيروت  :الدار العربية للعلوم_.2017 ،
237ص.
/956.30242نكس
قرية زكريا  /خضر إبراهيم سالمة_.عمان  :سالمة346 _.2013 ،ص : .مص.
/956.441سال
الدروس اليومية  /روندا بايرن_.الرياض  :مكتبة جرير365 _.2017 ،ص.
/158.1باي
عش الحياة كما لم تعشها من قبل  /شوكال داتا_.الرياض  :مكتبة جرير_.2017 ،
285ص.
/158.1دات
كيف تكون تعيسا  40 :إستراتيجية أنت تستخدمها بالفعل  /راندي جاي
باترسون_.الرياض  :مكتبة جرير231 _.2017 ،ص.
/158.1بات

