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إدارة األعمال
إستراتيجيات التعامل مع األزمات  :كيف نتجنب األزمات في حياتنا؟  /عيسى حامد رضوان_.
عمان  :مكتبة مالك116 _.2014 ،ص : .مص.
/658.4056رضو
التنظيم و أساليب العمل  /نادر أحمد أبو شيخة _.عمان  :دار ص فاء للنشر و التوزيع_.2011 ،
384ص.
/658.4012أبو
تحدث كما في تيد  :أسرار الخطابة التسعة ألفضل العقول المتحدثة في العالم  /كارمين غالو ؛
عماد إبراهيم عبده ؛ محمود الزواوي _.عمان  :األهلية للنشرو التوزيع253 _.2016 ،ص : .مص.
/658.452غال
مدخل إلى إدارة الوقت  /نادر أحمد أبو شيخة _.عمان  :دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،
336 _.2013ص.
/658.4093أبو

األحياء
الفطريات و اإلنسان  :فوائد و مضار  /عبد العزيز مجيد نخيالن _.عمان  :دار دجلة للنشر و
التوزيع520 _.2017 ،ص : .مص.
/579.5نخي

األدب
الرواية اإلجتماعية في األدب العالمي  /فتحي محمد غنيم _.عمان  :دار ال قدس للنشر و التوزيع،
[199 _.]2015ص.
/809.304غني
المدخل إلى اآلداب األوروبية  /فؤاد المرعي _.بيروت  :عالم األدب للبرمجيات و النشر و التوزيع،
255 _.2016ص.
/809.894مرع
بينغو ،الشرانق ،موت بطل ،الخروج  /عدالت آغا أوغلو ؛ صفوان الشلبي ؛ محمد حقي
صوتشين _.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب223 _.2017 ،ص.
/894.35أوغ
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األدب اإلنجليزي
أوراق العشب  /والت ويتمان ؛ سعدي يوسف _.بغداد  :الجمل207 _.2010 ،ص.
/821ويت
بستنة في المنطقة اإلستوائية  :ديوان شعر  /أوليف سنيور ؛ مأمون الزائدي ؛ إبتهال الخطيب_.
الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب224_.2017 ،ص.
/821سني

األدب العربي
أحالم ممنوعة  /محمد رمضان الجبور _.عمان  :دار األبرار للنشر و التوزيع93 _.2016 ،ص.
/818جبو
أكثر من الالزم  :شعر  /سوسن العريقي _.صنعاء  :العريقي90 _.2007 ،ص.
/811.9567عري
األعمال الكاملة  :بدر عبد الحق  /بدر عبد الحق ؛ نضال الشمالي _.عمان  :دار كنوز المعرفة
للنشر و التوزيع600 _.2016 ،ص.
/810.99565عبد
الفنون المهاجرة في إستعادة المعمورة الثقافية و موسيقاها  /أحمد الواصل _.الرياض  :مجلة
الفيصل134 _.2017 ،ص.
/810.99566واص
حديقة هدى  :ديوان شعري  /حمدان نزال _.عمان  :دار النور المبين للنشر و التوزيع_.2017 ،
160ص.
/811.9565نزا
رسائل إبن حزم  :دراسة في رسالتي طوق الحمامة و في مداواة النفوس أنموذجا  :دراسة
في نحو النص  /حنان سعادات عودة _.عمان  :دار أزمنة للنشر و التوزيع246 _.2015،ص.
/810.96عود
رشاد السنين  :خواطر و قصص و أحداث  /هاني الدحلة _.عمان [ :د.ن288 _.2017 ،].ص.
/818دحل
شرح قصيدة النونية لجمال الدين يحيى بن يوسف بن يحيى األنصاري الصرصري الملقب بحسان
السنة المتوفى 656هـ  /خضر موسى محمد حمود _.بيروت  :دار الكتب العلمية_.2016 ،
494ص.
/811.5حمو
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شعرية النص عند يوسف العظم  :القصيدة بين الفن و اإللتزام  :دراسة نقدية  /عباس عبد
الحليم عباس _.عمان  :وزارة الثقافة األردنية 211 _.2016 ،ص.
/811.9565عبا
فيض الذاكرة و حديث النفس  /نادر أحمد أبوشيخة _.عمان  :أبوشيخة462 _.2015 ،ص.
/818.03أبو
قضايا في الرواية األردنية و دراسات في خطاب األستاذ الدكتور نبيل حداد في نقد الرواية  /نضال
الشمالي ؛ مريم جبر ؛ بالل كمال رشيد ؛ عباس عبدالحليم ؛ عالية صالح _.بيروت  :المؤسسة
العربية للدراسات و النشر242 _.2012 ،ص.
/813.009565شما
ما ذا لو تحول دمي إلى شوكوالته  :شعر  /سوسن العريقي _.صنعاء  :العريقي95 _.2011 ،ص.
/811.9567عري
مفارقات الطمي  :شعر  /محمد محمد عيسي _.الشارقة  :دائرة الثقافة160 _.2017 ،ص.
/811.962عيس
هي القدس  :ديوان شعر  /نبيلة الخطيب _.الكويت  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية،
114 _.2012ص.
/811.9565خطي
وطن النجوم  :قصائد في المكان األردني  /حمودة زلوم _.عمان  :زلوم375 _.2013 ،ص.
/811.9565زلو

األدب الفرنسي
خيانة أينشتين  /إيريك إيمانويل شميث ؛ سعيد بوكرامي ؛ نادية كامل ؛ محمد شيحة _.الكويت
 :المجلس الوطني للث قافة و الفنون و اآلداب167 _.2017 ،ص.
/842شمي

اإلسالم
الشامل في أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم من الشاطبية  /عبد الكريم بن محمد
العباسي ؛ محمود قاسم زيتون _.عمان  :العباسي 128 _.2016 ،ص.
/211.81عبا
الشرح التربوي لكتاب العلم من الجامع الصحيح لإلمام البخاري  /علي بن إبراهيم بن سعود
العجين _.عمان  :دار الحامد للنشر و التوزيع245 _.2018 ،ص.
/213.41عجي
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الغارة المشبوهة على التعليم الديني باألزهر الشريف  /محمد عمارة _.القاهرة  :مجلة األزهر،
144 _.2016ص.
/218.5عما
القرآن تدبر و عمل  /الرياض  :مركز المنهاج لإلشراف و التدريب التربوي _.2016 ،د604 ،ص.
/212قرآ
الواضح في أصول القراءات العشر المتواترة من طرق الشاطبية و الدرة و الطيبة  /عبد الكريم
محمد العباسي ؛ محمود قاسم زيتون _.عمان  :العباسي928 _.2014 ،ص.
/211.84عبا
سنا األصوات في تالوة اآليات  /إبراهيم السالم _.عمان  :دار دجلة للنشر و التوزيع_.2017 ،
358ص.
/211.81سال
شبهات الشيعة اإلمامية حول أحاديث توحيد هللا في الصحيحين  :دراسة تحليلية نقدية /
حسين أحمد حسين المغربي ؛ عبد الكريم أحمد يوسف الوريكات ؛ محمد أحمد محمد
الخطيب _.عمان  :الجامعة األردنية _.2017 ،هـ234 ،ص.
م/213.82/مغر
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 األزهر23 _.2017-2015 ،ج.
مفاهيم روحية  :ال للتقليد و ال للترديد  /أنيس الرفاعي[ _.د.م : ].الرفاعي للنشر و التوزيع،
210 _.2017ص.
/216.2رفا
 1000قصة تخشع بها القلوب و تدمع لها العيون  /أسامة مصطفى _.عمان  :دار عالم الثقافة
للنشر و التوزيع240 _.2017 ،ص.
/218.1مصط

اإلقتصاد
النهر الثالث  :جوانب النفط في الشرق األوسط  1979-1887م  /مايكل كوينتين مورتون -.أبو
ظبي  :األرشيف الوطني362 _.2014 ،ص : .مص .مل.
/338.2728209563مور
دليل كفاءة الطاقة  :مبادئ التدبير البيئي لمباني المكاتب في البلدان العربية  /بيروت  :المنتدى
العربي للبيئة و التنمية128 _.2012 ،ص.
/333.7940956منت
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دليل كفاءة المياه  :فرص زيادة كفاءة إستعمال المياه في الصناعة و األبنية و الزراعة في البلدان
العربية  /بيروت  :المنتدى العربي للبيئة و التنمية96 _.2014 ،ص.
/333.91160956منت
ملف غوغل  /تورستن فريكه ؛ أولريش نوفاك ؛ روبرت أبشتاين ؛ توماس هوبنر ؛ عدنان عباس
علي _.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب291 _.2017 ،ص.
/338.76102504ملف
واقع التسويق المصرفي في البنوك و أثرها على رضا العمالء  :دراسة ميدانية للبنوك التجارية
الجزائرية  /خديجة عتيق _.عمان  :دار من المحيط إلى الخليجللنشر و التوزيع332 _.2016 ،ص.
/332.1068809615عتي

التاريخ العربي
الزعامات المحلية و العشائرية في بالد الشام  :من وثيقة المهمة العثمانية رقم ( )59/3لسنة
966ه = 1559م  /أحمد صدقي علي شقيرات _.عمان  :دار من المحيطإلى الخليج للنشر و
التوزيع222 _.2016 ،ص.
/956.08شقي
القسطنطينية و محاوالت فتحها في العصر األموي  /غازي حميد الدوري _.عمان  :دار دجلة
للنشر و التوزيع386 _.2017 ،ص : .مص.
/956.04دور
شمس العرب تسطع على الغرب  :أثر الحضارة العربية في أوروبا  /زيغريد هونكه ؛ فاروق بيضون
؛ كمال دسوقي[ _.د.م[ : ].د.ن 576 _.2014 ،].ص.
/956هون
ملوك الطوائف و نظرات في تاريخ اإلسالم  /رينهارت دوزي ؛ كامل الكيالني _.لندن  :الوراق،
334 _.2015ص.
/956.0713دوز

التراجم و األنساب
أشهر نجمات هوليوود  :عرض تاريخي  /محمود الزواوي _.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
479 _.2017ص.
/927.9143زوا
إبن خلدون و التاريخ  /خلدون خليل سليم الحباشنة _.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،
250 _.2016ص.
/923.01حبا
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فنارات على سواحل الكتابة  /شكيب كاظم _.عمان  :دار دجلة للنشر و التوزيع218 _.2017 ،ص.
/928.1كاظ

التعليم
أثر إستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية على التحصيل و تنمية مهارات التفكير اإلستداللي /
خلود عبد هللا الشمراني _.عمان  :دار من المحيط إلى الخليجللنشر و التوزيع286 _.2016 ،ص.
/370.1524شمر
تطوير اإلدارة اإلستراتيجية في التعليم الخاص في األردن  /عمر علي سليمان الخصاونة _.عمان
 :دار اليراع للنشر و التوزيع172 _.2016 ،ص.
/371.2009565خصا

الطب
أمراض الشخصية  /فايز عبد الهادي محمد عابد _.عمان  :دار عابد للنشر و التوزيع_.2017 ،
224ص.
/616.85عاب

العلوم اإلجتماعية
معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية مزدوج اللغة  :عربي-إنجليزي ،إنجليزي-عربي للباحثين و
المختصين في العلوم اإلجتماعية  /مصلح الصالح _.الرياض  :جامعة الملك سعود_.2012 ،
250ص .باللغة العربية240 ،ص .باللغة اإلنجليزية.
م/300.3/صال

العلوم السياسية
أثر العالقات األردنية  -اإلسرائيلية في حل الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي / 2016-1994
سليمان فالح عقيل الغويري ؛ صايل السرحان[ _.المفرق]  :جامعةآل البيت135 _.2017 ،ص.
م/327.5650564021/غوي
األردن و اليونان في سطور  /عمار سلطان الضمور _.عمان  :دار عالم الثقافة للنشر و التوزيع،
 124 _.2017ص.
/327.5650495ضمو
الرؤية اإلسرائيلية للصراعات في الشرق األوسط و إنعكاساتها على أمن إسرائيل  :دراسات
لجنراالت و باحثين إسرائيليين كبار  /أحمد خليفة ؛ رندة حيدر _.بيروت  :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية179 _.2017 ،ص.
/320.9564021رؤي
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تأثير تركيبة العضوية على األداء الرقابي لمجلس النواب األردني  / 2009-2003خلود محمد راشد
الدعجة _.عمان  :دار دجلة للنشر و التوزيع282 _.2017 ،ص : .مص.
/328.565دعج
عولمة اإلسالم  /أوليفيه روا ؛ الرا معلوف _.بيروت  :دار الساقي222 _.2003 ،ص.
/320.557روا
نقد الردة عن المشروع القومي  :مقاربة جذرية للوحدة و العروبة و النهضة  /إبراهيم علوش ؛
إبراهيم حرشاوي ؛ أسامة الصحراوي ؛ ناجي علوش ؛ نور شبيطة _.عمان  :دار ورد األرنية
للنشر و التوزيع245 _.2017 ،ص.
/320.540956نقد

الفلسفة
علم المقارنات الفلسفية  :رؤية مستقبلية  /محمود حمدي زقزوق ؛ إبراهيم الهدهد _.القاهرة :
مجلة األزهر 184 _.2017 ،ص.
/101زقز

الفنون
موسوعة أصول التوريق العربي و التزهير الفارسي اإلسالمي  /عبد الرزاق بدران _.عمان :
بدران465 _.2008 ،ص : .مص .مل 1 + .قرص ضوئي إلكتروني.
م/745.6/عبد

القانون
القانون الدولي الخاص في المملكة األردنية الهاشمية  :تنازع القوانين و اإلختصاص القضائي
الدولي  /عبد الحكيم محسن عطروش _.إربد  :عالم الكتب الحديث281 _.2017 ،ص.
/340.909565عطر
ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة  :دراسة مقارنة  /سعاد فالح مفرح
الرشيدي ؛ محمد نواف الفواعرة _.عمان  :الرشيدي114 _.2016 ،ص.
م/345.087/رشي

القصص
آخر القالع  /رائدة الطويل _.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر143 _.2016 ،ص.
ق/طوي/آ
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آكلو اللوتس  :رواية  /تاتيانا سولي ؛ زهرة حسن ؛ أحمد البكري _.الكويت  :المجلس الوطني
للثقافة و الفنون و اآلداب2 _.2017 ،ج.
ق/سول/آ
آيشت  :عائشة  /إسحاق ماشباش ؛ وليد تحقاخه _.دمشق [ :د.ن659 _.2016 ،].ص.
ق/ماش/آ
أقاليم الجن  /سليم بركات _.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر503 _.2016 ،ص.
ق/برك/أ
ألف شمس ساطعة  /خالد حسيني ؛ إيهاب عبد الحميد _.الدوحة  :دار بلومزبري  -مؤسسة
قطر543 _.2013 ،ص.
ق/حسي/أ
أن تبقى  :رواية  /خولة حمدي _.الجيزة  :كيان للنشر و التوزيع383 _.2016 ،ص.
ق/حمد/أ
الباب الخلفي للجنة  :رواية  /هيثم الشويلي _.عمان  :دار فضاءات للنشر و التوزيع_.2017 ،
305ص.
ق/شوي/ب
الذئاب ال تنسى  :رواية  /لينا هويان الحسن _.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع_.2016 ،
176ص.
ق/حسن/ذ
الذين مسهم السحر  :من شظايا الحكايات  :رواية  /روزا ياسين حسن _.بيروت  :الجمل،
478 _.2016ص.
ق/حسن/ذ
الرجوع  /مورو مولود مارتينو ؛ شيماء النجار _.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
377 _.2016ص.
ق/مار/ر
الرجيف كأنها لم تكن  :رواية  /حكمت النوايسة _.عمان  :دار اإلسراء للنشر و التوزيع_.2017 ،
187ص.
ق/نوا/ر
السندان  :قصص قصيرة و قصيرة جدا  /شوقي يونس _.عمان  :دار البيروني للنشر و التوزيع،
134 _.2016ص.
ق/يون/س
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بروق  :رواية  /جان إشنوز ؛ أبو بكر العيادي ؛ كاظم جهاد _.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للسياحة و
الثقافة ،كلمة196 _.2016 ،ص.
ق/إشن/ب
حادث ليلي  :رواية  /باتريك موديانو ؛ دانيال صالح ؛ كاظم جهاد _.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي
للسياحة و الثقافة ،كلمة177 _.2015 ،ص.
ق/مود/ح
حجر الضحك  :رواية  /هدى بركات _.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع247 _.2016 ،ص.
ق/برك/ح
دفتر العائلة  :رواية  /باتريك موديانو ؛ دانيال صالح ؛ كاظم جهاد _.أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي
للسياحة و الثقافة ،كلمة297 _.2016 ،ص.
ق/مود/د
زمن البراءة  :حكايا الصغار للكبار  /جمال أبو حمدان _.عمان  :أزمنة للنشر و التوزيع_.2002 ،
63ص.
ق/أبو/ز
سبايا سنجار  /سليم بركات _.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر445 _.2016 ،ص.
ق/سنج/س
سجل الخديعة  :رواية  /خورخه فولبي ؛ غوستابو إثكييردو ؛ رفعت عطفة _.بيروت  :الجمل،
511 _.2016ص.
ق/فول/س
شرفة الفردوس  :رواية  /إبراهيم نصر هللا _.بيروت  :الدار العربية للعلوم175 _.2015 ،ص.
ق/نصر/ش
عداء الطائرة الورقية  /خالد حسيني ؛ إيهاب عبد الحميد _.الدوحة  :دار جامعة حمد بن خليفة،
507 _.2017ص.
ق/حسي/ع
غيبوبة الخفاش أما أنا فلي هذا الليل  :رواية  /حسام حسين _.القاهرة  :دار دون للنشر و
التوزيع254 _.2016 ،ص.
ق/حسي/غ
فرج في بالد األعارب  /باسل طلوزي _.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر_.2016 ،
200ص.
ق/طلو/ف
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قبلة بيت لحم األخيرة  :رواية  /أسامة العيسة _.القدس  :الفسائل304 _.2016 ،ص.
ق/عيس
قصر القمل  :رواية  /إليف شفق[ _.د.م : ].إبداع للنشر و التوزيع478 _.2016 ،ص.
ق/شفق/ق
هذيان  :أيام فرناندو بيسووا الثالثة األخيرة  :رواية  /أنطونيو تابوكي ؛ إسكندر حبش _.لندن :
طوى للثقافة و النشر و اإلعالم126 _.2013 ،ص : .مص.
ق/تاب/هـ
هموم الورد  :قصص  /هدى أبو غنيمة _.عمان  :اآلن للنشر و التوزيع124 _.2018 ،ص.
ق/أبو/هـ
يحيى  :رواية  /سميحة خريس _.أبو ظبي  :ثقافة للنشر و التوزيع455 _.2010 ،ص.
ق/خري/ي
 : 1984رواية  /جورج أورويل ؛ حازم حامد سالمة ؛ يوسف عطا الطريفي _.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع407 _.2017 ،ص.
ق/أور/أ

اللغة العربية
الموسم الثقافي الرابع و الثالثون لمجمع اللغة العربية األردني  :اللغة العربية في التعليم /
عمان  :مجمع اللغة العربية األردني298 _.2016 ،ص.
/410.6565موس
مجمع اللغة العربية األردني في أربعين عاما  /عمان  :مجمع اللغة العربية األردني_.2016 ،
258ص.
/410.60565مجم

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية  :الجزائر حالة  /عائشة عتيق _.عمان  :دار
من المحيط إلى الخليج للنشر و التوزيع308 _.2016 ،ص.
/362.109615عتي

المعارف العامة
الكتاب  :واقعه و مستقبله في عصر المعلوميات  /أحمد بلحاج آية وارهام _.عمان  :دار دجلة
للنشر و التوزيع112 _.2016 ،ص.
/002وار
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الموسيقى
دور التربية الموسيقية في أهازيج األدب الشعبي عند الطفل الكويتي  /يوسف عبد القادر
الرشيد _.الكويت  :المجلس الوطني للثقاقة و الفنون و اآلداب107_.2017 ،ص.
/780.71رشي

تاريخ األردن
الوثائق الهاشمية  :أوراق عبد هللا بن الحسين 1369-1354 :هـ1950-1936 /م  /ملك األردن
عبدهللا بن الحسين ؛ محمد عدنان البخيت ؛ هند غسان أبو الشعر -.عمان  :الجامعة األردنية،
6 _.2017-2014ج.
/956.50221وثا

تاريخ اإلمارات العربية المتحدة
زايد و التميز  /عماد الدين حسين _.أبو ظبي  :األرشيف الوطني410 _.2016 ،ص : .مص .مل.
/956.9505حسي

تاريخ فلسطين
قريوت  :التاريخ ،الحضارة ،التراث  /حموده زلوم ؛ أحمد محمد حسن محسن _.الزرقاء  :زلوم،
169 _.2016ص : .مص.
/956.421قري

علم اإلجتماع
األزمة الطائفية  :دراسة في علم اإلجتماع  /بشير ناظر حميد ؛ أحمد زايد _.عمان  :دار دجلة
للنشر و التوزيع368 _.2017 ،ص.
/303.609563حمي
اإلعالم الرسمي و منافسة القنوات الفضائية  /جميل نواف غدايره البرماوي _.عمان  :دار زهدي
للنشر و التوزيع233 _.2016 ،ص.
/302.23برم
الدور اإلجتماعي و التربوي في تنشئة الطفل  /رباب عبد الوهاب العدينات _.عمان  :دار زهران
للنشر و التوزيع124 _.2016 ،ص : .مص.
/303.32عدي
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بناء النظرية اإلجتماعية  :مقدمة في فلسفة العلم  /مصلح الصالح _.الرياض  :جامعة الملك
سعود456 _.2011 ،ص.
/301.01صال

علم النفس
السحر  /روندا بايرن _.الرياض  :مكتبة جرير255 _.2017 ،ص : .مص.
/158.1باي
فن التفكير الديناميكي  /أحمد توفيق حجازي _.عمان  :دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع_.2017 ،
208ص.
/153.42حجا

