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إدارة األعمال
البراعة في تأسيس المشاريع الريادية و إدارتها  /نورم برودسكي ؛ بو بيرلينغهام ؛
إسماعيل عبد الفتاح صالح _.عمان  :جبل عمان001 _.5102 ،ص.
/12..00برو
العمل الجماعي من أجل اإلبتكار  /إيمي سي إدموندسون ؛ سارة عادل ؛
مصطفى محمد فؤاد _.القاهرة  :مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة_.5101 ،
012ص.
/12...155إدم
كيف توجد منتجات و خدمات يرغب فيها العمالء ،إبدأ بـتصميم القيمة المقدمة /
ألكسندر أوسترفالدر ؛ إيف بينور ؛ غريغ بيرناردا ؛ أالن سميث ؛ عصام داود _.
عمان  :جبل عمان5.2 _.5101 ،ص : .مص .مل.
/12...105أوس

اإلسالم
سابغات  :كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة  /أحمد يوسف
السيد_.الخبر  :تكوين للدراسات و األبحاث021 _.5102 ،ص.
/50..2سيد

التعليم
التعليم في البادية الجنوبية  :نشأته و تطوره  /عبد الكريم فالح الرواجفة _.عمان :
دار الجنان للنشر و التوزيع51. _.5102 ،ص.
/021..212روا

الجغرافيا
تطريز على طريق الحرير  /رمزي الغزوي_.عمان  :دار ورد األردنية للنشر و التوزيع،
.1 _.510.ص : .مص .مل.
/.02.0غزو
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الديانات
ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث  /سلطان بن عبد الرحمن
العميري_.الخبر  :تكوين للدراسات و األبحاث 5 _.510. ،ج.
/510عمي

القصص
أرض السافلين  :رواية  /أحمد خالد مصطفى[ _.د.م : ].عصير الكتب للنشر و
التوزيع0.0 _.5102 ،ص.
ق/مصط/أ
أصابع لوليتا  :رواية  /واسيني األعرج _.دبي  :دار الصدى للصحافة و النشر و
التوزيع.20 _.5105 ،ص.
ق/أعر/أ
أنا عشقت  :رواية  /محمد المنسي قنديل _.القاهرة  :دار الشروق_.5102 ،
01ص.
ق/قند/أ
أنا قبل كل شيء  :رواية  /الجوهرة الرمال _.الجيزة  :مركز األدب العربي للنشر و
التوزيع512 _.5102 ،ص.
ق/رما/أ
أنتيخريستوس  :رواية  /أحمد خالد مصطفى[ _.د.م : ].عصير الكتب للنشر و
التوزيع000 _.5102 ،ص.
ق/مصط/أ
باوال  /إيزابيل الليندي؛ صالح علماني[ _.د.م : ].رؤية للنشر و التوزيع،
.2. _.5112ص.
ق/ألل/ب
بعدك  :رواية  /جوجو مويس ؛ نهى بهمن_.بيروت  :الرمل.1. _.510. ،ص.
ق/موي/ب
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بنات إيران  :رواية واقعية  /ناهيد رشالن ؛ عمر األيوبي_.بيروت  :دار الكتاب العربي،
010 _.5111ص.
ق/رشل/ب
شحاذو المعجزات  :رواية  /قسطنطين جيورجيو ؛ وحيدة حمادو ؛ محمد الخالدي ؛
سحر ستالة_.تونس  :دار مسكيلياني050 _.5102 ،ص.
ق/جيو/ش
فوضى الحواس  :رواية  /أحالم مستغانمي _.بيروت  :أحالم مستغانمي_.511. ،
022ص.
ق/مست/ف
كحل  :قصص  /تغريد أبو شاور_.عمان  :وزارة الثقافة0.2 _.5102 ،ص.
ق/أبو/ك

المعارف العامة
أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي  :مدخل ( نظري  -تطبيقي )  /أيمن
عبد هللا محمد ؛ عيسى بابكر األمين ؛ خالد علي إدريس _.بيروت  :دار الكتاب
الجامعي022 _.5102 ،ص.
/110..5محم

تاريخ األردن
الخطاب السامي لصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني إبن الحسين
المعظم  /عبد هللا الثاني بن الحسين ،ملك األردن _.عمان  :الديوان الملكي
الهاشمي. _.5102-5110 ،مج.
/.21.2155.أرد
الوثائق الهاشمية  :أوراق عبد هللا بن الحسين 001.-002. :هـ0.21-0.01 /م /
عبدهللا بن الحسين ،ملك األردن؛ محمد عدنان البخيت ؛ هند غسان أبو
الشعر_.عمان  :الجامعة األردنية. _.510.-510. ،مج.
/.21.21550وثا
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جوانب من تاريخ األردن و فلسطين خالل القرنين التاسع عشر و العشرين
الميالديين  :أوراق عمل قدمت في ندوات و مؤتمرات خالل الفترة 5102-5100م /
جورجفريد طريف الداوود_.عمان :وزارة الثقافة 5 _.5102 ،ج.
/.21.2داو

علم المكتبات و المعلومات
علي محافظة  :قرأت لك  /عبد هللا مطلق العساف _.عمان  :دار دجلة،
.02_.510.ص.
/15..000عسا

علم النفس
أنماط و سمات الشخصية  :إكتشف شخصيتك و أعرف نفسك  /مدحت محمد أبو
النصر_.القاهرة  :المجموعة العربية للتدريب و النشر022 _.5102 ،ص.
/02..0أبو
اللطف و آثاره الجانبية الخمسة  /ديفيد هاميلتون ؛ محمد ياسر حسكي ؛ كارمن
الشرباصي _.بيروت  :دار الخيال501 _.510. ،ص.
/02.هام

