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تعد المكتبــه المركزيــه فــي الجامعــه العمود الفقري للعمليــه التعليميــه وبدونها تصبح العمليـــه 
التعليميــه برمتها عرجاء اليمكــن لها ان تحقق اهداف الجامعـــه فـــي االعداد والتاهيل للكفاءات  
والكوادر التــي تدير عجلة الحياة فــــي البلد،ومن هذا المنطلــق سعــت ادارة المكتبــــه وبالتعاون 

والدعــم الكبير مــــــن قبل ادارات الجامعـــــــه وعلـــــى راس الخصوص السيد رئيــــــس الجامعـــــه 
الــى النهوض بالمكتبــــه بشكل سريع يتماشى والتطور الكبير الذي تشهده الجامعـــه فـــي جميع 

المياديـــن وايمانا منـــا بضرورة احاطـــة المستفيديـــن بكـــل جديد يرد الــــــــــى المكتبــــه سواء كان 
عــن طريق الشراء او االهداء والتبادل او أي وسيلـــة اخرى مـــن اجل المواكبـــــه واالستفاده 

السريعــــــه مــن مصادر المعلومات التــــي ترد الـــى المكتبه فقد توكلنا علـــــى هللا فـــــي اصدار هذه 
النشره والتـــــــي نطمح ان تستمر فــــــي الصدور بشكل دوري منتظم الحاطة المستفيدين مـــــن 

المكتبه علما بكل ماهو جديد تتم اضافته الـــــــى رصيد المكتبه مـــن كتب او دوريات او رسائل 
جامعيــــــه باي شكــل كانت ورقيــــــة او الكترونيـــــــة وتــم تنظيــم هذه النشره موضوعـــيا حسب 

التخصصات العريضــــه فــــي الجامعـــــه وبامكان االخـــــوه المستفيديـــــــن االتصال بنــــــــا 
لغـــــرض االستعاره او االســتنســاخ الي مصدر يرد ذكره فــــــــي النشره مـــــع كل التسهيالت 

التــــــي تضمن االستفاده القصوى باقل جهد ممكــــــن وبكل يسر نامل ان نتمكن من المساهمه في 
 تحقيق جزء يسير من اهداف الجامعه في التميز والتقدم والرقي وهللا الموفق. 

 

 

 

 

 

                           

                                                                              د. فيصل علوان الطائي

                                                                             األمين العام للمكتبة المركزية
 

 



 العلوم البحتة 

  574  -424-  رقم التصنيف :  أ1
      عنوان الكتاب : أساسيات علم اإلحياء  

      اسم المؤلف : حسين علي السعدي 
   2009     بيانات النشر : عمان : دار اليازوري / 

     النبذة : يقع الكتاب في ثمان فصول تشمل مقدمة في علم اإلحياء وصفات الحياة وعلم التصنيف وسلوك اإلحياء وتطورها وتكاثرها 
والتنسيق الهرموني وعلم البيئة مع التأكيد على ما هو جديد في علم اإلحياء حيث اعتمد على مصادر حديثة كما إن كثير من مفرداته تدعم 

 أقسام علوم الحياة في كلية العلوم والتربية وكذلك الزراعة هذا وان الكتاب يتضمن رسوم توضيحية وجداول .
 

                                                                                                                  547,87 -625-  رقم التصنيف :م 2
        عنوان الكتاب : علم الخلية

      اسم المؤلف : مفكرة ضياء شكارة  
2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  

    النبذة : يعد علم اإلحياء من العلوم التي تتعامل مع حقائق تكوين اإلنسان وديمومته بصورة متواصلة . لقد تم تأليف هذا الكتاب ليكون 
مصدر من مصادر علم الخلية في الكليات والمعاهد المهتمة  بها ففي الفصل األول شمل علم الخلية وعالقته بالعلوم األخرى والفصل الثاني 

في تحليل مكونات الخلية والمهجرية إما الرابع تعرفنا على المكونات الكيميائية للخلية وهكذا بالنسبة للفصول األخرى علما إن الكتاب يتضمن 
 جداول ورسوم توضيحية . 

 
575,1 -625- رقم التصنيف :م 3  

     عنوان الكتاب : علم الوراثة 
     اسم المؤلف : مكرم ضياء شكارة   

2012    بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  
    النبذة : لقد حاول هذا الكتاب إبقاء الموازنة بين (الوراثة المتدلية ) التي قامت عليها أسس علم الوراثة (الوراثة العينية ) التي تتركز عليها 

 معظم البحوث الوراثية في الوقت الحاضر كما إن هذا الكتاب اعتمد على مصادر الحديثة ويحتوي على رسوم توضيحية وجداول . 
 

574,021 – 542-  رقم التصنيف :ن 4  
     عنوان الكتاب : اإلحصاء الحياتي 

      اسم المؤلف : عبد الخالق عبد الجبار النقيب 
  2010      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /

     النبذة : يعرض الكتاب المبادئ األساسية لإلحصاء الوصفي والحياتي حيث يتضمن الفصل األول كيفية جمع وتنظيم وتلخيص البيانات 
 اإلحصائية وكذلك يتضمن أهم المقاييس اإلحصائية والوصفية ذات الطبيعة الحسابية والعددية باإلضافة إلى المواضيع األساسية األخرى .

 
519,5 – 658- رقم التصنيف :م 5  

     عنوان المؤلف : اإلحصاء وتصميم االختبارات
     اسم المؤلف : شاكر مصلح المحمدي
2011    بيانات النشر : عمان : دار أسامة  /  

    النبذة : لقد تم استخدام اللغة العلمية السلسلة التي يفهمها الطالب كما تم التركيز بشكل أساسي من تصميم التجارب األكثر استعماال في مجال البحث 
 العلمي الزراعي ويتضمن الطرق والجداول اإلحصائية .
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  515,1 – 842- رقم التصنيف :خ 6
     عنوان الكتاب : التفاضل والتكامل 



     اسم المؤلف : روحي إبراهيم الخطيب 
2012     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   

     النبذة : يحتوي الكتاب على عدة فصول تتضمن أساسيات الهندسة التحليلية والدوال ودراسة المشتقات وكذلك التفاضل وبطريقة علمية مبسطة مع 
 إعطاء مجموعة كبيرة من التمارين . 

 
512,96 -779- رقم التصنيف :ع 7  

    عنوان المؤلف : التوابع الخاصة (الدوال الخاصة )
     اسم المؤلف : عبد هللا حسين موسى 

2009    بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /   
   النبذة : يستعرض الكتاب الطرائق الرياضية لتدريس فروع الفيزياء المختلفة خاصة النظرية منها ، الكهرومغناطيسية والميكانيكية ، الكوانتي والفيزياء 

 النووية مدعوما باألمثلة . 
 

513,1-542- رقم التصنيف :ش 8  
    عنوان الكتاب : الرياضيات المالية 

     اسم المؤلف : شقيري ،  نوري موسى
2011    بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  

    النبذة : ركز الكتاب على عدة مواضيع في الرياضيات منها اللوغاريتمات والقوانين المتعلقة بها كذلك المعادالت الرياضية باإلضافة إلى المتواليات 
 الهندسية وتناول أيضا الربا واإلضرار االقتصادية وهناك مواضيع أخر تطرق لها الكتاب . 

 
  519,5-274- رقم التصنيف :ق 9

    عنوان الكتاب : الرياضيات واإلحصاء 
    اسم المؤلف : عالء محمد القاضي 

2010   بيانات النشر : عمان : دار اإلعصار العلمي /  
   النبذة : يحتوي الكتاب على عدد من الفصول تتضمن مقياس النزعة المركزية ومقياس التشتت كما يتضمن نظرية االحتمال والعمليات على المتجهات 

 واألرقام القياسية كما يتضمن جداول ورسوم هندسية .
 

  515  -422- رقم التصنيف :ص 10
      عنوان الكتاب : الرياضيات والتحليل العددي 

       اسم المؤلف : صفاء علي ناصر 
2008      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /  

      النبذة : يحتوي الكتاب على عشر فصول عرض فيها المادة العلمية بشكل مبسط يتالءم  ومدارك الطلبة إذ تضمنت الفصول شرحا وافيا للطرق 
 والنظريات معززا باألمثلة التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة كما تضمن الكتاب مفردات مادة الرياضيات والتحليل العددي . 

 

513,1-648- رقم التصنيف :ل 11  
       عنوان الكتاب : مدخل إلى الرياضيات المالية وتطبيقاتها 

       اسم المؤلف : لحسن عبد هللا باشيوة 
2011      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /   

      النبذة : إن مادة قد قسمت إلى عدة فصول حيث تم عرض مفاهيم والنظريات األساسية مع التعرض لبعض الجوانب التطبيقية . 
 

  519,2- 824- رقم التصنيف :ب 12
       عنوان الكتاب : مبادئ اإلحصاء لطلبة اإلدارة واالقتصاد 

       اسم المؤلف : إبراهيم محمد البطانية 
2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   

     النبذة : عرض الكتاب لمادة اإلحصاء يتماشى مع ما يحتاجه الطالب من مفاهيم أساسية في اإلحصاء واستخدام أوضح األساليب وابسطها مع إضافة 
 مجموعة من الوسائل التي تكسب الطالب المهارات الالزمة التي تمكن من تحليل البيانات اإلحصائية المختلفة باإلضافة إلى الموضوعات األخرى . 
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  519,5 – 432- رقم التصنيف :ر 13
      عنوان الكتاب : مدخل إلى اإلحصاء التربوي 

       اسم المؤلف : عاطف عبيد 



2011     بيانات النشر : عمان : دار الراية /  
 ويتكون من ثمانية فصول تتضمن هذه الفصول المفاهيم  والمصطلحات  spss    النبذة : جاء هذا الكتاب في اإلحصاء التربوي باالستعانة ببرمجة 

 اإلحصائية وعرض البيانات اإلحصائية والتكرارية ثم دراسة الوسط الحسابي والمنوال واثر التحوالت الخطية عليها وغير المواضيع األخرى . 
 

519,5 - 627 رقم التصنيف :ابو – 14  
        عنوان الكتاب : مقدمة في اإلحصاء 

        اسم المؤلف : محمد صبحي أبو صالح 
2012       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  

  باإلضافة إلى مواضيع الكتاب والتي موزعة حسب الفصول منها التوزيعات   spssالنبذة : جاء هذا الكتاب في طريق اإلحصاء باالستعانة ببرمجة
 التكرارية واالحتماالت وكذلك المتغيرات العشوائية واالستقالل اإلحصائي ويتضمن كذلك جداول إحصائية ورسوم بيانية . 

 
512,94 -545 - رقم التصنيف :ت 15  

       عنوان الكتاب : مقدمة في نظرية الزمر 
        اسم المؤلف : علي حسن التميمي 

2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  
       النبذة : يتضمن الكتاب دراسة عن الزمر وأنواعها مدعوما بالمسائل الرياضية . 

 
510 – 82 رقم التصنيف :ب – 16  

        عنوان الكتاب : من اإللف إلى الياء في الرياضيات 
        اسم المؤلف : بدر الدين محمد دشون 

2011       بيانات النشر : عمان : دار االعصار العلمية /  
      النبذة : يتضمن هذا الكتاب جميع أساسيات مادة الرياضيات بشكل سهل ومفهوم ليكون مرجع لكل من يواجه مشاكل معينة فهو يشمل كل ما يختص 

 بالرياضيات من قراءة اإلعداد وكتابتها إلى المعادالت والهندسة  ، ويتضمن الكتاب مسائل رياضية . 
 

513,5 -452- رقم التصنيف :أ 17  
      عنوان الكتاب : نظرية اإلعداد 

      اسم المؤلف : أسماء أكرم سالمة 
2012      بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /  

     النبذة : يستعرض الكتاب مجموعة من نظريات اإلعداد مع مجموعة من التمارين الخاصة بالموضوع . 
 

  519,53 -528- رقم التصنيف :بن 18
      عنوان الكتاب : الوجيز في اإلحصاء الوصفي 

       اسم المؤلف : إسماعيل محمد ابن قانة 
2011      بيانات النشر : عمان : دار أسامة /  

    النبذة : هدف الكتاب إعادة إلقاء الضوء على مختلف األدوات اإلحصائية الوصفية إضافة إلى مفاهيم وأدوات عن اإلحصاء الحيوي وفقا للمناهج 
التعليمية المعتمدة للطالب االقتصاد ، التجارة ، اإلدارة ، علم االجتماع . باإلضافة للمواضيع األساسية من المصطلحات اإلحصائية ، طرق وجمع البيانات 

 اإلحصائية وغيرها من المواضيع األخرى . 
 

  551,7 -232- رقم التصنيف :ابو 19
      عنوان الكتاب : المرجع السهل في علوم األرض والبيئة 

       اسم المؤلف : إبراهيم أبو عواد 
2007      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /  

      النبذة : يتحدث الكتاب عن المصادر الطبيعية واستنزافها وتلوث البيئة وحمايتها وكذلك الكون الواسع والغالف الجوي والطاقة الحرارية على سطح 
 األرض .

 
 

3 
 

 

 

  551,7  -232 - رقم التصنيف :ابو 20
        عنوان الكتاب : المرجع السهل في علوم األرض والبيئة 



         اسم المؤلف : إبراهيم أبو عواد 
2007        بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /  

       النبذة :  يتحدث الكتاب عن المصادر الطبيعية واستنزافها وتلوث البيئة وحمايتها وكذلك الكون الواسع والغالف الجوي والطاقة الحرارية على سطح 
 األرض . 

 
  525 -322- رقم التصنيف :ج 21

       عنوان الكتاب : الجغرافية الفلكية 
       اسم المؤلف : محمد محمود وهيبة 

2011      بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /  
       النبذة : تحدث المعد عن الجغرافية الفلكية وعن الرحالت الفضائية والزالزل واألعاصير على الكواكب األخرى وعن الكون والذرة . 

 
551 – 276- رقم التصنيف :ص 22  

      عنوان الكتاب : الجغرافية المناخية    
       اسم المؤلف : صالح مصطفى عيسى 

2010     بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /  
      النبذة : فصول هذا الكتاب تحدث عن التطورات التاريخي لعلم المناخ وعن الغالف الجوي والطاقة والرياح وما عالقة المناخ بالنبات والتربة . 

 
551 -74- رقم التصنيف :ع 23  

       عنوان الكتاب :  الجغرافية المناخية 
       اسم المؤلف : علم احمد غانم 

2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  
      النبذة : تناول الكتاب شرح لعناصر المناخ ومكونات الغالف الجوي والطاقة واإلشعاع ودرجات الحرارة إضافة إلى الرياح والرطوبة . 

 
551 -323- رقم التصنيف :ش 24  

       عنوان الكتاب : جغرافية علم المناخ والطقس 
       اسم المؤلف : علي سالم الشواورة

2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  
      النبذة : يتناول الكتاب التحدث عن الطقس والمناخ والفرق بينهما ومدى تاثير المناخ الذي يلعب دورا على البيئة الحيوانية وكيفية تكيفها في دول 

 أوربا وإفريقيا والقارة القطبية وكذلك على البيئة البشرية من ناحية التنقل برا وجوا وكذلك في النشاط الزراعي والصناعي . 
 

  551,4 -524- رقم التصنيف :ش 25
       عنوان الكتاب : جغرافية التضاريس 
       اسم المؤلف : قاسم يوسف ألشمري 
2012      بيانات النشر : عمان : دار أسامة /  

      النبذة : يتناول الكتاب تعريف علم الجيومورفولوجيا وعالقتها بالعلوم األخرى ويتحدث هذا العلم عن اإلشكال األرضية  من حيث نشأتها وتطورها 
 ويتضمن الكتاب صور ورسوم .

 
552-658- رقم التصنيف :م 26  

       عنوان الكتاب : جغرافية الصخور والمعادن 
       اسم المؤلف : محمد محمود مصطفى 

  2011      بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /
      النبذة : يتحدث الكتاب عن الجيولوجيا وموقفها من العلوم األخرى والخواص الطبيعية للمعادن ونظريات عن العصور الجليدية وتركيبة الصخور 

 وأنواعها وتأثيرها . 
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520-332-  رقم التصنيف :س 27   
          عنوان الكتاب : علم الفلك 

          اسم المؤلف : سوزان محمد صرار 
2011        بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /  



     النبذة : تحدثه الكاتبة عن أهمية علم الفلك وما مدى اهتمام العلماء والفالسفة بالنجوم والكواكب وحدوث الكسوف والخسوف ودوران األرض حول 
 نفسها وحول الشمس . 

 
520-528- رقم التصنيف :ع 28  

       عنوان الكتاب : معجم علوم الفضاء والفلك الحديث 
       اسم المؤلف : عماد عبد العزيز مجاهد 
2011      بيانات النشر : عمان : دروب للنشر /  

       النبذة : يتحدث الكتاب عن علم الفلك وأهميته ويحتوي على مصطلحات فلكية عن أسماء النجوم والكواكب . 
 

551-252- رقم التصنيف :س 29  
       عنوان الكتاب : مبادئ الطقس والمناخ 

       اسم المؤلف : قصي عبد المجيد السامرائي 
2008      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /  

     النبذة : يتحدث الكتاب عن تطوير أجهزة قياس العناصر الطقسية واستخدام األقمار الصناعية والحاسوب في التنبؤ الجوي لذا مكنتهم هذه األجهزة من 
 تطوير إدراك لطبيعة حركة الجو .  

 
539,7 – 573  - رقم التصنيف :ع 30  

       عنوان الكتاب : اإلشعاع والطاقة النووية 
       اسم المؤلف : عبد الوالي العجلوني 
2011      بيانات النشر : عمان : دار الحامد /   

       النبذة : يهدف هذا الكتاب إلى تقديم المعلومة الحقيقية بشكل علمي مبسط ودقيق فهو يتضمن استخدام اإلشعاع
  والمواد المشعة ، التأثيرات البيئة للطاقة النووية ، النفايات النووية ، وغيرها من المواضيع باإلضافة إلى صور و جداول . 

 
 

530.12 – 779 رقم التصنيف :ع – 31  
       عنوان الكتاب : االهتزازات واألمواج 
        اسم المؤلف : عبد هللا حسين موسى 

2011       بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /   
       النبذة : يتضمن هذا الكتاب الحركة االهتزازية التوافقية ، اهتزازات الجمل متعددة الدرجات الحرية والحركة الموجية باإلضافة إلى مسائل حاسبية 

 ورسوم توضيحية . 
 

  530 -928- رقم التصنيف :س 32
) 111      عنوان الكتاب : تجارب الفيزياء (  

       اسم المؤلف : سهاد سرحان 
2011      بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /   

      النبذة : أوضح هذا الكتاب إبراز الناحية النظرية وربطها مع الخطوط العلمية في كل التجارب فهو يحتوي على تجارب في الميكانيك وأخرى 
 بالكهرباء موضحة بالرسوم والجداول . 

 
  530,13 – 779- رقم التصنيف :ع 33

      عنوان الكتاب : الفيزياء اإلحصائية 
       اسم المؤلف : عبد هللا حسين موسى 

2010      بيانات  النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /   
      النبذة : يعرض هذا الكتاب المبادئ األساسية للفيزياء اإلحصائية وبعض تطبيقاتها لحل مسائل فيزيائية مثل إيجاد السعه الحرارية وكذلك يدرس 

 النظرية الحركية للغازات ودراسة التوزيعات في اإلحصاء الكوني باإلضافة إلى المواضيع األخرى .
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537 – 622- رقم التصنيف : ر 34  
       عنوان الكتاب : الكيمياء الفيزيائية الكهربائية 

       اسم المؤلف : علي محمد ألركابي 
2011      بيانات النشرة : عمان : دار المسيرة /   



      النبذة : يتضمن الكتاب مختلف المواضيع المتعلقة بالتوصيلة الكهربائية في المحاليل وتطبيقاتها كذلك الخاليا الكهربائية ، واهم التطبيقات الخاصة 
 بتيار األكسدة وتيار االختزال ويتضمن عدد من التمارين المتنوعة . 

 
551,64 – 74 رقم التصنيف :ع – 35  

        عنوان الكتاب : مبادئ التنبؤات الجوية 
        اسم المؤلف : على احمد غانم 

2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   
      النبذة : يهتم هذا الكتاب بالمفاهيم المتصلة بالتنبؤات الجوية وتأثيرات العناصر الجوية المختلفة مثل اإلشعاع الشمسي أو درجة الحرارة وغيرها كما 

 يهتم بشرح مفهوم الدورانية وكذلك شرح مفهوم االستقرارية وكذلك خصائص األنظمة الجوية وغيرها من المواضيع . 
 

530 –45 رقم التصنيف :أ – 36  
   experimental physics        عنوان الكتاب : 

         اسم المؤلف: د . نسيم طالب شواقفة 
 2011        بيانات النشر : عمان : دار اإلعصار / 

         النبذة : يتضمن دليل بالتجارب العملية لمادة الميكانيك .
 

 
 السياحة

 
338,4791 -223- رقم التصنيف :ف 37  

       عنوان الكتاب : اإلرشاد السياحي مابين النظرية والتطبيق 
       اسم المؤلف : أسامة صبحي الفاعوري 
   2006     بيانات النشر: عمان : مؤسسة الوراق /

     النبذة : أكد هذا الكتاب على الجانب العملي باإلضافة إلى الجانب النظري في صناعة السياحة من خالل مواضع السياحة التالية أهمية اإلرشاد 
السياحي ، مهام وخصائص المرشد السياحي والمتاحف في العالم وأثرها في اإلرشاد السياحي وأكد على السياحة في األردن باإلضافة إلى الصور 

 والخرائط السياحية . 
 

338,4790-942- رقم التصنيف :م 38  
      عنوان الكتاب : الجغرافية السياحية 

      اسم المؤلف : بركات كامل النمر 
  2010     بيانات النشر : عمان : مؤسسة الوراق /

     النبذة : أكد هذا الكتاب على أهمية ودراسة عناصر البيئة الطبيعية والبشرية المؤثرة في السياحة والتوزيع الجغرافي لألقاليم المناخية المؤثرة في 
الحركة السياحية واهتم باألقاليم السياحية المصورة والمستقبلية للسياح وكذلك أهم المناهج التي يمكن استخدامها في البحث الجغرافي لمعالجة هذه 

 المواضيع كما يتضمن خرائط وجداول  .
 

338,4791-422- رقم التصنيف :ج 39  
      عنوان الكتاب : الجغرافية والمعالم السياحية 

       اسم المؤلف : إبراهيم خليل بظاظو 
2006      بيانات النشر : عمان : مؤسسة الوراق /  

      النبذة : ركز الكتاب على أهمية السياحة والجغرافية السياحية بصورة عامة وعلى جغرافية األردن وركز على اثر السياحة على الجوانب االجتماعية 
 واالقتصادية والسكانية وغيرها من المواضيع باإلضافة إلى الصور والخرائط . 
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338,4791 -222- رقم التصنيف :أ 40  
       عنوان الكتاب : السياحة البيئية وأسس  استدامتها 

       اسم المؤلف : إبراهيم بظاظو 
2009      بيانات النشر : عمان  : مؤسسة الوراق /  



      النبذة : أكد الكتاب على دراسة القضايا والمواضيع البيئية في السياحة كالمحميات الطبيعية ومظاهر السطح وعالقاتها بصناعة السياحة وتضمن 
 كذلك التخطيط المستدام في المواقع التراثية واألثرية وتنمية السياحة البيئية وأسس استدامتها باإلضافة إلى المواضيع األخرى .

 
338,4791 -242- رقم التصنيف :ابو 41  

       عنوان الكتاب : مدخل إلى السياحة في األردن 
       اسم المؤلف : عبد اإلله أبو عياش 

2007      بيانات النشر : عمان : مؤسسة الوراق /  
     النبذة : تضمن هذا الكتاب أهمية المفاهيم السياحية والصناعة السياحة وأكد على السياحة في األردن وما مدى تأثيرها من الناحية االقتصادية 

 واالجتماعية للبلد وتضمن صور وجداول إحصائية .
  

 
 

 االقتصاد
 
 

  332,4-245- رقم التصنيف :ن 42 
       عنوان الكتاب : إدارة العمالت األجنبية  

       اسم المؤلف : عدنان تايه ألنعيمي 
2010      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  

      النبذة : يتكون الكتاب عن عشر فصول أكد على أهمية النقود في حياتنا وكذلك طبيعة األسواق المالية وخصص فصل على مناقشة الصرف األجنبي 
 وأسواق الصرف ومخاطر التقلب في سعر الصرف باإلضافة إلى المواضيع األخرى ذات االختصاص باإلضافة إلى جداول رسوم بيانية . 

 
332,7 -822- رقم التصنيف :أ 43  

       عنوان الكتاب : إدارة االئتمان 
       اسم المؤلف : سوزان سمير ذيب 
2011      بيانات النشر : عمان : دار الفكر/  

      النبذة : تناول هذا الكتاب مفهوم االئتمان المصرفي وميراث استخدامه وكذلك أوضح العالقة بين السيولة النقدية واألمان وبين التسهيالت االئتمانية 
 الممنوحة من قبل المصارف التجارية بأنواعها باإلضافة إلى المواضيع األخرى .

 
332,35 – 545- رقم التصنيف :ت 44  

       عنوان الكتاب :  األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدوات 
       اسم المؤلف : رشيد فؤاد التميمي 

2012      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /  
      النبذة :  تناول الكتاب األسواق المالية من ناحية المفاهيم والمصطلحات وكذلك األطر المعرفية ألسواق الملكية وأوضح النماذج المتعمدة في عملية 

 تقييم األدوات المالية باإلضافة إلى الموضوعات المهمة األخرى .
  

332,1-852- رقم التصنيف :خ 45  
       عنوان الكتاب : الخدمات المصرفية االلكترونية 

       اسم المؤلف : وسيم محمد الحداد 
2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  

      النبذة : يلقي الكتاب الضوء على أجزاء النظام المصرفي ويتناول مفهوم الصيرفة االلكترونية وهيكل الصيرفة االلكترونية وقد تناول البطاقات 
 االلكترونية ثم تناول الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية باإلضافة إلى الموضوعات األخرى . 
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351,15 – 825- رقم التصنيف :ز 46  
       عنوان الكتاب :  التدريب االلكتروني 
       اسم المؤلف : حنان سليمان الزبيقي 
2010      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /  



       النبذة :  تضمن الكتاب تقنيات التدريب االلكتروني واستراتيجيات التدريب االلكتروني وكذلك أكد على تقييم التدريب االلكتروني واهتم باإلشراف 
 التربوي والتدريب االلكتروني باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 

 
351,15 -629- رقم التصنيف :س 47  

       عنوان الكتاب : تصميم البرامج التدريبية 
       اسم المؤلف : بالل خلف السكارنة 

2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   
      النبذة : ركز الكتاب عن تصميم البرامج التدريبية وعالقة التدريب والتنمية . وتضمن تخطيط البرامج التدريبية وأوضح تحليل وتحديد االحتياجات 

 التدريبية والمعايير المؤثرة في اختيار معيار تقويم التدريب باإلضافة هناك موضوعات مهمة اخرى .  
 

351,0076 – 298- رقم التصنيف :ز 48  
       عنوان الكتاب : الرقابة اإلدارية 
       اسم المؤلف : زاهد محمد ديري 

2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   
      النبذة : تناول الكتاب الرقابة وأهدافها ومفهوم الرقابة ضمن الكتاب األسس العلمية للمتابعة واهم مجدات الرقابة سواء على المخزون أو على الشراء 

 وهناك مواضيع اخرى تطرق إليها المؤلف .
 
 

351,15 – 622- رقم التصنيف :س 49  
       عنوان الكتاب : طرق إبداعية في التدريب 

       اسم المؤلف : بالل خلف السكرانة
2010      بيانات النشر :عمان : دار المسيرة /  

      النبذة : تضمن الكتاب فلسفة التدريب والمكونات العملية التدريبية وكذلك كيف تكون مدربا ناجحا والخصائص والمهارات المطلوبة وتضمن الكتاب 
 أنواع أساليب التدريب وهناك مواضيع اخرى تطرق إليها الكتاب باإلضافة إلى الجداول اإلحصائية والتوضيحية .  

     
 

 
 البيئــــــة 

 
 

363,73 – 224- رقم التصنيف :ح 50  
       عنوان الكتاب : التلوث المائي
       اسم المؤلف : حارث جبار فهد

2011      بيانات النشر:عمان : مكتبة المجتمع العربي /   
     النبذة : يتناول الكتاب مصادر التلوث ، اإلحياء ألمجهري في البيئة المائية ، ويوضح لنا مشكلة التلوث المائي بكل إبعادها وكيفية المحافظة على البيئة 

 المائية ويتضمن رسوم توضيحية وجداول . 
 

  363,7 – 323- رقم التصنيف :ش 51
       عنوان الكتاب : المدخل إلى علم البيئة 

       اسم المؤلف : على سالم الشواورة 
2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   

      النبذة : يتضمن الكتاب ستة عشر فصال من خاللها يؤكد على التلوث وكيفية معالجة التلوث وإشكال التلوث وقد تطرق إلى أهمية النباتات والحيوانات 
 في الغالف الجوي وحمايتها وأهمية الطاقة والمعادن الفلزية وهناك مواضيع اخرى كما إن هناك رسوم توضيحية وجداول . 
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363,73 -287- رقم التصنيف :ع 52  

      عنوان الكتاب : مشاكل بيئة معاصرة 
       اسم المؤلف : عادل مشعان ربيع 

2011     بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي /  



     النبذة : الكتاب سلطة الضوء على مشكلتين أساسيين في العالم وهي ثقب األوزون واإلمطار الحامضية كذلك تطرق إلى الغالف الجوي ،  تلوث 
 الهواء وغيرها من المواضيع .

 
363,7 – 364- رقم التصنيف :ف 53  

      عنوان الكتاب : مشكالت البيئة 
       اسم المؤلف : فتحية حمد الحسن 

  2010       بيانات النشر : عمان : مكتبة المجتمع العربي / 
      النبذة : يتضمن الكتاب تعريف البيئة وأنواعها ، وكذلك تغير المناخ العالمي وظاهرة التدفئة وتطرق إلى الطاقة والمصادر المعدنية باإلضافة إلى 

 الموضوعات اخرى . 
 

 
 اإلعـــــــالم 

 
      

309,42 – 22 - رقم التصنيف :ص 54   
االتصال اإلعالمي وتحديث المجتمع العربي           عنوان الكتاب :   

            اسم المؤلف : صابر حارص 
2009          بيانات النشر : القاهرة : العربي للنشر /   

          النبذة : اهتم الكتاب في تحديث المجتمع العربي وأكد على المجتمع السعودي خاص وذلك عن اإلعالم وتأثير االتصال اإلعالمي في السياسة 
 هناك مواضيع اخرى . 

 
384,84 –362- رقم التصنيف :أ 55  

       عنوان الكتاب : االتصال الدولي 
       اسم المؤلف : نخبة من األساتذة 

2011      بيانات النشر : القاهرة : دار الفكر العربي /   
     النبذة : الكتاب سلسلة من اإلعالم في القرن الحادي والعشرون العولمة ، اإلعالم الدولي وكذلك اإلعالنات الدولية ، القنوات الفضائية الدولية 

 والمواجهة إلى العالم العربي باإلضافة إلى موضوع االنترنيت . 
   

302,2 – 525- رقم التصنيف :م 56  
      عنوان الكتاب : األمن اإلعالمي 

       اسم المؤلف : بسام عبد الرحمن المناقبة 
2011      بيانات النشر : عمان : دار أسامة /   

      يتناول الكتاب إبعاد الغزو اإلعالمي وتأثيره على المجتمعات اإلسالمية والعربية وكذلك األمن اإلعالمي والعولمة ومدى تأثير االختراق اإلعالمي 
 األمريكي للدول النامية العربية والمتقدمة . 

 
302,2 – 422- رقم التصنيف :ص 57  

       عنوان الكتاب : الخطاب اإلعالمي بين النظرية والتحليل 
       اسم المؤلف : صفاء جبارة 

2012      بيانات النشر : عمان : دار أسامة /   
      النبذة : يتناول الكتاب مفهوم الخطاب وتحليله في الدراسات اإلعالمية وتطرق إلى الخطاب اإلخباري باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 
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302,2 – 443- رقم التصنيف :ب 58  
       عنوان الكتاب : دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام 

       اسم المؤلف : بسيوني إبراهيم حمادة 
2008      بيانات النشر : القاهرة : عالم الكتب /   



     النبذة : اهتم الكتاب بحرية اإلعالم الدولي وسيادة الدولية واالتجاهات الحديثة في بحوث التأثيرات االجتماعية لوسائل اإلعالم ، تطرق إلى الرأي 
 العام وضع القرار واستخدام وسائل اإلعالم والمشاركة السياسية باإلضافة إلى المواضيع األخرى .

 
302,2 – 364- رقم التصنيف :ف 59  

       عنوان الكتاب : معالجة اإلعالم لقضايا الوطن العربي 
      اسم المؤلف : فتحي حسين عامر 

2009     بيانات النشر : القاهرة : عالم الكتب /   
      النبذة : يتضمن الكتاب العوامل المؤثرة على معالجة الصحافة للقضايا العربية وباألخص في مصر باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 

 
 

 التربية والتعليم 
 

371,2 – 327- رقم التصنيف :خ 60  
       عنوان الكتاب : إدارة التجديد واإلصالح التربوي 

        اسم المؤلف : عايد احمد الخوالدة 
2007       بيانات النشر : عمان : دار عالم الثقافة /  

       النبذة : تناول الكتاب أهمية التجديد في األنظمة التربوية وخاصة في اإلدارة كما تطرق إلى النظرية في علم النفس ، علم االجتماع ، علم اإلدارة  
 وكذلك إلى الدراسات المتعلقة بالتجديد .

 
371,3 – 888- رقم التصنيف :ط 61  

       عنوان الكتاب : التدريس الفعال 
        اسم المؤلف : عفت مصطفى الطنطاوي

2008      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /   
      النبذة : يهتم الكتاب بمواضيع التدريس ومنها التخطيط للتدريس ومهارات تنفيذ الدروس وكذلك مهارة صياغة األسئلة الصفية وتوجهها باالضافة الى 

 الطرق التدريس واستراتيجياته والتقويم . 
   

372,2 – 48- رقم التصنيف :س 62  
       عنوان الكتاب : التربية االجتماعية والدينية في رياض األطفال 

       اسم المؤلف : السيد عبد القادر شريف 
2010      بيانات النشر :عمان : دار المسيرة /   

      النبذة : يهتم الكتاب في التربية ، مفهومها ، أهدافها و وظائفها وكذلك الخصائص اإلنمائية لطفل ما قيل المدرسة ورياض األطفال ثم التنشئة 
 االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة وتنشئة الطفل وتربيته دينيا في الروضة . 

 
371,334 -284- رقم التصنيف :هـ 63  

       عنوان الكتاب : التعليم االلكتروني المعاصر 
       اسم المؤلف : محمد محمد الهادي 

2011      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية /   
      النبذة : يتناول الكتاب البنية األساسية التكنولوجية لتطوير التعليم االلكتروني ومنظور التعلم االلكتروني والتعلم المعمول وكذلك تصميم نظم 

 المعلومات الساندة لعملية التعليم وكذلك تصميم وتطور نظم التعليم الذكية المدعمة بالوكالء االلكترونيين باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 
 

372,3 – 454- رقم التصنيف :م 64  
       عنوان الكتاب : طرق وأساليب تدريس العلوم 

       اسم المؤلف : ميشيل كامل عطا هللا 
  2009      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 

      النبذة : يهتم الكتاب األهداف العامة لتدريس العلوم وطرق تدريس العلوم الخلفية والنظرية والطرق في تدريس العلوم والتقاويم في مادة العلوم 
 باإلضافة إلى جداول ورسوم توضيحية . 
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 األدب
 

 801,951 – 322 رقم التصنيف :ف – 65



         عنوان الكتاب : فضاء المتخيل ورؤيا النقد 
         اسم المؤلف : إعداد : زياد أبو لبن 

 2004        بيانات النشر : عمان : دار اليازوري/ 
        النبذة : الكتاب عبارة عن مجموعة المقاالت والدراسات التي كتب عن الشاعر عبد هللا رضوان فهو يتضمن قسمين األول عن الشعر والثاني عن 

 النقد أدباء والثالث عبارة عن حوار أجرته القاصة  هند أبو الشعر مع الشاعر .
 

 801,951 – 222 رقم التصنيف :ر – 66
         عنوان الكتاب : الصورة الفنية في النقد الشعري 

         اسم المؤلف : عبد القادر الرباعي 
 2009        بيانات النشر : عمان : دار جرير / 

        النبذة : قسم الكتاب إلى بابين األول في المسائل النظرية حيث وضع فيه مفهوم الصورة في النقد الشعري القديم وكذلك النقد الحديث إما في الباب 
 الثاني القضايا التطبيقية ينطبق المفهوم الجديد على الشعر األساسي إي الشعر الجاهلي باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 

 
 801,951 – 528- رقم التصنيف :ع 67

       عنوان الكتاب : االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 
       اسم المؤلف : عبد القادر فيدوخ 

 2010      بيانات النشر : عمان : دار صفاء / 
      النبذة : يتناول الكتاب التفسير السيكولوجي لعملية اإلبداع ، الممارسة النفسية في النقد العربي الحديث وكذلك الوحدة النفسية في القصيدة القديمة  

 وتضمن الصورة في النقد الحديث وأخيرا الوظيفة النفسية لإلبداع . 
 

  810 – 62- رقم التصنيف :س 68
       عنوان الكتاب : المدخل إلى تحليل النص األدبي وعلم العروض 

       اسم المؤلف : سحر سلمان عيسى 
 2012      بيانات النشر : عمان : دار البداية / 

       النبذة : تضمن الكتاب النص األدبي ثم تطرق إلى السعر العربي وذكر بعض الشعراء العرب وبعدها تطرق إلى الخطابة وباألخص ذكر خطبة 
 اإلمام على (ع) وبعدها ذكر المقالة ثم النص القصصي والمسرحية وهناك مواضيع اخرى .

 
 810 – 283 رقم التصنيف :أبو  – 69

        عنوان الكتاب : األسلوبية : الرؤية والتطبيق 
        اسم المؤلف : يوسف أبو العدوس 

 2010       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 
       النبذة : تمحورت فصول هذه الدراسة حول القضايا اآلتية مفهوم األسلوب عند النقاد العرب القدامى والمحدثين ، األسلوبية : تعريفها ، نشأتها 

 وصلتها في البالغة والنقد األدبي وكذلك مناهج التحليل األسلوبي ثم التطبيقات . 
  

 810,4 – 278- رقم التصنيف :خ 70
       عنوان الكتاب : الهاشميون في شعر العصر األموي الرؤية والفن 

       اسم المؤلف : خالد زكي عقل 
 2011      بيانات النشر : عمان : دروب للنشر / 

      النبذة : تناول الكتاب المواضيع التالية الصدع النفسي والمكاني ، النظرية الهاشمية ، الشخصيات الهاشمية ثم تطرق إلى التقنيات الفنية وفيه تناول 
 اإلصباغ البالغية ثم جمع النصوص الشعرية التي قيلت في بني هاشم  الشعراء ليس لهم مجموعات شعرية . 
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 اللغـــــــــات 
 

 413 – 242- رقم التصنيف :ج 71 
       عنوان الكتاب : قاموس المصطلحات الفلسفية عند صدر المتأهلين 

        اسم المؤلف : السيد جعفر سجادي 



 2006       بيانات النشر : بيروت : دار المعارف العلمية / 
       النبذة : تناول الكتاب الفلسفة عند المسلمين والحكمة المتعالية ومصادر اإلسفار األربعة ، منشأ حكمة اإلشراف وأخيرا قائمة المصطلحات الفلسفية 

 عند  صدر المتأهلين مرتبة هجائيا .  
 

 413,12 – 48- رقم التصنيف :ز 72
       عنوان الكتاب : المصطلحات السياحية والفندقية الحديثة 

       اسم المؤلف : زيد منير عبود 
 2008      بيانات النشر : عمان : ال يوجد ناشر / 

       النبذة : عبارة عن قائمة بالمصطلحات السياحية مرتبة بالهجائية حسب اللغة العربية مقابل اللغة االنكليزية .     
 

 413,12 – 726- رقم التصنيف :م 73
       عنوان الكتاب : معجم المالح في األسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات الضارة في الوطن العربي 

       اسم المؤلف : نزار مصطفى المالح 
 2010      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري / 

      النبذة : يتضمن المعجم التسمية الشائعة وأنواع األسماء الشائعة ثم وضع طريقة استخدام المعجم وأعطى األسماء العلمية للحشرات االقتصادية 
 باإلضافة إلى قائمة األسماء العربية واالنكليزية والعلمية للعوائل النباتية التي وردت . 

 
 414 – 95- رقم التصنيف :ن 74

       عنوان الكتاب : نهج البالغة المختار من كالم أمير المؤمنين (ع)  
       اسم المؤلف : الشريف الرضي  

 2011      بيانات النشر : كربالء : العتبة العباسية المقدسة / 
       النبذة : يتناول الكتاب مجموعة من خطب أمير المؤمنين (ع) مرتبة حسب أرقام .

 
 الصحافــــة 

 
 070,41 – 922- رقم التصنيف :ش 75

      عنوان الكتاب : اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي 
      اسم المؤلف : موسى علي شهاب 

 2012     بيانات النشر : عمان : دار أسامة / 
     النبذة : يتضمن الكتاب بعض المصطلحات المستخدمة في مجال االتصال واإلعالم وفق المقال الصحفي وكذلك ابرز أنواع المقاالت 

 الصحفية أسس الكتابة السياسية ، ثم طرق إلى دراسة في أخالقيات مهمته كاتب المقال وغيرها من المواضيع .
 

 071,56 – 392- رقم التصنيف :أ 76
       عنوان الكتاب : العنف في الصحافة العربية الدولية 

       اسم المؤلف : أزهار صبيح غتناب
 2012      بيانات النشر : عمان : دار أسامة / 

      النبذة : تطرق الكتاب إلى العنف في وسائل اإلعالم وكذلك واقع الصحافة العربية الدولية والعنف وأخيرا اتجاهات الصحافة العربية 
 الدولية إزاء العنف في العراق .
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 070,4 –348- رقم التصنيف :ابو 77

      عنوان الكتاب : فن الخبر الصحفي 
      اسم المؤلف : فاروق أبو زيد 

 2011    بيانات النشر : القاهرة : عالم الكتب / 



    النبذة : يقوم هذا الكتاب على أساس إجراء مقارنة بين الخبر الصحفي في الصحف المحافظة من ناحية وبين الخبر في الصحف الشعبية ثم 
بينها وبين الخبر في الصحف المعتدلة من ناحية ثالثة وكذلك المقارنة بين الخبر الصحفي في الصحف التي تصدر في المجتمعات المتقدمة 

 من ناحية وبين الخبر الصحفي في الصحف التي تصدر في المجتمعات النامية من ناحية ثانية باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 
 

 األديـــــان
 

 247 -445- رقم التصنيف :ش 78
      عنوان الكتاب : رشفات والئية

      اسم المؤلف : شفيق جرادي 
 2006     بيانات النشر : بيروت : دار المعارف الحكمية / 

    النبذة : دروس في رسالة بوالية للشيخ العارف احمد االشتياني ويتضمن مظاهر الوالية وكذلك الوالية في العرفان ، تجليات الوالية ، 
 مراتب القرب باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 

 
 241 – 242- رقم التصنيف :ح 79

      عنوان الكتاب : التجديد الكالمي عند الشهيد الصدر 
      اسم المؤلف : حبيب فياض 

 2006     بيانات النشر : بيروت : دار المعارف الحكمية / 
     النبذة : يتضمن الكتاب معالم التجديد في المنهج الكالمي المعرفية في المنهج ( االستقراء واالحتماالت ) وكذلك تطبيقات المنهج الكالمي 

 عند الشهيد الصدر وتطرق إلى خصائص الرسالة المحمدية واإلمامة والقضية المهدوية واالنتظار باإلضافة إلى المواضيع األخرى . 
 

 240 – 648- رقم التصنيف :م 80
       عنوان الكتاب : سراج الصعود ( شرح حق اليقين (( للشبستري ))  )

       اسم المؤلف : محسن بينا 
 2008      بيانات النشر : بيروت : دار المعارف الحكمية / 

     النبذة : يتضمن الكتاب بحث في وجوده تعالى وكذلك ظهور صفات هللا عز اسمه وبيان مقام العلم والحكمة من التكليف والجبر والقدر 
 والسلوك وأخيرا في بيان المعاد والحشر وحقيقة الفناء والبقاء . 

 
 269,262 – 862- رقم التصنيف :أ 81

       عنوان الكتاب : كتاب الخراج أبو يوسف يعقوب إبراهيم األنصاري 
       اسم المؤلف : تحقيق: محمد عبد الحفيظ المناصير 
 2009      بيانات النشر : عمان : دار كنوز المعرفة العلمية / 

      النبذة : يتناول الكتاب الخراج من األصول الفقهية فهو يبحث في من تجب عليهم الجزية وفي الصدقات وفي كيفية تقسيم الغنائم وغيرها 
 من المواضيع . 

  
 298 – 248- رقم التصنيف :ز 82

       عنوان الكتاب : الوجيز في إحكام الزواج واألسرة للطوائف المسيحية في المملكة األردنية 
      اسم المؤلف : الفريد ديات 

 2004     بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 
      النبذة : يتضمن الكتاب التعريف بالزواج لكافة الطوائف المسيحية الموجودة في األردن وفق قوانين األحوال الشخصية . 
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 علم النفـــــس
 

 
 153,4 – 92- رقم التصنيف :ش 83

      عنوان الكتاب : اتجاهات حديثة في علم النفس المعرفي 



      اسم المؤلف : شذى عبد الباقي محمد 
 2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 

     النبذة : يتضمن شرح عن علم النفس المعرفي واألساس العصبي لعلم النفس المعرفي وكذلك معالجة المعلومات ونظرية العقل واللغة 
 والتفكير باإلضافة إلى التفكير والذكاء االصطناعي . 

 
 155,7 – 824- رقم التصنيف :ب 84

      عنوان الكتاب : إعاقات النمو الشاملة 
      اسم المؤلف : بطرس حافظ بطرس 

 2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 
     النبذة : يتضمن شرح إعاقات النمو الشامل واضطرابات الذاتوية ( التوحد وبعض مظاهر النمو لدى األطفال الذاتويين ومتالزمة     

(اسبر جر) ومتالزمة (ريت) و اضطرابات االنتكاس الطفولي ومن ثم التدخل التربوي والتعليمي لتأهيل األطفال ذوي إعاقات النمو الشاملة 
 والتدخل السلوكي للعالج ).    

 
 155,25 – 658- رقم التصنيف :م 85

      عنوان الكتاب : قياس الشخصية 
      اسم المؤلف : محمد شحاتة ربيع

 2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 
    النبذة : ويتضمن شرح بحوث في مجال قياس الشخصية ودليل الطالب إلى قياس الشخصية واالختبارات النفسية واختيار ( أيرنك) 

للشخصية واختيار ( جاكسون ) لبحوث الشخصية وكذلك االختبارات االسقاطية وهو اثر ( روشاخ ) وكذلك مجموعة من األسئلة التي تخص 
 موضوع الكتاب . 

 
 155,455 –828 رقم التصنيف :ك – 86

        عنوان الكتاب : سيكولوجية الطفل المبدع 
       اسم المؤلف : ممدوح عبد المنعم الكتاني 

 2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة / 
     النبذة : يتناول الكتاب مفاهيم متعددة  القدرات وسمات االبتكار واإلبداع والفروق بينهما وكذلك توضيح عالقة الخيال وأنواعه واللعب 

 وإبداع الطفل ويتضمن األمثلة والتدريبات والتطبيقات للقدرات االبتكارية وسماتها وكذلك اختبارات التخيل .
 
 

 القانـــــون
 

 346,078 - 724- رقم التصنيف :أ 87
       عنوان الكتاب : الصلح الوافي من اإلفالس 

       اسم المؤلف : نشأة األخرس 
 2005      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

     النبذة : يتضمن الكتاب التعريف بالصلح الوافي من اإلفالس وتطوره التاريخي وكذلك يتضمن الدائنون الذين يسري عليهم الخطر 
 واستحقاق الديون اآلجلة وانقطاع فائدتها . 
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 346,07 – 625- رقم التصنيف :أ 88
      عنوان الكتاب : األوراق التجارية والعمليات المصرفية 

      اسم المؤلف : أكرم ياملكي
 2008     بيانات النشر: عمان : دار الثقافة / 

 وديعة النقود وفتح  فالعمليات المصرفية تحل العقد للتعامل وخصائص      النبذة : يتحدث الكتاب عن إنشاء سند السحب وقبوله وإنشاء الشيك
 االعتماد المالي وتعريفه . 



 
 341 – 884- رقم التصنيف :هـ 89

       عنوان الكتاب : اإلعالم والقانون الدولي 
       اسم المؤلف : والء فائز الهندي 

 2011      بيانات النشر : عمان : دار أسامة / 
      النبذة : يتحدث الكتاب عن اإلعالم والذي يهدف إلى تربية وتعليم وتوصية وتوعية الناس إلى إتباع األصول والعادات االجتماعية 

وتثبيت القيم والمبادئ والمحافظة عليها والحث على االندماج الطبيعي في الحياة العامة . لذا اعتبر القرن العشرين حرية الصحافة الشرط 
 األساسي لألنظمة الديمقراطية الليبرالي ألنها كانت النتيجة الطبيعية لحرية الفكر . 

 
 341,24 – 576- رقم التصنيف:ح 90

       عنوان الكتاب : مسؤولية المنظمات الدولية 
       اسم المؤلف : عبد الملك يونس محمد 
 2009      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

     النبذة : يتضمن الكتاب أربعة فصول يتطرق إلى نشأة وتطور المنظمات الدولية ومعايير الشخصية القانونية الدولية وكذلك يتضمن 
 األساس القانوني لمسؤولية المنظمات الدولية عن إعمالها وموقف الفقه واالجتهاد والدوليين في المسؤولية المطلقة .

 
 346,02 – 482- رقم التصنيف:ح 91

      عنوان الكتاب : التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية 
       اسم المؤلف : حسن حنتوش رشيد ألحسناوي 

 1999      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 
     النبذة : تعتبر المسؤولية المدنية من موضوعات القانون المدني الحيوي والتي احتلت قسطا كبيرا في اهتمام رجال الفقه والقانون والقضاء 

 المدني في مختلف البلدان . 
 

 346,031 – 422- رقم التصنيف:ح 92
      عنوان الكتاب : المسؤولية المدنية للطبيب 

       اسم المؤلف : احمد حسن الحيارى 
 2008      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

      النبذة : يتحدث الكتاب عن مهنة الطب بأنها مهنه إنسانية وأخالقية وعلمية تحتم على من يمارسها إقدام الشخصية اإلنسانية في جميع 
 الظروف واألحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ومحافظا على أرواح الناس وإعراضهم رحيما بهم . 

 
 341,77 –733- رقم التصنيف :م 93

       عنوان الكتاب : القانون الدولي اإلنساني 
       اسم المؤلف : عمر محمود المخزومي
 2008      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

     النبذة : يتحدث الكتاب عن مفهوم والتطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني وأيضا يتطرق الكاتب إلى القضاء الجنائي الدولي الدائم 
 فاتخذ عينة من دول العالم وقضاياهم المحالة . 
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 341,77 – 372 - رقم التصنيف :ف 94
       عنوان الكتاب : اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة 

       اسم المؤلف : سهيل حسين الفتالوي 
 2009      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

     النبذة : يحتوي الكتاب على فصول وكل فصل يتضمن شرح عن اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة وإرهاب الدولة . وحمل عصر 
النهضة األوربية العنف نتيجة استقالل الطبقة العامة وشيوع خطف األطفال والنساء الستقاللهم في العمل وحمل العصر الراهن اإلرهاب 

 كظاهرة من ظواهر عصر العولمة مستلهما النهضة العلمية التي يشهدها العالم .
 



 341,75 – 472- رقم التصنيف :ك 95
      عنوان الكتاب : الموسوعة التجارية المصرفية 

       اسم المؤلف : محمود الكيالني
 2008     بيانات النشر : عمان : دار الثقافة / 

      النبذة : يتضمن هذا الكتاب اإلعمال التجارية والتجار والعقود التجارية يتضمن هذا الباب موضوع اإلعمال التجارية يحكم ماهيتها الذاتية
  السمسرة وكذلك يتطرق إلى المعلومات االلكترونية وتعريفها .  – الوكالة –والتزامات التجار وعقود الرهن 

 
345,1 - 277- رقم التصنيف:ق 96  

      عنوان الكتاب : سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدله
       اسم المؤلف : فاضل زيدان محمد

2006      بيانات النشر : عمان : دار الثقافة /   
     النبذة : إن خالصة هذا الجهد الفعلي هو البحث عن مزيد من الحقائق وعدم الركون إلى مسلماتها لهذا بات من الضروري إن تتكفل ألدوله وهي تدير 

 القضاء إن تتولى عن طريقه تشخيص من خرق قواعد نظامها القانوني ولم يمتثل الحترام قواعد انضباطها.
 
 

 الجغرافية
 
 

910 - 524- التصنيف: ش97  
       عنوان الكتاب:  الجغرافية السكانية أسس وتطبيقات

       اسم المؤلف:عماد مطير ألشمري
       2011      بيانات النشر : عمان : دار اسأمه / 

      النبذة: بدا بتوضيح األسس التي ارتكزت عليها جغرافية السكان وسرد مراحل التطور وكذلك النظريات السكانية والهجرة وتطرق إلى تركيب السكان 
 والسياسات السكانية باالضافه إلى المواضيع األخرى .

 
 

910 – 526- التصنيف: س 98  
       عنوان الكتاب: جغرافية ألصناعه (منظور معاصر)

       اسم المؤلف: محمد أزهر سعيد السماك 
        2011      بيانات النشر: عمان : دار اليازوري / 

     النبذة : تضمن الكتاب دراسة جغرافية الصناعات التحويلية وعوامل التوطن الصناعي واستراتيجيات التنمية الصناعية  وظاهرة العولمة وتطرق إلى 
 جغرافية الصناعات االستخراج وأنواع المعادن باالضافه إلى مواضيع اخرى.

 
 

99 910,02- 223التصنيف : ش -  
0      عنوان الكتاب : الجغرافية الطبيعية والبشريه  

      اسم المؤلف : علي سالم الشواورة                                                                                                                                
  2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة /          

      النبذة : تضمن الكتاب تطور الفكر الجغرافي والجغرافية الفلكية وتطرق إلى األرض  ونشأتها وأغلفتها وكذلك العوامل الباطنية والسطحية في تشكيل 
  سطح األرض والجغرافية السياسية والجغرافية الحيوية والتربة باالضافه إلى  النقل  والتبادل التجاري .
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 التـــــاريخ
 

 
940,5 – 332- رقم التصنيف:ع 100  

         عنوان الكتاب :تاريخ أوربا المعاصر 
         اسم المؤلف : عبد التواب احمد سعيد  

2010        بيانات النشر : عمان : دار الفكر /   



        النبذة : يتميز الكتاب بأسلوب علمي وموضوعي بسيط معتمد على مراجع هامة وضح فيه النمو القومي وأثره في احتدام العالقات بين شعوب 
أوربا،سباق التسلح ثم التوجه األوربي االستعماري نحو العالم اإلسالمي والبعد الديني لهذا التوجه كذلك الحرب العالمية األولى ونتائجها والحرب الباردة 

) وانهيار االتحاد السوفيتي وهناك مواضيع اخرى .1995-1990واألدوار التي مرت بها (  
 
 

930,1 – 658- رقم التصنيف:م 101  
        عنوان الكتاب : تاريخ الحضارة اإلنسانية

        اسم المؤلف : محمد خريسات وآخرون
     2011       بيانات النشر:عمان : اليازوري / 

      النبذة : جاء الكتاب في ست وحدات رئيسية في األولى منها مفهوم الحضارة ومرادفاتها وفي الثانية خصصت للحضارات العراقية القديمة والمصرية 
وبالد الشام واليونانية والرومانية والفارسية وفي الثالثة أكدت على الحضارة العربية اإلسالمية وأخيرا أكدت على نشوء الرأسمالية والثورة الصناعية ثم 

 عصر الديمقراطية والقومية .
 
 

956,0441 – 564- رقم التصنيف :ع 102  
        عنوان الكتاب : تاريخ المغرب واألندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة

         اسم المؤلف : عبد المحسن طه رمضان
2011        بيانات النشر : عمان : دار الفكر /   

        النبذة : يتناول الكتاب فتح المسلمين بالد المغرب والفتح األندلسي وكذلك عصر الوالة المسلمين وتطرق إلى الدويالت التي نشأة في المغرب وقيام 
.1492الدولة الفاطمية وتضمن ضعف الخالفة األموية في األندلس وفي الفصل األخير أكد على سقوط األندلس بيد األسبان عام   

 
 

956,066 – 727- رقم التصنيف :بني  103  
        عنوان الكتاب : دور القبائل البربرية في العالقات السياسية الفاطمية باألندلس

         اسم المؤلف : موسى احمد بني خالد
2011        بيانات النشر : عمان : دار اليازوري /   

هـ)ثم بين دور صهناجة وزنانة في العالقات الدولتين297-138       النبذة : أكد الكتاب على قبائل البربر بطونها ومواطنها والوجود الفاطمي واألموي(  
هـ)وغيرها من المواضيع األخرى .422-361 الفاطمية واألموية من عام (  

 
973,9 – 248 - رقم التصنيف :س 104  

        عنوان الكتاب : الواليات المتحدة األميركية واألمم المتحدة فترة ما بعد الحرب الباردة
         اسم المؤلف : أسامة مرتضى ألسعيدي

2011        بيانات النشر : بيروت : دار ومكتبة البصائر /   
       النبذة : قسم الكتاب إلى أربعة فصول رئيسية استعرض في األول اثر الحرب الباردة على سياسة الواليات األمريكية في منظمة األمم المتحدة 

والفصل الثاني في المتغيرات البيئية الدولية التي أظهرت أثارها على أمريكا واألمم المتحدة على سواء وتفكيك االتحاد السوفيتي وحرب الخليج إما في 
 الفصل الثالث تطرق إلى جوانب عملية تطبيقية في عالقة أمريكا بمنظمة األمم المتحدة وهناك مواضيع اخرى.
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92 – 742 - رقم التصنيف :أ 105  
عنوان الكتاب : الشيخ عبد الحميد بن بأديس المقاومة اإلسالمية واإلصالح                                                                                          

 اسم المؤلف : اليأس جوادي                                                                                                                            
2009        بيانات النشر : بيروت : دار المعارف الحكمية /   

         النبذة : تناول الكتاب حياة الشيخ عبد الحميد بأديس وجوهر اإلصالح الديني ثم إستراتيجية ابن بأديس في اإلصالح وأخيرا اإلسالم شعار الثورة.
 

106 92 – 839رقم التصنيف :ن  -  
         عنوان الكتاب : ندوة المشروع الوطني والنهوض المقاوم عند اإلمام موسى الصدر



         اسم المؤلف : جورج خضر وآخرون
       النبذة : تضمن الكتاب مجاالت المشروع اإلصالحي لإلمام موسى الصدر وكذلك اإلسالم ومستقبل الحضارة في فكر اإلمام وتطرق إلى الحرية 

 وبناء المجتمع المقاوم وأخيرا مبادئ الحضارة في فكر اإلمام موسى الصدر.
 
 

 اإلدارة
658 -242 - رقم التصنيف :ح 107  

        عنوان الكتاب :اتجاهات إدارية معاصرة
        اسم المؤلف: رافده عمر الحريري
2012       بيانات النشر: عمان :دار الفكر /   

      النبذة : يعتمد رقي المجتمعات اإلنسانية إلى حد كبير على نجاح اإلدارات فيها فالعمل دون إدارة تقوم بتنظيمه والتخطيط له ومتابعته وتقويمه ال 
يمكن إن ينجح فمثال اإلدارة التربوية بصبغة خاصة تطلع بمسؤوليات جسيمة فهي تتولى أمر إعداد كوادر بكافة التخصصات وفي شتى المجاالت 

 والميادين.
 

658,403 –324 - رقم التصنيف :ن 108 -  
        عنوان الكتاب: اتخاذ القرارات اإلدارية

         اسم المؤلف: نواف كنعان  
    2007       بيانات النشر: عمان :دار الثقافة / 

     النبذة : يتطرق الكتاب إلى القرارات اإلدارية فالمنظمات اإلدارية تعتبر هذه القرارات هي جوهر عمل القيادة اإلدارية إي نقطة االنطالق بالنسبة 
 لجميع النشاطات والتصرفات التي تتم داخل المنظمة فهي مهمة في حياة اإلفراد وحتى في حياة الدول.

 
 

658,56 – 323 - رقم التصنيف :ع 109  
         عنوان الكتاب : إدارة الجودة الشاملة

          اسم المؤلف: محمد عبد الوهاب العزاوي
  2005بيانات النشر:عمان : دار اليازوري / 

         النبذة : تعني الجودة لمعظم الناس التفضيل فهي مرادف للرفاهية والتمييز وهذه من الصعب قياسها فتعد جودة المنتجات متاحة للقادرين على الدفع.
 

658,4 – 442 - رقم التصنيف: ع 110  
        عنوان الكتاب : اإلدارة اإلستراتيجية

        اسم المؤلف : عيسى حيرش
  : 2010       بيانات النشر : عمان :مؤسسة الوراق للنشر / 

       النبذة : تحدث الكتاب عن اإلستراتيجية ووضعها في ثالث مراحل المرحلة األولى التشخيص االستراتيجي ثم التحليل االستراتيجي وثم اختيار 
 اإلستراتيجية وكل مرحلة من هذه المراحل يعطي شرح مفصل عنها.

  658,3 – 742 - رقم التصنيف :خ 111
         عنوان الكتاب : إدارة الموارد البشرية 

         اسم المؤلف : خضير كاظم حمود 
  2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر/ 

       النبذة : يتضمن الكتاب مفهوم التخطيط للموارد البشرية فالتخطيط معناه التنبؤ بما سينطوي عليه المستقبل في إطار معين ويتضمن اإلجابة على 
 التساؤالت ماذا نعمل ؟ كيف نعمل ؟ متى ومن يعمل ؟ فالتخطيط يعني تحديد االحتياجات المطلوبة من القوى العاملة من حيث الكم والنوع .
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  658,402 – 74 - رقم التصنيف :ع 112
         عنوان الكتاب : إدارة المشروعات العامة 

         اسم المؤلف : عبد الستار محمد العلي   
  2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

       النبذة : يتناول الكتاب تعريف المشروع على انه جهد يستغرق انجازه يومين أو أكثر نحو تحقيق هدف معين ويحتاج إلى مجموعة من الفعاليات 
 اإلدارية  والهندسية واالقتصادية . 

  
  658,5 – 548 - رقم التصنيف :ص 113

         عنوان الكتاب : إدارة المنتجات 



         اسم المؤلف : محمود جاسم الصميدعي 
        2011        بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

        النبذة : إن اإلدارة مسؤولية في الدرجة األولى عن حقيبة المنتجات في المنظمة فهي تتولى العمليات الخاصة بالتطوير والتعديل لحقيبة منتجاتها من 
 خالل إحداث التطورات الالزمة والمناسبة التجاهات السوق والمنظمة . 

  
  658,314 – 224 - رقم التصنيف :ز 114

        عنوان الكتاب : الرضا الوظيفي 
         اسم المؤلف : مروان طاهر الزعبي 

    2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 
      النبذة : يعرف الكتاب الرضا الوظيفي هو شعور الفرد بالراحة النفسية بعد القيام بإشباع حاجاته وتحقيق أهدافه فان رضا الفرد عن عمله يتوقف على 

 المدى الذي يجد فيه منفذا مناسبا لقدراته وميوله وسماته الشخصية . 
 

  658,402 – 84 -  رقم التصنيف :أ 115
          عنوان الكتاب : السلوك التنظيمي في منظمات اإلعمال 

          اسم المؤلف : انس عبد الباسط عباس 
       2011         بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

        النبذة : يتحدث الكتاب عن اإلنسان وسلوكه  ومفهوم الشخصية اإلنسانية فالتطوير التنظيمي بأنه إستراتيجية  تعليمية  تهدف إلى تغيير االعتقادات 
 واالتجاهات والقيم والهياكل التنظيمية إلفراد المنظمة . 

 
  658 – 522 - رقم التصنيف :ش 116

        عنوان الكتاب : مبادئ اإلدارة 
        اسم المؤلف : خليل محمد الشماع 

      2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 
      النبذة : بتطرق الكتاب إلى تعريف اإلدارة بأنها عملية تخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والقيادة والتحفيز والرقابة التي تمارس في حصول المنظمة 

  المعلوماتية مزجها توحيدها وتحويلها إلى مخرجات بكفاءة . – المالية –على الموارد البشرية والمادية 
 

  658 -77 - رقم التصنيف :ف 117
         عنوان الكتاب : المنهج الكمي في إدارة اإلعمال 

          اسم المؤلف : مؤيد عبد الحسين الفضل 
    2006        بيانات النشر : عمان : مؤسسة الوراق / 

 –       النبذة : يتحدث الكتاب عن أهمية ومفهوم منظمة اإلعمال فالمنظمات تتميز في كونها تشترك بثالث خصائص أساسية من حيث مكوناتها اإلفراد 
   الهيكل .–الغرض 

  
  658,8 – 287 - رقم التصنيف :ع 118

        عنوان الكتاب : وسائل الترويج التجاري 
        اسم المؤلف : سمير عبد الرزاق العبدلي   

  2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 
       النبذة : يعرف الترويج على انه التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات لتسهيل عملية بيع السلعة أو الخدمة أو الفكرة  وكذلك تعني 

 التعريف أو التثقيف بالشيء إي تسهيل بيعه .  
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 االطاريح
 

- عنوان األطروحة : تأثير عدد من العوامل البيئية على بعض الفعاليات الحيوية في السيانو بكتريا المثبتة  للنتروجين 1
 الجوي وتأثير مستخلصاتها على بعض الفعاليات الفسلجية في ذكر الفئران (رسالة ماجستير ) . 

    اسم الطالب : ساهرة خالد ياسين 
   2011 جامعة تكريت / –   بيانات النشر : كلية التربية 



) نوعا من السيانو  بكتريا عن عينات المياه والتربة والصخور من 92   النبذة : شملت هذه الدراسة عزل وتشخيص (
) 23,91) مواقع في تربة عوينات في محافظة صالح الدين وتوزعت هذه األنواع بحسب اإلشكال المظهرية (7%(

 أحادية الخلية  وقد تم اختيار ثالثة أجناس كمثال لكل من اإلشكال المظهرية  .
 

) باستخدام الكاشف 7) والفناديوم (17) ، السيريوم (111- عنوان األطروحة : التقدير الطيفي اليونات الزمون (2
-ثنائي هايدروكسي فينيل ) ثايازول هايدروكلوريد (رسالة ماجستير ).3,4- (4- مثيل -2العضوي   

     اسم الطالب : احمد سعدون عباس
  2011 قسم الكيمياء / – كلية العلوم –    بيانات النشر : جامعة بابل 

 ثنائي هايدروكسي فنيل  ثايازول – ) 4,3 (– 4 –- مثيل 2 (2mc)    النبذة : اجريت دراسة أولية لتفاعل الكاشف 
 مع استحداث  17 (ce ) ،7 (V ، ( BI) 111هايدروكلوريد ، احد مشتقات النايوزول مع االيونات قيد الدراسة وهي (

 طريقة طيفية لتقدير كل منها باستخدام هذا الكاشف .
 
 - عنوان األطروحة : تحسين نوعية المياه الخارجة من محيطات المعالجة باستخدام مواد محلية (رسالة ماجستير )3

     اسم الطالب : هديل علي الحسيني 
 2011 كلية الهندسة / –    بيانات النشر : جامعة بابل 

   النبذة : الهدف من البحث هو تقييم إمكانية استخدام واحدة من أهم هذه المواد إال وهي نشارة الخشب إذ استقدمت 
 لتشخيص نوعية المياه الخارجة من محطات المعالجة . 

 
 - عنوان األطروحة : اثر االحتياط في التقعيد األصولي (رسالة دكتوراه في فلسفة التشريع اإلسالمي )4

     اسم الطالب : إسماعيل عبد عباس ألجميلي 
   2011    بيانات النشر : ديوان الوقف السني / كلية اإلمام األعظم /

   النبذة : تناولت األطروحة الدراسات األصولية في الشريعة اإلسالمية حيث جمعت مجموعة من المسائل في اإلعمال 
 االحتياطية التي تخص الشريعة اإلسالمية . 
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 المجالت 

 
 

عنوان المجلة : المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك  – 1  



/ 2011      الجهة التي تصدر عنها : جامعة بغداد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك / 
  . 3/ ع 3مجلد 

 
- عنوان المجلة : مجلة اليرموك 2  

  .1 / ع 3 / س 2011     الجهة التي تصدر عنها : كلية اليرموك الجامعة / 
 

- عنوان المجلة : مجلة كلية التربية للبنات 3  
  .4 / ع 22 / مج 2011    الجهة التي تصدر عنها : جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات / 

 
- عنوان المجلة : مجلة كلية المأمون 4  

  .18 / ع 2011    الجهة التي تصدر عنها : كلية المأمون الجامعة / 
 

- عنوان المجلة : منار العدالة 5  
  . 4 / ع 2 / س 2012    الجهة التي تصدر عنها : جامعة كربالء / كلية القانون / 
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