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إدارة األعمال
القيادة الفعالة في تحقيق األهداف المنظمية  /معاذ ضيف هللا الدبوبي -.عمان  :دار المناهج
للنشر و التوزيع011 _.6102 ،ص.
/290..156دبو

األدب
تقديم األدب المقارن  :إتجاهات و نطبيقات جديدة  /سيزر دومينغيز ؛ هاون سوسي ؛ داريو
فيالنويفا ؛ فؤاد عبد المطلب -.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب_.6102 ،
601ص.
/015دوم
نظرات جديدة في أدب العراق القديم  /سامي مهدي -.بغداد  :دار ميزوبومياتا606 _.6109 ،ص.
/055.59مهد

األدب العربي
أحالم لم تتحقق  :سيناريوهات المخرج السينمائي مصطفى أبو علي  /خديجة حباشنة-.
عمان  :دار أزمنة للنشر و التوزيع662 _.6102 ،ص.
/000.115حبا
الجامع لمحاسن الشعر في أبيات و بصمات  /عيسى إبراهيم السعدي -.عمان  :دار الحسن
للنشر و التوزيع02. _.6100 ،ص.
/000سعد
القصة القصيرة الفلسطينية  :دراسة في األشكال الفنية  /ريم يوسف عبد الرحيم -.بيروت :
المؤسسة العربية للدراسات و النشر001 _.6102 ،ص.
/000.115عبد
دراسات و أبحاث ملتقى مواجهة تاريخ األدب  60-62سبتمبر  / 6102أحمد بو حسن ؛ عبده وازن
؛ إمتنان الصمادي ؛ غادة خليل ؛ جابر عصفور -.عمان  :مؤسسة عبد الحميد شومان_.6102 ،
9.5ص.
/001.5درا
ذاكرة الشعر  :رؤى و مواقف و مراجعات  /سامي مهدي -.بغداد  :دار ميزوبومياتا_.6100 ،
0.2ص.
/000.5920مهد
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في الطريق إلى الحداثة  :دراسات في الشعر العراقي المعاصر  /سامي مهدي -.بغداد  :دار
ميزوبومياتا050 _.6100 ،ص.
/000.5920مهد
قصب الملح  :شعر  /محمد ثلجي -.عمان  :دار فضاءات للنشر و التوزيع601 _.6102 ،ص.
/000.592.ثلج
مغناة الليلك  :شعر  /رفعة يونس -.عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع0.. _.6102 ،ص.
/000.5929يون

اإلسالم
اإلسالم دين اإلنسانية  /آنا ماري شيمل ؛ محمود حمدي زقزوق ؛ صالح عبد العزيز محجوب ؛
محمود فهمي حجازي -.القاهرة  :مجلة األزهر021 _.6102 ،ص.
/601شيم
محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :منهج و رسالة ،بحث و تحقيق  /محمد الصادق إبراهيم
عرجون ؛ عبد الفتاح عبد الغني العواري -.القاهرة  :مجلة األزهر60 _.6102-6109 ،ج.
/605عرج

التاريخ العربي
العرب  :معضالت ما بعد الربيع  /خيري منصور ؛ أحمد السيد النجار ؛ جودة عبد الخالق ؛ عبد
الفتاح مورو ؛ مروان المعشر -.عمان  :مؤسسة عبد الحميدشومان02. _.6102 ،ص : .مص .مل.
/592عرب

التراجم و األنساب
الصفوة جوهرة األنساب  :األردن  /طالل بن الشيخ حسين البطاينة -.إربد  :البطاينة_.6102 ،
202ص.
م/565.615929/بطا
شاعر في حياة  :ذكريات و أطياف  /سامي مهدي -.بغداد  :دار ميزوبومياتا.90 _.6102 ،ص.
/560.0مهد
ما يشبه النضال  /هدى فاخوري -.عمان  :اآلن060 _.6102 ،ص.
/560.6فاخ
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نظرات ثاقبة  :تحدي ،نجاح و إصرار  /المعتصم باهلل أبو محفوظ -.عمان  :دار الحامد للنشر و
التوزيع001 _.6102 ،ص.
/561.20أبو

التعليم
اللعب بالوحدات التعلمية البنائية  /مجدولين خلف -.عمان  :خلف001 _.6102 ،ص.
/026.600خلف
حوار حول التعليم المدرسي العام في األردن  /عمان  :مؤسسة عبد الحميد شومان_.6102 ،
92ص.
/021.5929حوا

الديانات
قراءات في فلسفة الدين  /جورج الفار ؛ عبد المحسن العنزي ؛ مريم السيد ؛ سوزان عماد
طلوزة ؛ عدنان المناعي -.عمان  :أزمنة للنشر و التوزيع022_.6102 ،ص.
/611.0قرا

الطب
خرافات طبية  011 :خرافة 011 ،حقيقة 011 ،نصيحة  /أحمد عبد الملك -.الكويت  :ذات
السالسل للطباعة و النشر و التوزيع002 _.6102 ،ص : .مص .مل.
/200.6عبد

العلوم السياسية
العودة إلى الذات  /علي شريعتي ؛ زكي الميالد ؛ إبراهيم الدسوقي شتا ؛ محمد مهدي
الغريري -.اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية209 _.6100 ،ص.
/061.992شري
مراجعة السياسات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية  /جميل هالل ؛ منير فخر الدين ؛ خالد
فراج -.بيروت  :مؤسسة الدراسات الفلسطينية000 _.6102 ،ص.
/061.592.هال

العلوم العسكرية
جيش الدفاع اإلسرائيلي  :اإلمكانيات و التنظيم  /فيصل وريكات -.عمان  :وريكات_.6102 ،
002ص.
/099.01592.160وري
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العمارة
فلسفة الجمال في الزخارف العربية  :قبة الصخرة في القدس إنموذجا  /مروان العالن -.عمان :
العالن.90 _.6109 ،ص.
/265.21592.00عال

الفلسفة اإلسالمية
الدولة و المذهب  :جدل السلطة و السلطة الموازية في الفكر اإلسالمي  /غسان إسماعيل
عبد الخالق -.عمان  :اآلن005 _.6102 ،ص.
/005.0عبد
المنظور التأويلي في أعمال محمد أركون  /محمد الطوالبة -.عمان  :اآلن699 _.6102 ،ص.
/050طوا

الفنون
الفن العربي اإلسالمي  :قراءة فلسفية جمالية تطبيقية  /مروان العالن -.عمان  :دار دجلة،
020 _.6102ص.
/21..5.052عال

القصص
أمس يزهر غدا  /علي القيسي -.عمان  :اآلن006 _.6102 ،ص.
ق/قيس/أ
إيزابيل  /أنطونيو تابوكي ؛ نبيل رضا المهايني -.بيروت  :دار الساقي0.6 _.6102 ،ص.
ق/تاب/إ
إيزابيل  :كنعانية من الزمن األول  /مروان العالن -.عمان  :دار دجلة للنشر و التوزيع_.6102 ،
612ص.
ق/عال/إ
األسير  : 0920رواية  /هيثم جابر -.نابلس  :المكتبة الشعبية660 _.6102 ،ص.
ق/جاب/أ
اإلعالمية  :رواية  /نوران سالم -.القاهرة  :دار دون للنشر و التوزيع699 _.6102 ،ص.
ق/سال/إ
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باب األبد  :رواية  /صونيا خضر -.بيروت  :دار الفارابي602 _.6102 ،ص.
ق/خضر/ب
جدار الصمت  :رواية  /دينا سليم -.القدس  :دار الجندي للنشر و التوزيع609 _.6109 ،ص.
ق/سلي/ج
دير ياسين  :قصة قرية  /محمد بسام جودت ملص -.عمان  :ملص011 _.6102 ،ص.
ق/ملص/د
رذاذ خفيف  :نصوص فلسطينية  /طارق عسراوي[ -.د.م : ].مكتبة كل شيء0.. _.6102 ،ص.
ق/عسر/ر
سندريالت مسقط  :رواية  /هدى حمد -.بيروت  :دار اآلداب090 _.6102 ،ص.
ق/حمد/س
سيرة التراب  :رواية  /محمد فاروق الشاذلي -.القاهرة  :دار دون للنشر و التوزيع_.6102 ،
605ص.
ق/شاذ/س
شاطئ المحار  /ماري هيرمانسون ؛ عالء الدين أبو زينة ؛ ستوكهولم  :دار المنى_.6109 ،
609ص.
ق/هير/ش
صخرة أورشليم  :رواية  /مروان العالن -.عمان  :العالن006 _.6109 ،ص.
ق/عال/ص
عاشق مولع بالتفاصيل  /ألبرتو مانغويل ؛ يزن الحاج -.بيروت  :دار الساقي5. _.6102 ،ص.
ق/مان/ع
عالم مختلف جدا  :رواية  /إبراهيم نيروز -.نابلس  :المكتبة الشعبية02. _.6109 ،ص.
ق/نير/ع
عشاق و فونوغراف و أزمنة  :رواية  /لطيفة الدليمي -.بغداد  :دار المدى لإلعالم و الثقافة و
الفنون951 _.6102 ،ص.
ق/دلي/ع
غضب األسود  /كورتيس جوبلينغ ؛ صبحية عوض -.بيروت  :دار الساقي000 _.6102 ،ص.
ق/جوب/غ
فوضى اإلستقرار  /أحمد فتحي خليفة -.عمان  :خليفة005 _.6102 ،ص.
ق/خلي/ف
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كرافتة  :المالئكة ال تسكن قلوب البشر  /محمد فؤاد عيسى -.القاهرة  :دار دون للنشر و
التوزيع6.0 _.6109 ،ص.
ق/عيس/ك
لعب حي البياض  /حسن داوود -.بيروت  :دار الساقي660 _.6102 ،ص.
ق/داو/ل
ليلة سبسطية  :رواية  /مروان العالن -.عمان  :العالن001 _.6109 ،ص.
ق/عال/ل
مئة حاسة سرية  :رواية  /آمي تان ؛ عاصف الخالدي -.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع_.6102 ،
.56ص.
ق/تان/م
نوم قاهر  /نديم عبد الهادي -.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع006 _.6102 ،ص.
ق/عبد/ن
يوسف يا مريم  :رواية  /يامي أحمد -.القاهرة  :دار أكتب للنشر و التوزيع020 _.610. ،ص.
ق/أحم/ي

اللغة العربية
ديوان الخط العربي في سمرقند  /شبل إبراهيم عبيد -.اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية_.6106 ،
60.ص : .مص .مل.
/.00.9عبي
رحلة الكتابة في مصر  /خالد عزب ؛ أحمد منصور -.اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية_.6101 ،
059ص : .مص .مل.
/.00.1526رحل
مجلة مجمع اللغة العربية األردني  :عدد خاص في الذكرى األربعين لتأسيس المجمع  /عمان :
مجمع اللغة العربية األردني0.9 _.6102 ،ص.
/.01.21929مجم

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
الطاقة و اإلنسان و البيئة  /أيوب أبو دية -.دبي  :مؤسسة زايد الدولية للبيئة..2 _.6102 ،ص.
/020.2أبو
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تاريخ آسيا
التجربة الماليزية  :نهضة أمة  /مهاتير محمد -.عمان  :مؤسسة عبد الحميد شومان_.6102 ،
05ص : .مص .مل.
/595.919.محم

تاريخ األردن
الكرك قبل خمسين عاما أي في النصف األول من القرن العشرين الميالدي  :دراسة لألوضاع و
مقترحات للتنمية في منطقة الكرك  /ضويع علي المحادين -.عمان  :دار ورد األردنية للنشر و
التوزيع009 _.6109 ،ص.
/592.900محا

تاريخ فلسطين
القدس مفتاح السالم  /وليد الخالدي ؛ محمود سويد -.بيروت  :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
669 _.6102ص : .مص .مل.
/592..00خال
مصباح الفكر و ترياق سم الدهر في النزاع العربي  -اإلسرائيلي  :الجوانب القانونية  /غسان
هشام الجندي -.عمان  :الجندي626 _.6102 ،ص.
/592..جند

علم اإلجتماع
الحكم األخالقي لدى المرأة العاملة  :العنوان األكاديمي للدراسة  :الحكم األخالقي و مفهوم
الذات لدى المرأة العاملة مقارنة بغير العاملة  /خديجة حباشنة -.عمان  :دار أزمنة للنشر و
التوزيع00. _.6102 ،ص.
/019..0105حبا
تحرير المرأة تأليف قاسم أمين ،تربية المرأة و الحجاب تأليف طلعت حرب  /طلعت حرب -.أمينة
البنداري -.اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية099 _.6106 ،ص.
/019..6أمي
رؤى في الفكر الخلدوني  /أسامة بشير جبارة -.عمان  :جبارة..1 _.6102 ،ص.
/010جبا

