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اإلدارة

كيف تسوق نفسك في سوق العمل؟  :دليلك للدخول إلى عالم األعمال و الحصول على
وظيفة أحالمك  /تأليف  :أحمد جمال الجسار_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع94_.2020 ،
صفحة.
 650.14جسا

اإلدارة العامة

إدارة الخدمة المدنية و الوظيفة العامة  /عباس الحميري ،نجم العزاوي ،أرزوقي
القريشي_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 398_.2020 ،صفحة.
 352.63حمي
الحكومة اإللكترونية  :الخطط و اإلستراتيجية  /الدكتور  :محمد أيوب_.عمان  :مؤسسة الوراق
للنشر و التوزيع 295_.2020 ،صفحة.
 352.387أيو
القيادة األخالقية و دورها في بناء و إعداد قادة الصف الثاني بالمنظمات العربية  /األستاذ :
أحمد جبار حسنينعمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 192_.2020 ،صفحة.
 352.236حسن
حوكمة المؤسسات في ضوء الفكر المعاصر =  / Institutions Governanceسامح عبد
المطلب عامر ،ياسمين جودة السنطيل_.عمان  :دار الفكر 407_.2020 ،صفحة.
 352.3عام
اإلدارة المالية العامة  /األستاذ الدكتور سعد عبد القهار الراوي ،األستاذ الدكتور أثير أنور
الشريف ،األستاذ المساعد الدكتور عبد الرحمن عبيد جمعة_.عمان  :دار الوضاح290_.2020 ،
صفحة.
 352.4راو

اإلسالم

الغارة على العالم اإلسالمي  /أ.ل شاتليه ؛ ترجمة  :مساعد اليافي ،محب الدين الخطيب ؛
تقديم وتحرير  :عبد هللا سليم عمارة_.أنقرة  :أكيول 191_.2020 ،صفحة.
 218.522شات
الشكر قوته و منزلته  /مالذ أبو عمر_.عمان  :دار دجلة 346_.2020 ،صفحة.
 218.41799أبو
عيسى إبن مريم عليه السالم عبد هللا و رسوله  /تأليف  :محمود موسى أبو شرار_.عمان :
دار المأمون للنشر و التوزيع 164_.2014 ،صفحة.
 211.951أبو
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قضايا فكرية  /محمود دمير_.عمان  :دمير 236_.2020 ،صفحة.
 218.5دمي
أساليب القرآن العظيم في محاورته للعقل السليم لشرح مفاهيمها و أهميتها  /خلود عيسى
حسن األطرش_.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع 221_.2021 ،صفحة.
 211.6أطر

اإلقتصاد

التجربة الكورية =  / Korean Experienceتأليف الدكتور  :واثق علي الموسوي_.عمان  :دار
االيام للنشر و التوزيع 468_.2020 ،صفحة.
 330.9519موس
آراء و مواقف في اإلقتصاد و السياسة  /الدكتور  :منير الحمارنة_.عمان  :دار الشروق للنشر و
التوزيع 690_.2020 ،صفحة.
 330.956حما
السياحة البيئية  /األستاذ الدكتور عبد هللا سالم المالكي_.عمان  :دار الوضاح152_.2019 ،
صفحة.
 338.4791مال
المسؤولية اإلجتماعية للمصارف الخاصة في إطار العالقة بين رأس المال الفكري و رأس المال
التمويلي  /وليد حميد رشيد األميري_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،
 296_.2019صفحة.
 332.1أمي
المصارف اإلسالمية و المؤسسات اإلقتصادية  :النظرية و التطبيق = Islamic Banks and
 / Economic Institutions : Theory and Practiceاألستاذ الدكتور  :وائل محمد عربيات_.عمان
 :دار الثقافة للنشر و التوزيع 416_.2020 ،صفحة.
 332.1عرب
مبادئ التحليل اإلقتصادي الجزئي و الكلي = The Principles of Economic Analysis The
 / Micro and Macroاألستاذ الدكتور  :محمد مروان السمان ،األستاذ الدكتور  :محمد ظافر
محبك ،األستاذ الدكتور  :أحمد زهير شامية_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع418_.2019 ،
صفحة.
 338.5سما
إدارة إستخدام المياه  /الدكتور محمد أحمد السامرائي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع،
 272_.2019صفحة.
 333.91سام
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الدولة الريعية و أثرها في تطبيق الفيدرالية  /الدكتورة نجاة محمد عبيد_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 384_.2020 ،صفحة.
 339.209563عبي
تكنولوجيا العملة اإلفتراضية  :البتكوين أنموذجا = Virtual Currency Technology : Bitcoin
 / As A Modelالدكتور  :عمر محمد حطاب شديفات_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،
 210_.2019صفحة.
 332.42شدي
الذكاء اإلصطناعي و التنمية اإلقتصادية  /إعداد جامعة جرش_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و
التوزيع 417_.2019 ،صفحة.
 338.9مؤت
إدارة المديونية  /الدكتورة وهيبة السليمانيعمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 272_.2020 ،صفحة.
 336.3سلي
تقييم و تحديد أسعار الصرف للعمالت العالمية الرئيسية  /الدكتور  :محمد عبد هللا
شاهين_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 227_.2020 ،صفحة.
 332.456شاه
تنمية المبيعات السياحية  /الدكتور  :مصطفى يوسف كافي_.عمان  :دار اإلبتكار للنشر و
التوزيع 257_.2020 ،صفحة.
 338.4791كاف
وسائل اإلتصال و دور الترويج في ترقية الخدمات السياحية  /الدكتور  :مصطفى يوسف
كافي_.عمان  :دار اإلبتكار للنشر و التوزيع 289_.2020 ،صفحة.
 338.4791كاف
الفساد و إنعكاساته على التنمية اإلقتصادية  :دراسة حالة األردن  /الدكتور  :خالد عيادة
عليمات_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 354_.2020 ،صفحة.
 338.9565علي
أثر اإلستثمار في النمو اإلقتصادي  /تأليف  :أحمد جمال الجسار_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع 124_.2020 ،صفحة.
 338.9563جسا
اإلدارة المالية الدولية  /تأليف  :سعود جايد العامري_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع،
 198_.2020صفحة.
 332.042عام
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إدارة المؤسسات المالية  /األستاذ الدكتور  :محمد عبد الفتاح الصيرفي_.عمان  :دار المناهج
للنشر و التوزيع 342_.2019 ،صفحة.
 332.1صير
الذكاء اإلقتصادي  /الدكتور  :مصطفى يوسف كافي_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،
 259_.2020صفحة.
 338.9كاف

األحياء

األحياء المجهرية  /األستاذ الدكتور عبد النبي جويد عبد المعموري ،الدكتورة عروبة كطوف
حسين_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 271_.2019 ،صفحة.
 579معم

االخالق

أخالقيات المهنة  /الدكتور  :سالم محمد عبود ،األستاذ المشارك  :حسين خزعل
مهدي_.بغداد  :دار الدكتور للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية 162_.2020 ،صفحة.
 174عبو

األدب

خطاب اإلستشراق في النص المسرحي  /الدكتور أمير هشام الحداد_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 272_.2019 ،صفحة.
 809.2حدا
مسرح الشارع  :حفريات المفهوم و الوظيفة و النتاج  /بشار عليوي_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 808.2علي
الخطاب الجمالي  :المعنى و التشكيل  /الدكتور  :علي شناوة آل وادي_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 688_.2019 ،صفحة.
 809آل
دالالت عنوان النص المسرحي  /الدكتور علي رضا حسين بقلي_.عمان  :الدار المنهجية
للنشر و التوزيع 183_.2020 ،صفحة.
 808.2بقل
مسرح المثقف المعاصر  /الدكتور سرمد السرمدي_.القاهرة  :الشركة العربية المتحدة
للتسويق و التوريدات 208_.2019 ،صفحة.
 808.2سرم
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فن كتابة مسرحية األطفال  :دراسة في األدب المسرحي و مسرحية األدب  /فاضل
الكعبي_.عمان  :دار الوضاح 380_.2019 ،صفحة.
 808.068كعب
أعراف الكتابة السردية  /عبد هللا إبراهيم_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 440_.2019صفحة.
 809.3إبر

األدب العربي

الحلم في المسرح  /الدكتور إياد كاظم طه السالمي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع،
 304_.2019صفحة.
 812.009سال
يوميات مصري في زمن الكورونا  /عالء عبد الهادي_.القاهرة  :مؤسسة دار الهالل،
 200_.2020صفحة.
 818.03عبد
النيل مبدعا  :قراءة في اإلبداع المصري المعاصر  /عذاب الركابي_.القاهرة  :مؤسسة دار
الهالل 208_.2020 ،صفحة.
 810.9962ركا
رسائل سقطت من ساعي البريد  /يوسف الدموكي_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 263_.2020صفحة.
 814دمو
شجر و حجر  :مسرحية  /إبراهيم خاليلة_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر76_.2020 ،
صفحة.
 812.9565خال
تمثالت قصيدة الهايكو في الشعر العربي  :مدونة نضال القاسم الشعرية أنموذجا  /عبد الرحيم
مراشدة_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 113_.2020 ،صفحة.
 811.9565مرا
الرواية و المستقبل و النص الموازي  :قراءة في روايتين لقصي عسكر  /الدكتور  :عبد الرحيم
مراشدة_.بيروت  :العارف للمطبوعات 119_.2014 ،صفحة.
 813.009مرا
لمسات صاخبة  :نصوص  /رحمه سليمان المغاربة_.عمان  :اآلن 84_.2020 ،صفحة.
 818مغا
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قد يحمل النص روحا  :خواطر و نصوص  /عمر زامل_.عمان  :زامل 100_.2021 ،صفحة.
 818زام
مدخل إلى الشعر العربي المعاصر  :التنظير و اإلبداع  /تأليف  :صبيرة قاسي_.عمان  :دار
المناهج للنشر و التوزيع 154_.2020 ،صفحة.
 811.956قاس
الرسائل الشعرية عند أحمد شوقي  :دراسة موضوعية فنية  /تأليف  :فردوس نعيم
الظالمي_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 307_.2020 ،صفحة.
 811.962ظال
أدب الزهد في األندلس عصر بني األحمر  :دراسة تحليلية فنية  /تأليف  :نضال مهدي
العقابي_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 293_.2020 ،صفحة.
 810.96عقا
النثر الفني األندلسي في ظل البالط الحفصي  /تأليف  :أسماء محمد صاحب_.عمان  :دار
المناهج للنشر و التوزيع 162_.2020 ،صفحة.
 810.96صاح
رسائل إلى مجهول  /إعتماد سرسك_.عمان  :دار دجلة 119_.2015 ،صفحة.
 818.03سرس
األدب الرقمي بين النظرية و التطبيق  :نحو المقاربة الوسائطية  /جميل حمداوي_.عمان :
مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع 141_.2019 ،صفحة.
 810.9حمد
كتاب الوجد و الورد =  / Book of Passion and Flowers : Poetry Textsعبد الرحيم
مراشدة_.عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع 108_.2016 ،صفحة.
 811.9565مرا
األشياء  :التفاصيل و األحوال  :نصوص كونية = Book of Things : Details and Status :
 / Cosmis Textsعبد الرحيم مراشدة_.عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع140_.2016 ،
صفحة.
 811.9565مرا
أوراق الشتات  /عبد الواحد لؤلؤة_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر220_.2019 ،
صفحة.
 810.99شتا
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أنأى كي أراك  /حسين نشوان_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر131_.2005 ،
صفحة.
 811.9565نشو
مفهوم األدب في الخطاب الخلدوني  :دراسة تحليلية و تركيبية لعلوم اللسان العربي في
المقدمة  /غسان إسماعيل عبد الخالق_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 247_.2007صفحة.
 810.96عبد

التاريخ

فلسفة التاريخ  /األستاذ الدكتور  :قيس حاتم هاني الجنابي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و
التوزيع 128_.2019 ،صفحة.
 901جنا

التاريخ القديم
الحضارة و الفكر العالمي =  / Civilization and Global Thoughtالدكتور  :مصطفى عبد القادر
غنيمات_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 320_.2020 ،صفحة.
 930غني
وهج الفنون في بالد الرافدين =  / Art Glare in Mesopotamiaوسماء حسن األغا ،زيد عدنان
تحسين_.عمان [ :الناشر غير محدد] 263_.2020 ،صفحة.
 935أغا

التجارة واإلتصاالت والنقل

الجغرافية و أساليب البحث المعاصر  :أساسياتها و تطبيقاتها في جغرافية النقل  /الدكتور :
مجيد ملوك السامرائي_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 136_.2020 ،صفحة.
 388.1سام
الجمارك األردنية  :دراسة توثيقية  /الدكتور  :هاشم منصور الهاشم_.عمان  :دار الخليج للنشر
و التوزيع 247_.2020 ،صفحة.
 382.709565هاش
جغرافية النقل  /كرار ماجد الجياشي_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 572_.2020 ،صفحة.
 388جيا
التجارة اإللكترونية  :المستقبل الواعد لألجيال القادمة = Electronic Commerce : Promising
 / Future for Coming Generationsاألستاذ الدكتور  :محمد عبد حسين الطائي_.عمان  :دار
الثقافة للنشر و التوزيع 511_.2019 ،صفحة.
 381.142طائ

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

التراجم واألنساب

العيش مع السرطان ممكن و ليس مستحيال  :دخل السرطان حياتي ليقتلني فصادقته  /إكرام
العش_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 257_.2019 ،صفحة.
 926.16994عش
بناة النهضة العربية  /جرجي زيدان_.القاهرة  :مؤسسة دار الهالل 197_.2020 ،صفحة.
 920.71زيد
إعتراف األمم المتحدة بالمقام العراقي  :حكاية البحث و الغناء و التحليل الحائز على جائزة
الماستر بيس العالمية األمم المتحدة منظمة اليونسكو / .بقلم الدكتور  :حسين إسماعيل
األعظمي_.بغداد  :الذاكرة للنشر و التوزيع 376_.2020 ،صفحة.
 927.8242162أعظ
آل حماد بن زيد و جهودهم العلمية ق-2ق4هـ-ق-7ق10م  /أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب :
فؤاد مجيد سعيد النايف ،بإشراف  :األستاذ الدكتور كريم عجيل حسين[_.بغداد]  :معهد التاريخ
العربي و التراث العلمي للدراسات العليا 401_.2018 ،صفحة.
 922.1ناي
عراقيات كتب لهن تاريخ  :سانحة أمين زكي ،نبيلة عبد المنعم داود ،زها حديد  /عامر واثق أبو
خمرة_.عمان [ :الناشر غير محدد] 264_.2019 ،صفحة.
 920.7209563أبو
كل ذي عاهة جبار  :عظماء و مشاهير معاقون غيروا مجرى التاريخ  /أحمد الشنواني_.دمشق
 :دار الكتاب العربي 264_.2003 ،صفحة.
 920.7شنو

التعليم

قيادة عمليات التغيير في مدارس التعليم العام  /تأليف الدكتور  :عبد هللا مسعود
الجهني_.عمان  :دار الشروق للنشر و التوزيع 332_.2019 ،صفحة.
 371.2جهن
قيادة المنهج  :إستراتيجيات للتطوير و التنفيذ = Curriculum Leadership : Strategies for
 / Development and Implementationتأليف  :أالن جالتورن ،فلويد بوش،بروس إم وايتهيد،
بوني ف .بوشي ؛ ترجمة  :مجدي سليمان المشاعلة_.عمان  :دار الفكر 720_.2019 ،صفحة.
 375جال
مشكالت تربوية معاصرة =  / Contemporary Educational Problemsالدكتور  :عبد العزبز
المعايطة ،الدكتور  :محمد عبد هللا الجغيمان_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع237_.2019 ،
صفحة.
 370.115معا

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

التفكير النافد و القدرة اللغوية  /الدكتور  :علي كاظم ياسين المحنة_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 370.152محن
تنمية التفكير اإلبتكاري  :برنامج تعليمي في التربية الفنية  /الدكتور  :كاظم مرشد ذرب_.عمان
 :دار الرضوان للنشر و التوزيع 176_.2019 ،صفحة.
 370.157ذرب
التعلم التعاوني  :المفهوم ،و الرؤى  ،و األفكار  /األستاذ الدكتور  :نجم عبد هللا
الموسوي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 368_.2019 ،صفحة.
 371.36موس
األبنية المدرسية جودة شاملة و رؤية مستقبلية  /األستاذ الدكتور  :سعيد جاسم األسدي،
الدكتور  :عبد الستار جبر الرميض_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 240_.2019 ،صفحة.
 371.6أسد
إدارة الموارد التعليمية  :تدريس العلوم إنموذجا  /د .صالح أحمد أمين عبابنة_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 248_.2013 ،صفحة.
 372.35عبا
أثر اإلرشاد بالرسم في خفض المخاوف لدى التالميذ  /الدكتور عبد الكريم خلف
المالكي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 320_.2019 ،صفحة.
 372.14مال
تنمية التفكير الناقد في الدراسات الجمالية  /الدكتور  :علي شناوة آل وادي_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 368_.2019 ،صفحة.
 370.152آل
القراءة السريعة /سليمان بكر كران_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع 73_.2019 ،صفحة.
 372.45كرا
األلعاب التعليمية مدخل لتدريس الفيزياء  /سعد قدوري حدود الخفاجي_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 165_.2020 ،صفحة.
 371.337خفا
التطبيقات و المنصات السحابية  :حلول تعليمية ،ممارسات عملية في تطبيقات التعلم النقال و
الواقع المعزز و المنصات السحابية  /أكرم فتحي مصطفى_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و
التوزيع 354_.2019 ،صفحة.
 371.334مصط

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

مهارات اإلبداع و التفوق العقلي  /األستاذ الدكتور  :طارق عبد الحميد السامرائي_.عمان  :دار
اإلبتكار للنشر و التوزيع 223_.2021 ،صفحة.
 370.157سام
المفهوم و التفكير التخيلي في التعليم و أثره في إكتساب المهارات المعرفية  /األستاذ الدكتور
جبار رشك شناوة ،المدرس المساعد رشا علوان الكعبي_.عمان  :دار الوضاح244_.2019 ،
صفحة.
 370.152شنا
التفكير التربوي و إستراتيجيات تدريسه  :ومضات علمية أكاديمية معاصرة  /األستاذ الدكتور
نجم عبد هللا الموسوي ،األستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي_.عمان  :دار الوضاح،
 301_.2021صفحة.
 370.152موس
البنائية و التفكير اإلستداللي في طرائق التدريس  :أبلتون أنموذجا  /األستاذ الدكتور جبار
رشك شناوة ،المدرس المساعد آثار رزاق عبد األمير_.عمان  :دار الوضاح 240_.2019 ،صفحة.
 371.3شنا
معجم المصطلحات التربوية  :عربي  -إنجليزي  /حذام عثمان يوسف ،عادل صادق
الجبوري_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 131_.2020 ،صفحة.
 370.3يوس
طرائق التعليم و التعلم اإللكتروني  /تأليف  :حيدر حاتم العجرش_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع 135_.2021 ،صفحة.
 371.334عجر
التساؤل و دوره في التحصيل و التفكير الناقد  /تأليف  :الدكتور أحمد نعمه رسن_.عمان  :دار
المناهج للنشر و التوزيع 286_.2021 ،صفحة.
 370.152رسن
الخرائط الذهنية و المفاهيمية في تنمية التفكير الناقد  /تأليف الدكتور  :حسنين عدنان
مرتضى_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 230_.2020 ،صفحة.
 370.1524مرت
طرائق تعليم اإلبداع و اإلبداع الجاد  /تأليف  :مجد ممتاز البراك ،علي موسى عباس_.عمان :
دار المناهج للنشر و التوزيع 135_.2021 ،صفحة.
 370.118برا

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

بوصلة المفاهيم الحديثة في طرائق التدريس  /تأليف  :معد صالح الجبوري ،مجد ممتاز البراك،
محمد سعدي الجشعمي ،نور محمد الغزالي_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع،
 305_.2021صفحة.
 371.3جبو
العالج بالرسم لتنمية المهارات اإلنفعالية و اإلجتماعية لدى األطفال ذوي إضطرابات التوحد /
تأليف  :سماهر محمد الغرايبة_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 168_.2021 ،صفحة.
 371.9043غرا
التعليم المتمايز لذوي صعوبات التعلم في مدارس الدمج الشامل  /تأليف  :إيمان ساجع أبو
شباب_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 229_.2021 ،صفحة.
 371.9043أبو
التعليم الدامج في رياض األطفال  /الدكتورة  :روان محمد الخضر_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع 170_.2020 ،صفحة.
 371.9046خضر
جهوية التعليم  :مسار تنموي غير مكتمل  /تنسيق د .المصطفى عيشان_.مراكش  :مؤسسة
آفاق للدراسات و النشر و اإلتصال 350_.2019 ،صفحة.
 370.961جهو
مستوطنات تعليمية  :قصة الثانوية العامة  /إيمان رسالن_.القاهرة  :مؤسسة دار الهالل،
 240_.2020صفحة.
 373.0962رسل
التعليم العالي في العراق إلى أين ؟؟؟  :رؤيا و حلول  /تأليف الدكتور  :صادق نصر هللا[_.مكان
النشر غير محدد] [ :الناشر غير محدد] 200_.2020 ،صفحة.
 378.563نصر
أساليب الكشف عن الموهوبين و المبدعين  /األستاذ  :يحيى علي القطيش األزايدة ،األستاذ
 :محمود عبد السالم الحويطي_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع 254_.2020 ،صفحة.
 371.95أزا

الجغرافيا

دراسات في علم الجغرافيا  /األستاذ الدكتور كاظم شنته سعد_.عمان  :دار الوضاح،
 570_.2019صفحة.
 910سعد
فلسفة المكان في الفكر الجغرافي  /األستاذ الدكتور  :محمد أحمد السامرائي_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 224_.2019 ،صفحة.
 910.01سام

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

الحواسيب

 / Microsoft Excel 2003الدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد صايل الزعبي_.عمان :
إثراء للنشر و التوزيع 82_.2010 ،صفحة.
 005.54زعب
 / Microsoft word 2003الدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد صايل الزعبي_.عمان :
إثراء للنشر و التوزيع 130_.2010 ،صفحة.
 005.52زعب
 / Microsoft powerpoint 2003الدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد صايل
الزعبي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 60_.2010 ،صفحة.
 005.58زعب
الحوسبة السحابية  /الدكتورة  :أروى يحيى اإلرياني_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و
التوزيع 228_.2019 ،صفحة.
 004.6782إري
مهارات اإلكسل المتقدم و البوربوينت  /الدكتور  :دميثان المجالي ،األستاذ  :قيس
الحموري_.عمان  :دار وائل 195_.2021 ،صفحة.
 005.5مجا
كورل درو  / Corel Draw 11 = 11عبد الحليم محمد الغنام_.عمان  :مكتبة المجتمع العربي،
[ 282_.]2019صفحة.
 006.686غنا
 : The Internet and Communicationsعربي  -إنجليزي  /تأليف  :محمد بالل الزعبي ،خالدة
محمد صايل الزعبي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 68_.2010 ،صفحة.
 004.678زعب
 : Information Technologyعربي  -إنجليزي  /الدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد
صايل الزعبي_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 97_.2010 ،صفحة.
 004زعب
 / Microsoft Access 2003الدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد صايل الزعبي_.عمان :
إثراء للنشر و التوزيع 74_.2010 ،صفحة.
 005.7565زعب

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

مفاهيم و أسرار لغة البرمجة C++ = Concepts and Secrets of C++ Programming
 / Languageاألستاذ الدكتور  :عالء حسين الحمامي ،الدكتورة  :سكينة حسن هاشم،
الدكتور  :محمد عالء حسين محمد_.عمان  :إثراء للنشر و التوزيع 352_.2008 ،صفحة.
 005.133حما
 / Microsoft windows xpالدكتور  :محمد بالل الزعبي ،خالدة محمد صايل الزعبي_.عمان :
إثراء للنشر و التوزيع 100_.2010 ،صفحة.
 005.437زعب

الرياضيات

التحليل اإلحصائي و المحاكاة بإستخدام  / Matlabاألستاذ الدكتور  :فاضل عبد العباس
العابدي_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع 183_.2021 ،صفحة.
 510.285536عاب

الزراعة
النباتات الداخلية و الخارجية  /هبة عبيد_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،
 208_.2019صفحة.
 635.9عبي
مبادئ التقانة الحيوية  /أستاذ مساعد الدكتور  :كمال بنيامين إيشو_.عمان  :دار دجلة،
 451_.2020صفحة.
 631.5233إيش
األغذية المهندسة وراثيا  /الدكتور  :علي حمود السعدي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و
التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 664سعد

الطب

الثنائي العجيب  :القرفة و الزنجبيل  /دكتور أيمن الحسيني_.القاهرة  :دار الطالئع للنشر و
التوزيع و التصدير 80_.2008 ،صفحة.
 615.321حسي
مدخل إلى الطب العدلي  :تحليل  DNAفي الطب العدلي  /األستاذ الدكتور  :علي حمود
السعدي ،المدرس المساعد  :باسم كاظم بريسم_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع،
 152_.2013صفحة.
 614.1سعد
بايولوجيا الرياضة و الجهد البدني  /األستاذ الدكتور مؤيد عبد علي الطائي_.عمان  :دار الرضوان
للنشر و التوزيع 302_.2019 ،صفحة.
 613.7طائ

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

الصحة و الرؤية  /د .زهير أحمد السباعي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 181_.2019صفحة.
 613سبا
الفوائد الطبية ألشجار الغابات  /األستاذ الدكتور مظفر أحمد الموصلي ،الدكتور هايس صايل
الجواري ،الدكتورة صمود حسين الحديدي_.عمان  :دار الوضاح 241_.2021 ،صفحة.
 615.321موص
األوبئة  :البعد التاريخي و متغيرات الجغرافيا  /أ .د .آمال صالح الكعبي_.عمان  :دار الوضاح،
 150_.2019صفحة.
 614.49كعب
مرض فايروس كورونا المستجد  : 19الوقاية و العالج = COVID-19 : Prophylaxis and
 / Treatmentالدكتور فالح حسن حسين ،الدكتورة أمل طالب عطية السعدي ،الدكتورة سماح
أحمد كاظم الجبوري_.عمان  :دار الوضاح 150_.2021 ،صفحة.
 616.2414حسي
اإلكتئاب  :أسبابه ،أعراضه ،أنواعه ،و طرق عالجه  /ثائر عاشور_.عمان  :دار الخليج للنشر و
التوزيع 315_.2019 ،صفحة.
 616.852706عاش
مدمنة مع وقف التنفيذ  :تجربة شخصية  /رجاء بطارسة_.عمان  :اآلن 403_.2020 ،صفحة.
 616.8526بطا
المعتقدات الشائعة في تفسير األمراض النفسية  :دراسة مقارنة بين علم النفس و الدين و
األسطورة  /لطيفة ماجد محمود_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 616.89محم
التوحد لدى الصغار و الكبار  :أسلوب ،طريقة ،برنامج ،إستراتيجية  /محمد مصدق أحمد ،حذام
عثمان يوسف_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 730_.2018 ،صفحة.
 616.85882أحم
الهرمونات في المجال الرياضي  /األستاذ الدكتور مؤيد عبد علي الطائي_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 328_.2020 ،صفحة.
 612.405طائ
إضطرابات اللغة و الكالم وفقا للمعايير العالمية  /تأليف الدكتور  :جابر علي الزعبي_.عمان  :دار
المناهج للنشر و التوزيع 164_.2019 ،صفحة.
 616.855زعب

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

علم اإلجتماع

منظمات األعمال التنموية  /تأليف الدكتورة  :أماني غازي جرار_.عمان  :دار اليازوري العلمية
للنشر و التوزيع 384_.2019 ،صفحة.
 307.1406جرا
أخوي المسيحي  /بالل حسن التل_.عمان  :التل 104_.2019 ،صفحة.
 305.67565تل
التنمية البشرية  :المفهوم ،النظم ،القياس  /تأليف  :األستاذة كريمة بحرة_.عمان  :دار أسامة
للنشر و التوزيع 216_.2019 ،صفحة.
 303.44بحر
إدارة الحياة  :مفاهيم ،مهارات ،تطبيقات ،تقويم = Life Management : Concepts, Skills,
 / Applications, Evaluationتأليف  :أحالم الباز حسن ،سلوى عبد الحليم محمد_.عمان  :دار
الفكر ناشرون وموزعون 511_.2020 ،صفحة.
 302حسن
التواصل اإلجتماعي  /الدكتورة  :حليمة قادري_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع،
 224_.2019صفحة.
 302.2قاد
المعالجة اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب في الفضائيات الدولية  :دراسة تحليلية مقارنة  /الدكتور :
والء محمد علي حسين_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 480_.2020 ،صفحة.
 303.625حسي
السيكولوجيا الحديثة في علم اإلجتماع األسري و العائلي  /تأليف زيد منير عبوي_.عمان  :دار
المعتز للنشر و التوزيع 232_.2020 ،صفحة.
 306.85عبو
الدراسات المستقبلية  /إشراف و تحرير  :د .غازي الرشيدي_.الكويت  :مكتبة الفالح للنشر و
التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 303.49درا
السلطة الخامسة و تحديات العصر الرقمي =  / Fifth Powerد .محمد أحمد يونس_.الكويت :
مكتبة الفالح للنشر و التوزيع 239_.2021 ،صفحة.
 303.4833يون
نظريات اإلتصال و اإلعالم  :دراسة نقدية في ضوء ثورة اإلتصال  /أ .د .سليمان سالم
صالح_.الكويت  :مكتبة الفالح للنشر و التوزيع 416_.2020 ،صفحة.
 302.23صال

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

عولمة وسائل اإلعالم و الديمقراطية  /األستاذ الدكتور  :عبد الرزاق الدليمي ،الدكتور  :كامل
الدليمي_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع 365_.2020 ،صفحة.
 302.23دلي
اإلعالم الرقمي و المجتمعات المعاصرة  /األستاذ الدكتور  :عبد الرزاق الدليمي_.عمان :
اإلبتكار للنشر و التوزيع 316_.2020 ،صفحة.
 302.230956دلي
اإلعالم و شبكات التواصل اإلجتماعي  /الدكتور  :عبد الرزاق الدليمي_.عمان  :اإلبتكار للنشر و
التوزيع 432_.2020 ،صفحة.
 302.23دلي
واقع اإلعالم في ظل األزمات  /األستاذ الدكتور  :عبد الرزاق الدليمي ،الدكتور  :محمد صاحب
سلطان_.عمان  :دار اإلبتكار للنشر و التوزيع 377_.2020 ،صفحة.
 302.2309563دلي
كيف نربي أنفسنا تأليف  :سالمة موسى_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع245_.2020 ،
صفحة.
 306موس
مواقع التواصل اإلجتماعي و قضايا الشباب الجامعي  /الدكتور  :محمد العوض محمد وداعة
هللا_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 160_.2020 ،صفحة.
 302.231ودا
المثقف الفلسطيني و رهانات الحداثة  / 1948-1908ماهر الشريف_.بيروت  :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية 326_.2020 ،صفحة.
 306.09564شري
دراسات و أبحاث ندوة الثقافة العربية  :المستقبل و التحديات عمان  -األردن  10-9أكتوبر 2010
 /خالد الكركي ،فيصل دراج ،محمد العزيز بن عاشور ،صالح جرار ،حسن ياغي_.دبي :
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 298_.2011 ،صفحة.
 306.0956درا
علم اإلجتماع الحضري  /الدكتور  :محمد أمطوش_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع،
 201_.2020صفحة.
 307.76أمط
الثقافة  :تجليات متجددة  /د .محمد شاهين_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 166_.2019صفحة.
 306شاهـ

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

نضاالت المرأة الفلسطينية  /محاسن اإلمام_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 208_.2019صفحة.
 305.409564إما

العلوم اإلجتماعية

النظرية الجنوبية  :علم اإلجتماع و الديناميات العالمية للمعرفة = Southern Theory : Social
 / Science and The Global Dynamics of Knowledgeروين كونيل ؛ ترجمة  :فاروق منصور ؛
مراجعة فارس اشتي_.بيروت  :المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات380_.2020 ،
صفحة.
 300.1كون

العلوم السياسية

اإلقتصاد السياسي األردني  :بناء في رحم األزمات  /جعفر حسان_.عمان  :اآلن290_.2020 ،
صفحة.
 320.9565حسا
األمن اإلنساني في ظل العولمة  /الدكتور  :فارس محمد العمارات_.عمان  :دار الخليج للنشر و
التوزيع 140_.2020 ،صفحة.
 323.43عما
الحكومة العالمية و تطورات النظام السياسي الدولي  /الدكتورة  :يسرى كريم العالق_.عمان :
دار الخليج للنشر و التوزيع 344_.2020 ،صفحة.
 320.1عال
تمويل األحزاب السياسية األردنية  :دراسة في الضوابط القانونية و التنظيمية  /تأليف  :محمد
صبحي الشياب_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 257_.2020 ،صفحة.
 324.2565شيا
الدولة الهشة و إشكالية إعادة بناءها  /الدكتور  :عارف بني حمد_.عمان  :زمزم368_.2019 ،
صفحة.
 320.1حمد
اإلنسان العاري  :الدكتاتورية الخفية للرقمية =  / L'homme Nuمارك دوغان ،كريستوف البي ؛
ترجمة  :سعيد بنكراد_.الدار البيضاء  :المركز الثقافي للكتاب 191_.2020 ،صفحة.
 323.4482دوغ
روح السياسة  /غوستاف لوبون ؛ ترجمة  :عادل زعيتر_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع،
 200_.2020صفحة.
 320.01لوب

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

العلوم الطبيعية

قضايا في فلسفة العلوم  /الدكتور  :داود خليفة_.عمان  :دار االيام للنشر و التوزيع،
 180_.2020صفحة.
 501خلي

العلوم العسكرية

الحرب والبيئة  /وائل إبراهيم الفاعوري_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع252_.2020 ،
صفحة.
 358.3فاع

العلوم المنزلية

تأثيث المسكن و تجميله =  / Furnishing and beautifying The Houseالدكتورة  :نيبال فيصل
عطية ،األستاذة  :وفاء أحمد الزهراني_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع223_.2019 ،
صفحة.
 645.4عطي

العمارة

عالم الجمال في الفن و العمارة اإلسالمية  /الدكتورة  :صفا لطفي األلوسي_.عمان  :الدار
المنهجية للنشر و التوزيع 256_.2019 ،صفحة.
 726.2ألو

المناخ و العمارة  /األستاذ الدكتور عبد الحسن مدفون أبو رحيل_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 288_.2020 ،صفحة.
 720.47أبو

الفلسفة

هدم العقل المفارق  :إشتغاالت ملكة المعقلن قدما و حدثا  /منير الحافظ_.عمان  :دار الخليج
للنشر و التوزيع 278_.2020 ،صفحة.
 128.2حاف
علم الفراسة الحديث  /تأليف  :جرجي زيدان_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع251_.2020 ،
صفحة.
 138زيد
بين الفلسفة و التاريخ  /عبد هللا العروي ؛ ترجمة  :عبد السالم بنعبد العالي_.الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب 159_.2020 ،صفحة.
 100عرو

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

حوارات نقدية في الفلسفة و التاريخ  /مصطفى حنفي_.تطوان  :باب الحكمة148_.2019 ،
صفحة.
 191حنف
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
الفلسفة و أفق الفهم و التأويل  :تأمالت في تأويلية اإلنسان المعاصر  /الدكتور  :بن هالل
وليد_.عمان  :دار االيام للنشر و التوزيع 214_.2020 ،صفحة.
 120ولي
أبحاث و دراسات في فلسفة الفعل  /تأليف مجموعة مؤلفين ؛ تنسيق وتصدير  :الشريف
طوطاو ؛ تقديم  :مصطفى النشار_.عمان  :دار االيام للنشر و التوزيع 316_.2020 ،صفحة.
 100أبح
في سبيل التنوير  /مهنا الحبيل_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر192_.2019 ،
صفحة.
 190حبي
اآلراء و المعتقدات  /غوستاف لوبون ،ترجمة  :عادل زعيتر_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع،
 279_.2020صفحة.
 140لوب

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

الفلك

الموسوعة الكونية الحديثة  :قصة نشأة الكون  /الفلكي  :عماد مجاهد_.عمان  :دار الخليج
للنشر و التوزيع 597_.2020 ،صفحة.
 523.1مجا
الكوكب األحمر  :قصة إستكشاف كوكب المريخ منذ أقدم الحضارات  /تأليف الفلكي  :عماد عبد
العزيز مجاهد_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 361_.2021 ،صفحة.
 523.43مجا
كون مرئي و أكوان خفية  :نظرات في أطروحة األكوان المتعددة  /جواد خلف بشارة_.عمان :
دار المناهج للنشر و التوزيع 474_.2019 ،صفحة.
 523.1بشا

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

مقدمة في علم الفلك  /أحمد محمود شمعون ،عماد مجاهد_.عمان  :دار الخليج للنشر و
التوزيع 300_.2019 ،صفحة.
 520شمع
هل ينتهي العالم عام  2036؟  :دراسة فلكية حديثة حول إرتطام الكويكبات و المذنبات و
النيازك في كوكب األرض  /الخبير الفلكي  :عماد مجاهد_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع،
 164_.2021صفحة.
 523.19مجا

الفنون

مبادئ و أسس التخطيط الحضري  /إعداد الدكتور  :عبد الحليم مهورباشة_.عمان  :دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 160_.2020 ،صفحة.
 711.4مهو

الفن الملتزم و الفن للفن  :المعنى في الفكر و الفلسفة  /الدكتور  :قاسم جليل
الحسيني_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 160_.2019 ،صفحة.
 700.1حسي
تاريخ الفن األوروبي  /عزمي عبد هللا يعقوب_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع96_.2019 ،
صفحة.
 700.940يعق
حدود التخريب في المنمنمات اإلسالمية  /زيد عدنان تحسين_.عمان [ :الناشر غير محدد]،
 156_.2016صفحة.
 737تحس
متغيرات الرؤية البصرية و الجمالية في الفن التشكيلي  /الدكتور حيدر صاحب_.عمان  :دار
صفاء للنشر و التوزيع 216_.2020 ،صفحة.
 730.1صاح
دراسات في الفنون البصرية  /األستاذ الدكتور صفا لطفي اآللوسي_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 164_.2019 ،صفحة.
 701آلو
الجمالي و الوظيفي في الفنون المعاصرة  /األستاذ الدكتور  :كاظم نوير ،سوسن هاشم
العلي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 335_.2019 ،صفحة.
 701.18نوي

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

الفنون الترفيهيه واالستعراضية

رياضة كرة القدم  /الدكتور  :عبد السالم محرم نوح_.عمان  :دار الحامد للنشر و التوزيع،
 235_.2018صفحة.
 796.334نوح
التمرينات و تطبيقاتها في التعلم الحركي  /األستاذ الدكتورة ناهدة عبد زيد الدليمي_.عمان :
دار الرضوان للنشر و التوزيع 156_.2019 ،صفحة.
 796.071دلي
جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي  /الدكتور  :سمير عبد المنعم
القاسمي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 240_.2019 ،صفحة.
 792.3قاس
أبعاد التدريب الرياضي بين الحداثة و التنفيذ  /األستاذ الدكتور إسراء فؤاد صالح الويس ،األستاذ
الدكتور سهاد قاسم سعيد الموسوي ؛ تم مراجعة الكتاب و تقويمه علميا من قبل  :أ .د .نوال
مهدي العبيدي_.عمان  :الدار المنهجية للنشر و التوزيع 480_.2019 ،صفحة.
 796.071ويس
الهندسة المنهجية في طرق تدريس التربية الرياضية  /الدكتور  :محمد عاصم محمد ،الدكتور :
جمال علي الربابعة_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع 306_.2021 ،صفحة.
 796.07محم
األلعاب اإللكترونية و اإلنتباه اإلنتقائي =  / Electronic Games and Selective Attentionتأليف
 :وسناء النعيمي_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 136_.2020 ،صفحة.
 794.80835نعي
ديكتاتورية الفن السينمائي  /تأليف :عبد هللا لعيبي السوداني_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع 72_.2020 ،صفحة.
 791.43سود
موسوعة الشطرنج  /تأليف  :د .هاني حجاج_.عمان  :دروب للنشر و التوزيع5_.2019 ،
مجلدات ؛ 794.1حجا
الصورة و المعنى  :السينما و التفكير بالفعل  /محمد نور الدين أفاية_.الدار البيضاء  :المركز
الثقافي للكتاب 407_.2019 ،صفحة.
 791.4301أفا
بدء تدريس الدراما  /مايك فليمنغ ؛ ترجمة  :عيسى بشارة_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 295_.2020صفحة.
 792.071فلي

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

فسيولوجيا تدريب القوة  /األستاذ الدكتور  :مؤيد عبد علي الطائي_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 365_.2020 ،صفحة.
 796.41طائ
التدريب الحديث في كرة القدم  /الدكتور  :مصطفى جاسم عبد زيد ،الدكتور  :ماجد عزيز لفته،
الدكتور  :أسامه صبيح مصطفى_.عمان  :دار صفاء للنشر و التوزيع 195_.2020 ،صفحة.
 796.33عبد
اإلتجاهات الحديثة لرياضة السباحة  :تاريخ ،تعليم ،تدريب ،قانون  /األستاذ الدكتور  :حمودي
محمود إسماعيل ،األستاذ الدكتور  :مازن هادي كزار الطائي_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 398_.2019 ،صفحة.
 797.21إسم
الرياضة و علم النفس  /الدكتور  :محمد سلمان الخزاعلة ،الدكتور  :محمود علي عطية،
األستاذ  :تحسين علي المومني ،الدكتور  :حسين عبد الرحمن_.عمان  :دار صفاء للنشر و
التوزيع 240_.2019 ،صفحة.
 796.01خزا
مهارات التدريب الرياضي  /األستاذ الدكتور  :أحمد يوسف متعب الحسناوي_.عمان  :دار صفاء
للنشر و التوزيع 208_.2019 ،صفحة.
 796.077حسن
تحوالت الذات بين الفلسفة و علم النفس و الدراما  /الدكتور  :عامر حامد الربيعي_.عمان  :دار
الرضوان للنشر و التوزيع 207_.2019 ،صفحة.
 792.01ربي
الرياضة للجميع  /الدكتور  :يوسف الزم كماش_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع،
 149_.2021صفحة.
 796كما

الفيزياء

أساسيات الفيزياء  /حسن راشد نزال_.عمان  :دروب 178_.2020 ،صفحة.
 530.1نزا

القانون

أبحاث معمقة في القانون العام  /األستاذ الدكتور  :نفيس صالح المدانات_.عمان  :دار الجنان
للنشر و التوزيع 267_.2020 ،صفحة.
 342.565مدا

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

المسؤولية المدنية عن اإلعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول = Civil
/ Liability For Violation of The Private right to the Picture Through Mobile Phone
األستاذ الدكتور  :جعفر محمود المغربي ،حسين شاكر عساف_.عمان  :دار الثقافة للنشر و
التوزيع 190_.2019 ،صفحة.
 346.033مغر
الدليل العملي في التحقيق اإلداري  :دراسة مقارنة = Practical Guide in Administrative
 / Investigation : A Comparative Studyالدكتور  :عادل عزام سقف الحيط ،األستاذ  :ثائر
الوحيدي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 280_.2020 ،صفحة.
 342.064سقف
مبادئ المنظمات الدولية العالمية و اإلقليمية = Principles of Global International
 / Organizations and Regional Organizationsاألستاذ الدكتور  :سهيل حسين
الفتالوي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 366_.2020 ،صفحة.
 341.24فتل
الملكية الشائعة و أحكام إزالة الشيوع  :دراسة مقارنة في ظل أحكام القانون المدني العراقي
و المصري و الليبي و الجزائري و المغربي و السوري و االردني و اللبناني  /القاضي الدكتور
علي جبار صكيل األسدي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 463_.2019 ،صفحة.
 346.0432أسد
اإلدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى  :إختصام الغير  /القاضي الدكتور علي جبار
صكيل األسدي_.عمان  :دار الرضوان للنشر و التوزيع 144_.2019 ،صفحة.
 345.056أسد
تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع التشريعات األردنية و الصعوبات التي تواجه
نظامها القانوني = The Contradiction The Legal Nature Of Man Company Under The
 / Jordanian Legislations And The Difficulties That Faces Its Legal Systemإعداد  :ريم
وليد مصطفى البيب ؛ إشراف  :األستاذ الدكتور  :أحمد محمد الحوامدة_.جرش  :جامعة جرش،
_.2017ع 131 ،صفحة.
 346.5650668بيب
تنظيم الحياة الحزبية في األردن (  : ) 2020 - 2012اإلطار التشريعي الناظم لعمل األحزاب
السياسية األردنية  /الدكتور صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة_.عمان  :دار الراية للنشر و التوزيع،
 205_.2020صفحة.
 342.009565خوا
القانون الدولي اإلنساني  /األستاذ الدكتور  :نزار جاسم العنبكي_.عمان  :مؤسسة الوراق
للنشر و التوزيع 634_.2020 ،صفحة.
 341.67عنب

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

الوجيز في مصادر القانون الدولي العام  /الدكتورة  :نادية ليتيم_.عمان  :مؤسسة الوراق
للنشر و التوزيع 182_.2020 ،صفحة.
 341ليت
الوسيط في العالمات التجارية في ضوء أحكام القضاء و آراء الفقه  :دراسة مقارنة بين الفقه و
أحكام القضاء  /المحامي  :أيمن محمد عويان_.عمان  :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،
 431_.2020صفحة.
 346.0488عوي
مبادئ القانون اإلداري و الموارد الشرية طبقا ألحدث التشريعات لسنة  2018في دولة اإلمارات
العربية المتحدة  /تأليف  :د .أشرف حسين عطوة_.الكويت  :مكتبة الفالح للنشر و التوزيع،
 487_.2019صفحة.
 342.569506عطو
فن المحاماة  /المحامي  :وسيم حسام الدين_.عمان  :اإلبتكار للنشر و التوزيع193_.2020 ،
صفحة.
 340.023حسا
عقد البيع  :دراسة في القانون المدني البحريني و القوانين العربية المقارنة  /الدكتورة  :راقية
عبد الجبار علي_.بيروت  :مكتبة السنهوري 272_.2017 ،صفحة.
 346.072علي
سلطة القاضي في تعديل العقد  :دراسة قانونية مقارنة  /الدكتورة  :راقية عبد الجبار
علي_.بيروت  :مكتبة زين الحقوقية و األدبية 384_.2017 ،صفحة.
 346.02علي
األدلة الرقمية في إثبات الجرائم اإللكترونية في التشريع األردني  :دراسة مقارنة  /تأليف :
أشرف علي قوقزة ،محمد الحداد_.عمان  :دار المناهج للنشر و التوزيع 257_.2021 ،صفحة.
 345.56506قوق
حماية الزوجة من العنف األسري  /تأليف  :رسل فيصل دلول_.عمان  :دار المناهج للنشر و
التوزيع 256_.2021 ،صفحة.
 345.05046دلو
التظلم اإلداري  :دراسة مقارنة  /المحامي محمد حسين إرشيد_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و
النشر 221_.2019 ،صفحة.
 342.0684إرش
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