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U  املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة 

 

أثرت المعلومات والمعارف على جميع المؤسسات بما في ذلك المكتبات الجامعية 
, حيث إن البيئة التي تعمل بها هذه المكتبات هي جزء من الجامعة , وثقافتها 
التنظيمية وكل ما يؤثر في الجامعة له تأثير مباشر عليها , ونتيجة لذلك تطلب 

منها إن تأخذ دورها في التطور لتحقيق أسس الجودة للجامعة إالم , ونجاح 
المكتبات الجامعية يعتمد على قدرتها في االستفادة من مواردها لتقديم خدمة 
أفضل الحتياجات المجتمع األكاديمي , وهذا يتطلب من أمناء المكتبات إعادة 

تقييم شاملة لوظائف المكتبة , وتوسيع دورهم في تحمل مسؤولية المساهمة 
الفعالة , وتلبية احتياجات مجتمع الجامعة , وهنا تبرز الحاجة الملحة لتغيير 

سياسات المكتبات من خالل تبني اطر فكرية حديثة لالرتقاء بإعمالها ومن ابرز 
هذه االطر الفكرية هو تبني ممارسات واستراتيجيات ادارة المعرفة والتي اثبتت 
كفائتها في تطوير المؤسسات على اختالف انواعها منذ بدء انتشارها في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي وحتى االن . يسر ادارة المكتبة المركزية ان تضع بين 

ايديكم العدد الجديد من نشرة اإلحاطة الجارية التي وعدتكم المكتبة في االستمرار 
بإصدارها الحاطتكم علما بكل ما هو جديد يرد الينا عن طريق الشراء واالهداء 

والتبادل او إي وسيله اخرى سائلين هللا إن يوفقنا في تقديم أفضل خدمات 
 المعلومات إليكم , وهللا الموفق  .

 

د . فيصل علوان الطائي                                                            

  العام للمكتبة المركزيةاألمين                                         



المعارف العامة  

 الحاسبات
 005,1 –353- رقم التصنيف : أ 1

     اســم المؤلف : جورج أدمورا
 2010    عنوان الكتاب : الدليل الكامل أوتوكاد 

 2010    بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم , 
  وإعداد أدوات الرسم في أوتوكادLT    النبــــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن استكشاف واجهة أوتوكاد و أوتوكاد 

  واستعمالها وكذلك تعقب الطبقات والكتل وغيرها من المواضيع.
 

  004,64 – 28رقم التصنيف :س  -2
     اسم المؤلف : سعد غالب ياسين

    عنوان الكتاب : اإلدارة االلكترونية
 2010    بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنشر , 

    النبــــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن مراحل تطور اإلدارة االلكترونية والبنية الشبكية لها وتطبيقها في البيئة العربية 
 وكذلك المنظومة االلكترونية.

 

 R 005,1 – 649- رقم التصنيف :3
 Lesly Anne Robertson    اسم المؤلف : 

 simple program design   عنوان الكتاب : 
 N.C.:Coursse technology,2003   بيانات النشر : 

    النبـــــــــذة   : يتضمن الكتاب مجموعة من البرمجيات وكذلك يبحث في كيفية تصميم البرامج
 

 D  005,4 – 411- رقم التصنيف :4
 Alan Dennis    اسم المؤلف : 

 Systems analysis and design   عنوان الكتاب : 
 Hoboken (NJ) : John Wiley and sons, 2010   بيانات النشر : 

    النبـــــــــذة   :اختص الكتاب في تحليل نظم الحاسبات وتصميم برامجياتها.
 

 D  005,4- 544- رقم التصنيف :5
 Gary B .Shelly   اسم المؤلف : 

 Systems analysis and design     عنوان الكتاب :
 Boston : course technology ,2010   بيانات النشر : 

    النبـــــــذة   : اختص الكتاب في تحليل نظم الحاسبات وتصميم برامجها
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  E 57– 004.6 - رقم التصنيف :6
  Irr Englander    اسم المؤلف : 

 The architecture of computer    عنوان الكتاب : 
 Hoboken( NJ) : John Wiley , 2010    بيانات النشر : 

    النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب مجموعة من البحوث التي تخص أنظمة تشغيل الحاسبات وكذلك في شبكة 
 .االنترنت

 

 H  005.4-698- رقم التصنيف :7
 Jeffrey A. Hoofer    اسم المؤلف : 

 Modern systems analysis    عنوان الكتاب : 
 New Jersey : Pearson education , 2008    بيانات النشر : 

      النبـــــــــذة  :يتضمن الكتاب مجموعة من المواضيع التي تخص األنظمة التحليلية الحديثة في علوم  الحاسبات
 
 N  005.15- 338- رقم التصنيف :8

 Romced Necaaise    اسم المؤلف : 
 Data structures and algorithms   عنوان الكتاب :
 Hoboken( NJ ): John Wiley , 2011   بيانات النشر : 

    النبــــــــــذة  : يؤكد الكتاب على المعلومات الحسابية وكذلك اللغوراتيمية.
 

 B  005.13-116- رقم التصنيف :9
 Roland Backhonse    اسم المؤلف : 

 Algorithmic problem   عنوان الكتاب : 
 Chichester : John Wiley ,2011   بيانات النشر : 

    النبـــــــــذة   : يؤكد الكتاب على اللوغاريتمات واألسئلة التي حولها.
 
 

  C 651-004.6- رقم التصنيف : 10
 N.A          اسم المؤلف : 

 CCNP Route Lab manual     عنوان الكتاب : 
 Indianapolis : Cisco press, 2011    بيانات النشر : 

 .    النبـــــــــذة   :   كتاب يدوي في علوم الحاسبات
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 الفلــــــــــــــــسـفة

 
 128 - 223رقم التصنيف : ش -11

       اسم المؤلف : حبيب الشاروني
       عنوان الكتاب : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية

 2009      بيانات النشر : بيروت : دار التنوير , 
     النبــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن الطبيعة والجسم الوجودي والظواهر السيكولوجية وكذلك الجسم الوجودي 

 والتصورات 
 

 189,15- 233رقم التصنيف : م  -12
       اسم المؤلف : جمال احمد سعيد المرزوقي

       عنوان الكتاب : فلسفة التصوف محمد بن عبد الجبار ألنفري
 2009      بيانات النشر : بيروت : دار التنوير للنشر , 

       النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن حياة ألنفري ومصنفاته وماهية الفلسفة وخصائص مصنفات ألنفري
 

 191- 246- رقم التصنيف : ت13
       اسم المؤلف : فتحي التركي

       عنوان الكتاب : فلسفة التنوع
 2009      بيانات النشر : بيروت : دار التنوير للنشر , 

       النبــــــــــذة  : تناول الكتاب عدة مواضيع منها معقولية التنوع وفلسفة ابن خلدون وغيرها من المواضيع.
 

  140 - 245- رقم التصنيف : ط 14
       اسم المؤلف : الحسيني الزاوي

       عنوان الكتاب : الطريق إلى الفلسفة
 2009      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ،

 بوتني والعالمة والتواصل اللغوي والسلوك –      النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب اللغة والسيميائيات في فلسفة ميرلو 
 اللغوي وغيرها من المواضيع. 

 

 160 - 625- رقم التصنيف : ع 15
       اسم المؤلف : عصام زكريا جميل

      عنوان الكتاب : المنطق والتفكير الناقد
 2012     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر , 

     النبــــــــــــذة: يتكون الكتاب من جزئين يتضمن الجزء األول المنطق القضايا واالستدالل غير المبشر أما الجزء 
 الثاني تحدث عن التفكير الناقد ومفهوم الحجج وتحليلها
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 181,11- 245- رقم التصنيف : ط16
       اسم المؤلف :  رفيق نزار(مترجم)

       عنوان المؤلف : المنطق والتفكير الناقد
 2010      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم , 

      النبــــــــــذة  : تناول الكتاب موضوع السلوك االجتماعي وكذلك تحدث عن المبادئ األخالقية للشعب الصيني 
 وغيرها من المواضيع.

 

 191 - 232- رقم التصنيف : ع17
 اسم المؤلف   : عبد الرزاق يلعقروز       
 عنوان الكتاب : السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح        
 2010بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ,        
النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب عدة أبواب أكدت على انفتاح الفلسفة على الحياة وقلق الفكر الفلسفي العربي وتأثير        

 الحداثة على االنفتاح الفلسفي.
 

 625 أ– 153ر42- رقم التصنيف : 18
       اسم المؤلف   : أكرم صالح خوالده

       عنوان الكتاب : التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي 
 2012      بيانات النشر : دار الحامد , 

      النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن التقويم التربوي والتقويم اللغوي والتفكير التأملي وكذلك األداء اللغوي وأخيرا 
 إستراتيجية التقويم اللغوي.

 

 658م– 192- رقم التصنيف : 19
       اسم المؤلف : محمد محمد مدين

      عنوان الكتاب : فلسفة والترستيس
 2009     بيانات النشر : بيروت : دار التنوير للنشر , 

 مباحث في مواضيع نقد ستيس للوضعية المنطقية والتحليل الظاهري 7     النبــــــــــذة  : جاء الكتاب في 
 والمعطيات في المبدأ التجريبي وغيرها من المواضيع.

    
 

 170,2 – 527- رقم التصنيف : ج20
       اسم المؤلف   :  جمال مفرج

       عنوان الكتاب : أزمة القيم
 2009      بيانات النشر : بيروت الدار العربية للعلوم , 

       النبـــــــــذة   : تحدث الكتاب في فصلين عن  مأزق العلمانية واألخالقيات الغربية  وجماليات الوجود.
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 الديانات 

 
 242,269 – 343رقم التصنيف : م -21

       اسم المؤلف   : حيدر يونس الموسوي
       عنوان الكتاب : المصارف اإلسالمية أداءها المالي وأثرها في األسواق المالية

 2011      بيانات النشر :  عمان : دار اليازوري , 
      النبــــــــــذة  : جاء الكتاب في عدة فصول تحدثت عن المصارف اإلسالمية نشأتها البناء الهيكلي لألسواق 

 المالية وكذلك النشاط المصرفي في األردن والسعودية وقياس تحليل األداء المالي للمصارف اإلسالمية.
 

 296 - 84رقم التصنيف : ف 22-  
 اسم المؤلف  : إبراهيم الفتي         
 عنوان الكتاب : التوراة تاريخيا اثريا دينا        
 2009بيانات النشر : عمان: دار اليازوري للنشر ,         
النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن تاريخ التوراة من الحقبة ما قبل التاريخ وحتى ظهور اإلنسان واألدوات         

 الحجرية ثم باقي العصور.
 

 222,2 – 625- رقم التصنيف : أبو 23
      اسم المؤلف : ثابت احمد أبو الحاج

      عنوان الكتاب : المدخل لدراسة التفسير وعلوم القران
 2012     بيانات النشر : عمان: دار المسيرة , 

     النبـــــــــذة  : يتطرق الكتاب إلى عدة مباحث في القران وكذلك في الوحي وأسباب النزول ومنها المكي والمدني 
 وغيرها من المواضيع.

 

 211- 422- رقم التصنيف : ص24
       اسم المؤلف  : حسن موسى الصفار

      عنوان الكتاب : األحادية الفكرية في الساحة الدينية
 2008     بيانات النشر  : بيروت : الدار العربية للعلوم , 

     النبــــــــذة   : مواضيع الكتاب حول إدارة الصراع الفكري وقضايا العقيدة والتواصل المعرفي والمجتمعات 
 واألفكار الجديدة للفكر اإلسالمي الجديد

 

 256 - 942- رقم التصنيف : ز25
       اسم المؤلف : زهير كاظم عبود 

       عنوان الكتاب : عدي بن مسافر مجدد الديانة االيزيدية
 2005      بيانات النشر : بيروت : المؤسسة العربية للدراسات , 

      النبــــــــذة  : تحدث الكاتب عدي بن مسافر هذه الشخصية شكلت اثر مهم في تاريخ االيزيدية وتحولها باتجاه 
 التجديد من خالل إرشاداته وفلسفته وحكمته.
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 265- 653- رقم التصنيف : م26
       اسم المؤلف  : محمد عبد هللا بخيت

      عنوان الكتاب : الوسيط في فقه المواريث
 2007     بيانات النشر : عمان : دار الثقافة للنشر ,

     النبـــــــــذة   : تناول الكتاب الميراث تاريخيا قبل اإلسالم عند القدماء المصريين وعند اليونان وكذلك الرومان 
 واليهود والنصارى ثم الميراث عند المسلمين.

 

 227,4 -248- رقم التصنيف : ع27
       اسم المؤلف : خالد فائق ألعبيدي

       عنوان الكتاب : رياضيات التوحيد
 2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر , 

      النبــــــــــذة  : تناول الكتاب موضوع الرياضيات والمنظومات العددية في القران الكريم وقواعد التوحيد العددي 
 وغيرها من المواضيع. 

 

 القانون 
 

 345,06 – 65- رقم التصنيف:  أ 28
       اسم المؤلف  : عمر الشيخ األصم

       عنوان الكتاب : نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية
 1999      بيانات النشر : الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية , 

      النبـــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن أهمية المختبر الجنائي وأقسام المختبر ومتطلبات الجودة النوعية بالمختبر 
 الجنائي وكذلك معاير الجودة النوعية.

 
 345,05 – 232- رقم التصنيف : د 29

       اسم المؤلف : طه كاسب فالح ألدروبي
      عنوان الكتاب : المدخل إلى علم البصمات

 2006     بيانات النشر : بيروت : دار الثقافة للنشر , 
     النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب تاريخ البصمات وفوائدها وعالقتها بغيرها من العلوم وكذلك كيفية اخذ بصمات 

 األشخاص ثم أنواع البصمات وعالقتها بعلم القانون.
 
 

 344,01 – 622- رقم التصنيف : م 30
       اسم المؤلف : هيثم حامد المصاروة

      عنوان الكتاب : المنتقى في شرح قانون العمل
 2007     بيانات النشر : عمان : دار حامد , 

     النبــــــــــذة  : جاء في الكتاب ماذا يعني مصطلح قانون العمل ونشأته ومصادره وكذلك عقود العمل الفردية 
 وعالقة العمل الجماعي وكذلك المنازعات العمالية الجماعية دراسة مقارنة بالقانون المدني. 
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 343,0721 – 223- رقم التصنيف : ف 31
       اسم المؤلف : أروى فائز الفاعوري

      عنوان الكتاب : جريمة غسيل األموال
 2002     بيانات النشر : عمان : دار وائل ، 

     النبــــــــــذة  : يحتوي الكتاب على عدة فصول تضمنت المدلول العام لجريمة غسيل األموال ومراحل وأساليب 
 غسيل األموال والطبيعة القانونية للجريمة وكيفية مكافحة الجريمة وهناك مجموعة من القضايا واإلدانات العالمية لها.

 
 

 347- 726- رقم التصنيف : ص 32
       اسم المؤلف : صالح الدين شوشاري

      عنوان الكتاب : التنفيذ الجبري
 2009     بيانات النشر  : عمان : دار الثقافة للنشر , 

     النبــــــــــذة  : يشرح الكتاب قانون التنفيذ الشرعي في الموارد المدنية والتجارية وإجراءات طلب منع المدين من 
 السفر وتقويم موقف القانون األردني من المدين.

 
 

 345,02565-246- رقم التصنيف : و 33
       اسم المؤلف : محمد علي الوريكات

      عنوان الكتاب : اثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون األردني
 2007     بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر ,

     النبــــــــــذة  : يؤكد الكتاب على تطور مفهوم العقوبة بالنسبة للمدارس العقابية,مدى عالقة الردع الخاص 
 بالخطورة اإلجرائية وكذلك عالقة الردع الخاص بالتنفيذ العقابي وهو دراسة مقارنة بالقانون االيطالي والمصري.

 
 

 345,011565 – 223- رقم التصنيف : ف 34
       اسم المؤلف : فتحي توفيق الفاعوري

      عنوان الكتاب : عالنية المحاكمات الجزائية
 2007     بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر , 

     النبـــــــــذة  : جاء في الكتاب ماهية العالنية وتطورها التاريخي والمصالح التي تحميها العالنية والشروط 
 الواجب توافرها في 

 الصحفي المنشور وغيرها من المواضيع  
 
 

 364,18 – 542- رقم التصنيف : أ 35
       اسم المؤلف : أميرة عدلي أمير

      عنوان الكتاب : جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة
 2006     بيانات النشر : اإلسكندرية : منشأة المعارف , 

     النبـــــــــذة  : يشتمل الكتاب على إجهاض الحمل الطبيعي وكذلك الحمل الناتج عن التلقيح الصناعي والحمل 
 الناتج عن االستنساخ من الناحية القانونية والشرعية
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 343,069- 582- رقم التصنيف : م 36

       اسم المؤلف : عادل علي المقدادي
      عنوان الكتاب : القانون البحري

 2009     بيانات النشر : عمان : دار الثقافة , 
     النبــــــــــذة  : يتضمن الكتاب التعريف بالقانون البحري وتطوره وخصائصه ونطاق تطبيقه والتعريف بالنقل 

 البحري والبيوع  البحرية الدولية والحوادث البحرية وأخيرا التامين البحري.
 
 

   346,043 - 558- رقم التصنيف : أ 37
       اسم المؤلف : امجد محمد منصور

       عنوان الكتاب : الوجيز في العقود المسماة البيع والشراء
       بيانات النشر  : عمان : دار البركة للنشر

      النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب العقود بصورة عامة وعقد البيع واإليجار وهو دراسة مقارنة معززة بأخر 
التعديالت التشريعية والتطبيقات القضائية في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين وقانون المعامالت 

 االلكترونية .
 

 التربية والتعليم
 

 371,3 – 292- رقم التصنيف : ط38
       اسم المؤلف : طاهر محمد الهادي محمد     

       عنوان الكتاب : أسس المناهج المعاصرة
 2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة , 

      النبـــــــــذة  : يتضمن الكتاب اإلبعاد والعمليات واألهداف من المناهج الدراسية وكذلك طرائق التدريس وأخيرا 
 رؤية مستقبلية حول المناهج.

 
 

 371,3 – 658- رقم التصنيف : م39
       اسم المؤلف  : محمد السيد علي

       عنوان الكتاب : اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس    
    2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة , 

      النبـــــــــذة   : تطرق الكتاب إلى تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج والذكاء المتعدد والمنهج 
 الدراسي وكذلك تنمية كفايات التدريب لدى الموجه الفني عبر االنترنت.

 
 649- ع371ر91- رقم التصنيف : 40

       اسم المؤلف   : عبد الحافظ محمد سالمة
       عنوان الكتاب : تكنولوجيا التعليم لذوي الحاجات الخاصة

   2009      بيانات النشر  : عمان : دار وائل , 
      النبــــــــــذة  : أعطى شرح عن ذوي الحاجات الخاصة وتكنولوجيا التعليم لهم ثم بين نظم التعليم ذوي الحاجات 

 الخاصة وإعداد معلمي ذوي الحاجات الخاصة.
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 371,911- 542- رقم التصنيف : س41
       اسم المؤلف : سمير محمد عقل

       عنوان الكتاب : طريقة برايل في تعليم القراءة والكتابة للمكفوفين
 2012      بيانات النشر : عمان : دارة المسيرة , 

      النبـــــــــذة  : أكد الكتاب على طبيعة اإلعاقة البصرية وما هي أهداف تعليم المكفوفين ثم وضح طريقة برايل 
 للتعليم وغيرها من المواضيع.

 
 370,1- 284- رقم التصنيف : ج42

       اسم المؤلف   : وبرت جاتيه 
       عنوان الكتاب : أساسيات التعلم من اجل التعليم الصفي

2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة ,   
      النبـــــــــــذة  : أكد على طبيعة التعلم وعمليات التعلم من ناحية اإلدراك واالنتباه وكذلك شروط التعلم وتنفيذ 

 التعليم وأخيرا التقييم الذاتي.
 

   370,1- 479- رقم التصنيف : ح43
       اسم المؤلف : محمد محمود الحية  

       عنوان الكتاب : تصميم التعليم
2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة ,   

      النبـــــــــذة : تطرق الكتاب إلى الخطوة األولى في تصميم التعليم تحديد األهداف التعليمية وكذلك التعليم المبرمج 
 ثم التدريس المصغر وخطوات تصميمه وغيرها من المواضيع  . 

 
 371,2 – 324- رقم التصنيف : ق44

       اسم المؤلف : هشام عطية القواسمة
       عنوان الكتاب : دليل المرشد التربوي في مجال التوجيه الجمعي في الصفوف

 2011      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري , 
      النبــــــــــذة  : يتناول دور المرشد التربوي في المدرسة وإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وكذلك دور األسرة في 

 التنشئة االجتماعية ومهارات التفكير وأنواعها.
 

 658- م371ر912- رقم التصنيف : 45
       اسم المؤلف : محمد النوبي محمد علي

       عنوان الكتاب : اإلعاقة السمعية
 2009      بيانات النشر : عمان: دار وائل للنشر ,

      النبـــــــــــذة : جاء الكتاب في عدة فصول في أهمية اإلعاقة السمعية ومدى تأثيره على األطفال من ناحية 
 القراءة واالستماع وصعوبة االندماج في المدارس العادية.

 
 275 ت– 370ر11- رقم التصنيف : 46

       اسم المؤلف  :  جودة احمد سعادة
       عنوان الكتاب : التعليم التعاوني (نظريات وتطبيقات)

 2008      بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر , 
      النبـــــــــــذة : تضمن الكتاب نشأة التعليم التعاوني والمهارات التعاونية أنماطها وتطبيقات عليه ثم الدراسات 

 الميدانية والتجريبية التي تناولت التعليم التعاوني.
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 372,21 – 322- رقم التصنيف : ابو47
       اسم المؤلف : سمية أبو غريب
     عنوان الكتاب : معلمة الروضة

 2009    بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر , 
     النبــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن دور المعلمة في رياض األطفال وكيفية االهتمام بالطفل من الناحية والمهارات و

 قدراته العقلية وكذلك دورها في إعداد أنشطة لتعليم المفاهيم العلمية لألطفال ما قبل الروضة.
 
 

 اإلدارة الحكومية
 

352,002 – 624- رقم التصنيف :ش 48  
       اسم المؤلف : هاشم ألشمري  

       عنوان الكتاب : الفساد اإلداري والمالي
      بيانات النشر : يتحدث الكتاب عن اإلطار النظري لمفهوم الفساد اإلداري والمالي وتأثيراته وتكاليفه وأيضا 

 تحليل واقع الفساد اإلداري والمالي في بلدان مختلفة
 
 

352 - 247- رقم التصنيف : م  49  
       اسم المؤلف : صفوان المبيضين

       عنوان الكتاب : المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحلية
   2011      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنشر , 

      النبــــــــــذة : يشمل الكتاب على عدة فصول منها في مدخل اإلدارة المحلية وتطبيق برامج الخصخصة في 
 قطاع البلديات وكذلك دمج الوحدات المحلية وأخيرا مشروع الالمركزية في الحكومة األردنية.

 

 العلوم السياسية
 

321- 582- رقم التصنيف : ح 50  
       اسم المؤلف : قحطان احمد سليمان الحمداني 
       عنوان الكتاب : األساس في العلوم السياسية

2004      بيانات النشر : عمان : دار مجدالوي للنشر ,   
      النبـــــــــــذة : يتناول الكتاب مواضيع مختلفة في السياسة منها الدولة ونشأتها النظم أسياسية الشؤون السياسة 

 الخارجية وغيرها من المواضيع.
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  321,56 – 472- رقم التصنيف : ع 51
       اسم المؤلف : عبد السالم إبراهيم بغدادي  

      عنوان الكتاب : النظم السياسية العربية
2011     بيانات النشر : بغداد : دار الكتب العلمية ,   

     النبــــــــــذة  : أكد الكتاب على اإلصالح والتغير والتحديث في الوطن العربي وكذلك تحدث عن رجال اإلصالح 
 في العالم العربي واإلعمال التي قاموا بها.

 
  327,2 – 82- رقم التصنيف : ع 52

       اسم المؤلف : عطا محمد صالح زهرة
       عنوان الكتاب : في النظرية الدبلوماسية 

   2004      بيانات النشر : عمان : دار مجدالوي للنشر : 
      النبـــــــــــــذة  : تضمن الكتاب تعريف الدبلوماسية نشأتها وتطورها وكذلك الطرق الدبلوماسية وأخيرا أشخاص 

 الدبلوماسية
 

                       
 اللغـــــــــات

 
  418,1 – 658- رقم التصنيف : م 53

       اسم المؤلف : محمد علي كامل 
      عنوان الكتاب : أخصائي النطق والتخاطب
2003     بيانات النشر: القاهرة : مكتبة ابن سينا ,   

     النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب شرحا وافيا لمعنى اللغة وطرق اكتسابها وكما يتناول  اخصائى النطق والتخاطب 
 بالتفصيل من اجل التدخل لمواجهة اضطرابات اللغة والنطق والتخاطب لدى بعض األطفال .

 
 

414 – 435- رقم التصنيف :ب 54  
       اسم المؤلف : محمد رجب البيومي   

      عنوان الكتاب : البالغة العربية
         2008 بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية , 

     النبــــــــــذة :  تناول الكتاب الحديث الشريف  واألسلوب النبوي من حيث الصور المباينة في الحديث ونماذج من 
 التفسير النبوي للقران وإعجاز القرآن وإبداع الحديث.

 
 

415,1 – 658- رقم التصنيف: م 55  
       اسم المؤلف : محمد محي الدين عبد الحميد

       عنوان الكتاب : التحفة السنية بشرح المقدمة االجرومية
2009      بيانات النشر: القاهرة : دار الطالئع ,   

       النبـــــــــــذة : يبحث الكتاب في النحو وهو شرح لكتاب النحو لعبد هللا بن محمد المعروف (بابن اجروم) 
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  257R-418,24- رقم التصنيف : 56

amal rawach : اسم المؤلف       
Arabic fornon – native speakers:  عنوان الكتاب                 

Cairo : dar –altalae , 2009 : بيانات النشر       
      النبــــــــــــذة : يتضمن الكتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.   

 
    E 13 -428,2- رقم التصنيف:57

zeinab Mohammad: اسم المؤلف       
esay grammar for all learners: عنوان الكتاب      

Cairo : dar- altalae , 2008 : بيانات النشر      
      النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن قواعد اللغة االنجليزية بأسلوب سهل وبسيط لجميع الدارسين.

  
 m 732 -428,2- رقم التصنيف: 58

 akram a . moment      اسم المؤلف : 
English grammar and conversation: عنوان الكتاب      

Cairo : dar-altalae , 2004 :بيانات النشر      
     النبــــــــــذة : هذا الدليل للمبتدئين لقواعد اللغة االنجليزية والمحادثة أي أسرع طريقة لتعلم قواعد هذه اللغة 

 والتحدث بها. 
 

  M 697-420- رقم التصنيف:59
shawki saad eidin: اسم المؤلف       

 mistakes. English without:عنوان الكتاب      
     2011 ,Cairo: dar-altalae : بيانات النشر      

     النبــــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن القواعد االنجليزية والفرق بين االنجليزية البريطانية واالنجليزية األمريكية من 
 ناحية القواعد وترتيب األفعال. 

 
420-257 R 60: رقم التصنيف -  

amal  rawach : اسم المؤلف       
excel  at toefl  exam : عنوان الكتاب       

  Cairo : dar- altalae , 200 8      بيانات النشر :   
       النبـــــــــــذة : تناول الكتاب موضوع اختبار التوفل للطلبة المتقدمين لمنح دراسية واجتيازه بنجاح.

 
 

420-17 K - رقم التصنيف : 61  
a . n . kapoor : اسم المؤلف       

general English for competitions :عنوان الكتاب      
new Delhi : s. chand and company ,2008 : بيانات النشر       

 – البنوك –     النبــــــــــذة : تضمن الكتاب قواعد اللغة االنجليزية والكلمات ومعناها في علوم مختلفة بالهندسة 
وغيرها .  اإلحصاء  
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420-147N - رقم التصنيف : 62  
ar  el- nag hena youssef : اسم المؤلف       

phrasal and prepositional  verb : عنوان الكتاب      
,2010 Cairo : dar –altalae  : بيانات النشر      

      النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن موضوع األفعال المركبة في اللغة االنجليزية. 
 

U الرياضيات 
  515 -248- رقم التصنيف : ع63

       اسم المؤلف : نشاط إبراهيم ألعبيدي
       عنوان الكتاب : التحليل العددي

2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ,  
     النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن منظومة المعادالت الخطية واالندراج والتقريب بمتعددات الحدود وكذلك حل 

 المعادلة الالخطية . 
 

513– 364- رقم التصنيف : ف 64  
       اسم المؤلف : فتحي خليل حمدان

       عنوان الكتاب : الرياضيات للعلوم اإلدارية والمالية 
2009      بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر ,   

      النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى موضوع المجموعات واالقترانات والمعادالت والتباينات وكذلك المصفوفات 
 والتفاضل والتكامل. 

 
519,2 -222- رقم التصنيف :ج 65  

       اسم المؤلف : جبار عبد مضحي
       عنوان الكتاب : مقدمة في نظرية االحتماالت
   2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر , 

      النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن موضوع المتغيرات العشوائية المتقطعة والتوزيعات االحتمالية وايضا 
 توزيعات اإلحصاء االستداللي.

 
 266a-513- رقم التصنيف: 66

aggarwal r .s : اسم المؤلف       
arithmetic : عنوان الكتاب      

n.d  and company , 2012 newdelhi : s. cha : بيانات النشر      
contents : types of number , subjective and  objective for comtopetitive : النبـــــــــــذة        

 . examination  
 

 511.5 – r795 - رقم التصنيف : 67  
Arnold l. Rosenberg : اسم المؤلف       

with  applications graph separator : عنوان الكتاب      
new York : kluwer academic , 2001: بيانات النشر      

contents : application  of graph  separators and lower – bound techniques : النبـــــــــــذة      
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515,4-218n - رقم التصنيف : 68  
shanty  narayan : اسم المؤلف      

integral  calculus  for  competitions : عنوان الكتاب      
new  Delhi : s. chand and  company , 200 5     بيانات النشر :   

contents  : definitions  and methods of  integration  and  integration of algebraic: النبذة   
 

514-193 a رقم التصنيف : - 69  
Colin  Adams : اسم المؤلف      

introduction  to  topology : عنوان الكتاب      
London : Pearson  education ,  : 2008     بيانات النشر  

contents : topological  spaces   and fixed  point  theorems  and  applications: النبــــــــــذة      
 

512,5-415 I - رقم التصنيف : 70  
peter  d. lax : اسم المؤلف       

linear  algebra  and  its applications : عنوان الكتاب       
new jersey : john Wiley and sons, 200 7      بيانات النشر :  

contents : linear  mappings , matrices  and spectral  theory and  duality : النبـــــــــــذة       
 

519,5-17 K - رقم التصنيف : 71  
j . n . kapur  : اسم المؤلف       

mathematical  statistics : عنوان الكتاب       
new Delhi  : s . chand  company , 2010 : بيانات النشر      

contents book  of  frequency  distributions  and  measures  of  location and  measuresالنبذة 
 

510-558 p - رقم التصنيف : 72  
Charles  l . Phillips : اسم المؤلف       

signals   systems and  trans  forms: عنوان الكتاب       
London : Pearson  education international , 2008: بيانات النشر       

contents : continous – time signals  and systems  and state  variables for discrete – :النبذة     
  time systems 

 

 الطبية 
 

613-184 D - رقم التصنيف : 73  
waynew Daniel: اسم المؤلف       

sciences biostatistics : basic concepts and methodology for the heaths : عنوان الكتاب      
Hoboken : john Wiley and sons , 2010 : بيانات النشر      

contents  : getting   acquainted with biostatistics  and general formulafortest statistic النبذة  
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611-758 R - رقم التصنيف : 74  
g . j . romanes   : اسم المؤلف       

manual  of practical anatomy cunninghamsعنوان الكتاب       
oxford : oxford university press , 2008 : بيانات النشر       

 book subject : the  upper limb the lower imb and the shoulder ,the arm,  : النبذة       
 
 

617.51-935B - رقم التصنيف : 75  
peter bull : اسم المؤلف      

diseases of the ear , nose and throat عنوان الكتاب  
oxford : black well , 2007 : بيانات النشر      

contents :  tumors of the nose sinuses and nasopharynx : النبـــــــــذة      
 
 

616,5-835W - رقم التصنيف : 76  
Klaus wolf : اسم المؤلف       

Fitzpatrick’s  color atlas and synopsis of clinical dermatology:عنوان الكتاب      
new York : McGraw-hill , 2009 : بيانات النشر      

n.d  diseases due to microbal agents book subject : disorders presenting in the skin :النبذة 
 
 

611-578 M - رقم التصنيف : 77  
Anthony l . mescher: اسم المؤلف       

junqueivas basic histology text and atlas :عنوان الكتاب       
new York : McGraw-hill , 2010: بيانات النشر        

contents :  the cell issue culture  and histochemistry  and cytochemistry: النبذة        
 

615,5-168M 78: رقم التصنيف -  
graham dongles: اسم المؤلف        

 Macleod’s  clinical  examinationعنوان الكتاب      
Edinburgh :  Elsevier , 2011: بيانات النشر      

contents  :  clinical skills video approach to the patient history taking and general :النبذة     
   examination 

  
617,96-98 O - رقم التصنيف : 79  

  edited by Keith g . aliment: اسم المؤلف       
oxford hand book of anesthesia:عنوان الكتاب       

  oxford : oxford university press , 2009: بيانات النشر       
contents :  aqesthesia for magnetic resonance   imaging and cement : النبذة       
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615, 5 - رقم التصنيف :80   
  proven drew: اسم المؤلف        

 oxford hand book of clinical hematologyعنوان الكتاب       
oxford : oxford  university press , 2009: بيانات النشر        

 book subject : myelodysplasia and acute myeloblastic leukaemia : النبذة       
 

613-98 O - رقم التصنيف : 81  
edited by Julia smedley: اسم المؤلف        

oxford hand book of occupational: عنوان الكتاب       
oxford : oxford university press , 2007: بيانات النشر       

contents : hepatic angiosarcona and occupational asthma and rhinitis : النبذة       
 

611,6-459 R - رقم التصنيف : 82  
john Reynard: اسم المؤلف        

oxford hand book of urologyعنوان الكتاب      
oxford : oxford university press , 2009: بيانات النشر      

book subject : kidney stone treatment percutaneous nophrolitholithotomy : النبذة      
 

 أدارة أعمال
 

  658,81- 725- رقم التصنيف: ع 83
       اسم المؤلف : بشير العالق

       عنوان الكتاب : ثقافة الخدمة
2009      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري ,   

      النبــــــــــــذة : يقع الكتاب في ثالثة فصول األول يتطرق إلى مدخل عالم الخدمة وتطورها وتسويقها والثاني 
 ثقافة الخدمة االلكترونية والثالث الخدمة وأهميتها.

 
  658, 403  - 292 - رقم التصنيف:  ط84

        اسم المؤلف : طاهر محسن منصور
       عنوان الكتاب : نظرية المنظمة مدخل العمليات
2010      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنشر ,   

      النبــــــــــذة  : يشمل الكتاب على خمسة فصول تحدث عن القرن الحادي والعشرون وكذلك  القيادة وتفوق 
 المنظمات ثم التغير التنظيمي.

 
  658, 403 ف  - 248- رقم التصنيف:85

       اسم المؤلف : فريد فهمي زيارة
       عنوان الكتاب : المقدمة في تحليل وتصميم النظم

2010      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنش ,   
      النبـــــــــــذة  : يتضمن الكتاب على مواضيع منها نظم معلومات اإلعمال وبناء وتطوير نظم المعلومات وكذلك 

 طور التحليل وتصميم قاعدة البيانات.
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  658, 311 م - 247- رقم التصنيف :86
       اسم المؤلف : صفوان المبيضين

      عنوان الكتاب : التوظيف والمحافظة على الموارد البشرية
2012     بيانات النشر  : عمان : دار اليازوري للنشر ,  

     النبــــــــــذة  : يتضمن الكتاب موضوع إدارة الموارد البشرية بالمنظور التقليدي والمعاصر وكذلك التخطيط 
 االستراتيجي للموارد البشرية من ناحية المهنة واألجور والرواتب.

 
  658, 404 م - 342- رقم التصنيف :87

       اسم المؤلف : موسى احمد خير الدين  
      عنوان الكتاب : إدارة المشاريع المعاصرة
   2012     بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر , 

     النبـــــــــــذة : يشمل الكتاب عدة فصول جاءت في المشاريع وبيئة اإلعمال المعاصرة وكذلك اختيار المشروع 
 وإدارته وتنظيم المشروع وغيرها من المواضيع.

 
  658, 402 و - 922- رقم التصنيف :88

       اسم المؤلف : زكريا الدوري
      عنوان الكتاب : وظائف وعمليات منظمات اإلعمال

2010     بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنشر ,   
     النبــــــــــذة : يحتوي الكتاب على ستة فصول في التغير التنظيمي واتخاذ القرارات ثم التسويق وكذلك اإلدارة 

 المالية وإدارة الموارد البشرية وأخيرا إدارة العمليات واإلنتاج.
 

   658,3- 255- رقم التصنيف :هـ 89
       اسم المؤلف : هاشم حمدي رضا  

       عنوان الكتاب : تنمية وبناء نظم الموارد البشرية
2009      بيانات النشر : عمان : دار الراية للنشر ,   

      النبــــــــــذة  : تطرق الكتاب إلى مواضيع شتى منها العملية اإلدارية وكذلك إدارة الموارد البشرية ثم تخطيط 
 القوى العاملة وأيضا نظام وصف الوظائف والتنظيم اإلداري.

 
  658, 403- 547- رقم التصنيف :أبو 90

       اسم المؤلف : نادر احمد أبو شيخه 
       عنوان الكتاب : االستشارات اإلدارية

2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ,  
      النبــــــــــذة : أكد الكتاب على كيفية االستشارة اإلدارية والعملية االستشارية ثم عرض التقرير االستشاري 

 وكذلك واقع االستشارة اإلدارية في الدول العربية.
 

  658, 56- 324- رقم التصنيف :د 91
       اسم المؤلف : زكريا مطلك الدوري

      عنوان الكتاب : إدارة التمكين واقتصاديات الثقة
   2009     بيانات النشر : عمان : دار اليازوري للنشر ,

     النبــــــــــذة  : يشمل الكتاب على أربعة مباحث أكدت على منهجية البحث ومسوغات اختيار الموضوع والتأطير 
 النظري ثم تحليل النتائج وأخيرا االستنتاجات والتوصيات. 

-17-  



 
  658, 8 -325- رقم التصنيف :ع 92

       اسم المؤلف : محمد عبد العوامرة
      عنوان الكتاب : إدارة التجزئة منظور تطبيقي

   2009     بيانات النشر : عمان : دار حامد للنشر , 
     النبــــــــــذة  : تحدث الكتاب عن مقدمة في استراتيجيات وإدارة مؤسسات تجارة التجزئة ثم إدارة عناصر مزيج 

.التجزئة وأيضا إشكال مؤسسات تجارة التجزئة وإدارتها  
 

 

U الهنـــــــــــــــدسة 
 

 

621. 381-615 S - رقم التصنيف : 93  
kamal Singh : اسم المؤلف       

solid state devices and   electronics :عنوان الكتاب       
new Delhi : s . chand and company , 2010:بيانات النشر       

book subjects  ;  semiconductors and power supply ,field effect transistor: النبـــــذة      
 
 

621,381-426 C - رقم التصنيف : 94  
Stephen j . Chapman : اسم المؤلف       

electric  machinery  fundamentals :عنوان الكتاب       
new York : McGraw-hill , 2012 :  بيانات النشر       

contentes  :   synchronous  generators  and synchronous motors anthor subject:النبذة       
 

697-42 J - رقم التصنيف : 95  
lal  jayamaha: اسم المؤلف       

energy – efficient building  systems : عنوان الكتاب       
new York : McGraw-hill , 2007 : بيانات النشر       

book subjects: energy management  and energy  auditing  and  air handling and :النبذة        
   distribution systems 

 
621. 381-689 B 96 : رقم التصنيف -  

Robert  l . boylestad : اسم المؤلف       
electronic  devices and circuit theory : عنوان الكتاب      

new jersey : pearson , 2009 : بيانات النشر       
contents : pnpn   and other devices and power supplies    voltage  regulators: النبذة       
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 827 m  -621.4 - رقم التصنيف : 97  

Michael  j .  Moran : اسم المؤلف        
principles  of  engineering thermodynamics : عنوان الكتاب       

Hoboken : john Wiley and sons , 2012 : بيانات النشر        
        النبذة :  contents : getting started and  refrigeration  and  heat  pump  systems ا

 anther subjects 
 
 

621. 381-563 G - رقم التصنيف : 98  
eric  h . glendinning : اسم المؤلف         

oxford  English  for  electronics : عنوان الكتاب         
oxford : oxford university  press  2008 : بيانات النشر         

contents :  electronics in the home and choosing  acourse: النبذة         
 and   full- time  student . 

 
 

 621.381-352 A - رقم التصنيف : 99  
david g . alciatore : اسم المؤلف         

introduction  to  mechatronics and  measurement systems  : عنوان الكتاب        
new York : mcgraw-hill , 2012   : بيانات النشر        

book subjects :  electric   circuits and components and  semiconductor : النبذة         
 electronics. 

 
 

621.3-479 M - رقم التصنيف: 100  
v. k . mehata : اسم المؤلف        

principles of  power system : عنوان الكتاب       
 new delhi : s . chand and company , 2009 : بيانات النشر       

book subjects     mechanical  design of overhead lines and generating stations   : النبذة      
 
 

629,2-61 O - رقم التصنيف: 101  
editor by bahram   javidi : اسم المؤلف          

optical imaging sensors and systems for home land  security applications: عنوان الكتاب        
new York : Springer , 2006    : بيانات النشر        

contents : surveillance  using  network  of  video cameras and real –time : النبذة         
  remote  and verification  
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621,381-498 M 102: رقم التصنيف -  
v. k . Mehta  :اسم المؤلف          

principles of electrical   machines : عنوان الكتاب          
new Delhi : s . chant and  company , 2012  : بيانات النشر         

book subjects   :  electron mechanical    energy conversion and  generator: النبذة           
characteristics  anthor subjects 

 
 

U التربية الرياضية 
 

 
796,33 – 372- رقم التصنيف : م 103  

         اسم المؤلف : موفق مجيد المولى
        عنوان الكتاب : العاب التسلية المصغرة بكرة القدم

2011       بيانات النشر : د.م : د.ن ,   
       النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب على مواضيع الرياضية من الجانب العملي والتطبيقي لتمارين وألعاب التسلية 

 المصغرة وأهمية رموز العاب التسلية المصغرة بكرة القدم وغيرها من المواضيع.
 
 

  796,325 – 448- رقم التصنيف : ح 104
         اسم المؤلف : حسين سيهان ضحي   

         عنوان الكتاب : المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في كرة الطائرة
   2011        بيانات النشر : النجف : الكلمة الطيبة , 

       النبــــــــــذة   : يتضمن الكتاب عدة مواضيع تخص كرة الطائرة منها مهارات االستقبال واإلرسال مهارة 
 الدفاع عن الملعب ونظلم الهجوم وغيرها من المواضيع. 

 
 

796,325 – 547- رقم التصنيف : ج 105  
         اسم المؤلف : اسعد حماد الجميلي

         عنوان الكتاب : الكرة الطائرة وتدريباتها الميدانية لمهارة االرسال واالستقبال واإلعداد
2010        بيانات النشر : عمان : دار دجلة ,   

        النبــــــــــذة  : اكد الكتاب على مواضيع كرة الطائرة برسومات توضيحية منها مكان الالعب وسير طيران 
 الكرة وتبادل المراكز دخول الالعب وحائط الصد

 
 

796.07-V522 - رقم التصنيف: 106  
J.Prakash Verma  : اسم المؤلف         

Atex book on sports statistics : عنوان الكتاب         
New Delhi : sport publication , 2009    : بيانات النشر         

                                                     statistical  inference and analysis of variance : النبذة   
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769.077 – M678 - رقم التصنيف : 107  
Altaf hussian : اسم المؤلف         

Tests and measurements in physical education  : عنوان الكتاب        
New Delhi : sport publication , 2009   : بيانات النشر         

         النبــــــــذة :   يحتوي الكتاب على عدة فصول تضمنت مواضيع مختلفة منها 
philosophy of tests and  measurements and social and psychological appraisal 

 
796.43 – V287 - رقم التصنيف: 108  

Sandhu Varghese : اسم المؤلف        
Teaching and Coaching athletics  : عنوان الكتاب       

New Delhi : Sport publication , 2009  : بيانات النشر       
      النبذة :       يحتوي الكتاب على عدة فصول في العاب القوى منها                                               

History of athletics ,relay races, training schedules 
 

Uاالدب 
 
 

813,3081 – س 283- رقم التصنيف 109  
        عنوان الكتاب : حكايات عن المنتفق وقائع من تاريخ العراق الحديث والمعاصر

        اسم المؤلف : حميد حمد السعدون
2010       بيانات النشر : بغداد : مكتبة الذاكرة ,   

       النبــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن قصص شخصيات المنتفق والذين يتركون بصماتهم واضحة على مر الزمن 
 الذي عاشوه سواء بمواقفهم الجميلة ام بمأثوراتهم المتعددة . 

 
 

801,953 – ش 242- رقم التصنيف : 110  
        عنوان الكتاب : شعرية الرواية الفانتاستيكية 

        اسم المؤلف : شعيب حليفي
2009       بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ,  

        النبـــــــــــذة : يتطرق الكتاب الى موضوع التصور النظري لشعرية الفانتاستيك 
 
 

809ن -55- رقم التصنيف : 111  
        عنوان الكتاب : في األدب المقارن 
         اسم المؤلف : نجم عبد هللا كاظم 

2001        بيانات النشر : عمان : دار اسامة للنشر ,   
        النبــــــــــذة : تحدث الكتاب عن موضوع دراسة الرواية العراقية دراسة مقارنة  وتحدث عن الشاعر عبد 

 الخالق الركابي وماركيز وآخرون
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810,1 – ع 784- رقم التصنيف : 112  

        عنوان الكتاب : تعدد الرؤى نظرات في النص العربي القديم 
         اسم المؤلف : منتصر عبد القادر

    2011        بيانات ألنشر عمان : دار مجدالوي , 
         النبــــــــــذة : يتناول الكتاب عدة مواضيع في االدب العربي القديم سواء في الشعر او القصة . 

 
810,653 و -748- رقم التصنيف : 113  

        عنوان الكتاب : بغداد التاريخ والشعر 
        اسم المؤلف : وليد محمود خالص  

2005       بيانات النشر : بيروت : المؤسسة العربية للدراسات ,  
       النبـــــــــــــذة : يتضمن الكتاب عدة فصول حول بغداد وما قيل عنها في الشعر واألدب على مر التاريخ. 

 
808,068 س -542- رقم التصنيف : 114  

        عنوان الكتاب : أدب األطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية 
         اسم المؤلف : سمير عبد الوهاب احمد 

   2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر, 
       النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن االدب لألطفال ويخص المعلمين والمعلمات وتوظيف االدب بما يحقق 

االهداف المرجوة من تعليمه وكذلك يتطرق الى فنون االدب المقدم للطفل وتحليل مجموعه من القصص المخصص 
 لهم .

 
801,956 ح -242- رقم التصنيف : 115  

        عنوان الكتاب : في االدب الحديث والثقافة
         اسم المؤلف : حبيب يوسف مغنية 

2010        بيانات النشر : بيروت : دار ومكتبة الهالل ,   
        النبــــــــــذة : تناول الكتاب عدة محاور في دراسة الشعر الحديث وجدلية االبداع والتجاوز وكذلك تطرق الى 

 ابيات شعرية للشاعر خليل حاوي.
 

823-753 D - رقم التصنيف : 116  
the tragedy of the korosko : عنوان الكتاب        

Arthur conan doyle :اسم المؤلف        
London : hespens press limited , 2003  : بيانات النشر        

        النبذة : قصة اجنبية تراجيدية
 

527 s -823 - رقم التصنيف : 117  
Macbeth : عنوان الكتاب        

William Shakespeare’s :اسم المؤلف        
new Delhi : s . chand and company , 2012 :بيانات النشر        

        النبـــــــــذة : رواية للكاتب العالمي شكسبير
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813 – ع 74- رقم التصنيف : 118  
        عنوان الكتاب : اساتذة الوهم

        اسم المؤلف : علي بدر   
2011       بيانات النشر : بيروت : المؤسسة العربية للنشر ,   

 اتخذت عن مجموعة 1987       النبــــــــــــذة : رواية عن الشعر والحب والموت في العراق تدور احداثه في عام 
 شعراء عراقيون خالل الحرب العراقية االيرانية . 

 

Uالتـــــــــاريخ 
 

839 م– 909 , 04924- رقم التصنيف :119  
         اسم المؤلف : منتهى طالب سليمان

1948 – 1897        عنوان الكتاب : تاريخ المنظمات الصهيونية   
2011        بيانات النشر : بغداد : دار الكتب العلمية ,   

        النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب االرهاب والجذور الفكرية لإلرهاب الصهيوني وكذلك ظهور المنظمات 
 الصهيونية االرهابية في فلسطين والنشاط االرهابي الصهيوني تاريخيا.

 
 

895 أ– 956, 3- رقم التصنيف : 120  
         اسم المؤلف : محمد مظفر االدهمي

1932 – 1920        عنوان الكتاب : العراق تأسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية تحت االنتداب البريطاني   
         بيانات النشر : بغداد : مكتبة الذاكرة , بدون تاريخ

        ألنبــــــــــــذة:  يتضمن الكتاب التجربة النيابية في العراق خالل الفترة االخيرة من حكم الدولة العثمانية 
والمجلس التأسيس والبرلمان العراقي والتالعب باالنتخابات والعالقة مع بريطانيا وكذلك المعاهدة الجديدة ودخول 

 العراق عصبة االمم .
 

222 أ– 956, 06522- رقم التصنيف : 121  
         اسم المؤلف : إبراهيم فرغلي

        عنوان الكتاب : تونس من الفتح االسالمي حتى سقوط دولة الغالبة
2005       بيانات النشر : القاهرة : العربي للنشر ,   

       النبـــــــــذة   : يتناول الكتاب دراسة في تاريخ تونس السياسي والحضاري من حيث الفتح االسالمي ومرحلة 
 دولة الغالبة وغيرها المواضيع.

 
 

348 س– 92- رقم التصنيف : 122  
         اسم المؤلف : توفيق السويدي

        عنوان الكتاب : مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية
2011       بيانات النشر : بغداد : الذاكرة للنشر ,   

       النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب استقالل العراق , المؤتمر العراقي والملك فيصل في العراق وكذلك الديمقراطية 
 في العراق ويؤكد على الوزارات التي شكلت في تلك الفترة والمعاهدات التي عقدت مع العراق.
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82 ع– 92- رقم التصنيف : 123  

         اسم المؤلف : عطا عبد الوهاب
2006-2003 عمان –        عنوان الكتاب : سيرة عمل سياسي بغداد   

2008        بيانات النشر : بيروت : المؤسسة العربية للدراسات ,   
         النبـــــــــذة   : الكتاب عبارة عن سيرة حياة عطا عبد الوهاب وكذلك العالقات العراقية االردنية.

 
222 ز– 956, 09- رقم التصنيف : 124  

         اسم المؤلف : زين العابدين شمس الدين نجم
         عنوان الكتاب : تاريخ العرب الحديث والمعاصر

2011        بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ,   
        النبـــــــــذة  : يتضمن الكتاب احوال البالد العربية تحت الحكم العثماني واثر الحرب العالمية االولى على 

 العالم العربي وتاريخ المشرق والغرب العربي ثم القضية الفلسطينية.
 

   956 – 223- رقم التصنيف: ق 125
        اسم المؤلف : فاروق عمر فوزي

        عنوان الكتاب : قراءات ومراجعات نقدية في التاريخ االسالمي
2011       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ,   

        النبـــــــــذة  : الكتاب عبارة عن عدة قراءات لمجموعة من الكتب التي تبحث في التاريخ االسالمي
 

222 ن– 956- رقم التصنيف : 126  
         اسم المؤلف : فتحية عبد الفتاح النبراوي

         عنوان الكتاب : تاريخ النظم والحضارة االسالمية
  2012        بيانات النشر : عمان : دار المسيرة النشر , 

        النبـــــــــذة   : يتحدث الكتاب عن الحضارة االسالمية والنظم السياسية من بداية االسالم والعصر االموي 
 والعباسي وكذلك النظم القضائية والمالية واالقتصادية واالجتماعية السائدة انذاك.

 
622 ق– 92- رقم التصنيف : 127  

         اسم المؤلف : عبد العزيز القصاب 
        عنوان الكتاب : مذكرات عبد العزيز القصاب

2007        بيانات النشر : بيروت : المؤسسة العربية للدراسات ,   
        النبـــــــــذة   : يتناول الكتاب ترجمة عن حياة عبد العزيز القصاب وهناك فصول عن تاريخ العراق الحديث 

 منذ اندالع الحرب العالمية االولى واالحتالل االنكليزي للعراق وتاريخ الحكم الوطني.
 

622 ب– 92- رقم التصنيف : 128  
         اسم المؤلف : رؤوف البحراني

         عنوان الكتاب : مذكرات رؤوف البحراني
    2009        بيانات النشر : بيروت ,المؤسسة العربية للدراسات , 

        النبــــــــــذة  : الكتاب عبارة عن مذكرات لرؤوف البحراني ويعطي لمحات عن تاريخ العراق منذ تأسيس 
1963 لغاية 1920الحكم الوطني عام   
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U االطـــــــــــــــــاريح 

 
- عنوان األطروحة: العالقة بين الطفرات في جيني وبعض عوامل الخطورة لدى مرضى سرطان الثدي 129  

 اسم الطالب : زينب نزار جواد 
2012 –ماجستير علوم حياة –بيانات النشر : كربالء : كلية التربية / علوم الصرفة   

 
 

- عنوان األطروحة : دولة الرسول واتجاهاتها السياسية العسكرية في كتاب الطبقات الكبرى 130  
 اسم الطالب : فرات عبدا لرضا جواد 

   2012 ماجستير تاريخ إسالمي - –بيانات النشر : كربالء : كلية التربية /العلوم الصرفة 
 
 

-عنوان األطروحة : التقدير الطبقي لعقار الليفو دوبا في مستحضراته الصيدالنية باستخدام تفاعالت األكسدة .131  
 اسم الطالب : محمد حسين شهيد 

2012 – ماجستير علوم كيمياء –بيانات النشر : كربالء : كلية العلوم    
-26-  

- عنوان األطروحة : تأثير بعض التغيرات العضلية في التوازن المائي للجسم وعالقاتها بالتغيرات الوظيفية 132
 لذكور األرانب 

 اسم الطالب : خمائل عبد الباري عقلة 
2012 –ماجستير علوم حياة –بيانات النشر : كربالء : كلية التربية /العلوم الصرفة   

 
- عنوان االطروحة : تشخيص التباينات المضهرية والوراثية في اصناف مختلفة من حنطة الخبز وتقدير معامل 133

 االرتباط الوراثي .
 اسم الطالب : زينة ثامر عبد الحسين 

2012 – ماجستير علوم حياة –بيانات النشر : كربالء : كلية التربية / العلوم الصرفة   
 

- عنوان االطروحة : تسبيب اإلعمال القضائية في الدعوى المدنية 134  
 اسم الطالب : علي شمران حميد الشمري 

2012 ماجستير قانون خاص -–بيانات النشر : كربالء : كلية القانون   
 

-عنوان االطروحة : التزام  المصرف بتقديم معلومات االنتمان المالي 135  
 اسم الطالب : حمدية عبود كاظم االسدي 

2012 ماجستير قانون خاص -–بيانات النشر : كربالء : كلية القانون   
 

-عنوان االطروحة : التقييم المحاسبي ألداء المصارف اإلسالمية في ضوء المعايير المحاسبية 136  
 اسم الطالب : مصطفى سالم عبد الرضا 

2012 ماجستير علوم حياة -–بيانات النشر : كربالء : كلية االدارة واالقتصاد   
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- عنوان االطروحة : اثر المخاطر االئنتمائية في الصيغ االستثمارية للمصارف االسالمية 137  
 اسم الطالب : مؤيد محمد عبد البعيجي 

2012ماجستير علوم مالية -–بيانات النشر : كربالء : كلية االدارة واالقتصاد   
 

- عنوان االطروحة : تحضير وتشخيص معقدات ثنائية النواة مع ليكندات جديدة غير متجانسة الحلقة مشتقة من 138
4-3-1 ثنائي ومركبتو 2-5  

 اسم الطالب : اثير مهدي مدلول 
2012– ماجستير في الكيمياء –بيانات النشر : كربالء : كلية العلوم   

 

Uالدوريـــــــــات 
- عنوان المجلة : قضايا إسالمية معاصرة 139  

  م 2012 /49 العدد :–الجهة الصادرة منها : مركز دراسات فلسفة الدين 
 

- عنوان المجلة : ديوان التدوين القانوني 140  
  م1970 /1 العدد: –الجهة الصادرة منها : وزارة العدل 

 
- عنوان المجلة : تحليالت إستراتيجية 141  

م 2012 /61 العدد : – جامعة الموصل –الجهة الصادرة منها :مركز الدراسات االقليمية   
 

- عنوان المجلة : دليل كلية الصيدلة 142  
 م 2012 /7 العدد: –الجهة الصادرة منها :جامعة كربالء : كلية الصيدلة 

 
- عنوان المجلة : الراصد اإلقليمي 143  

 م 20/2012 العدد: –الجهة الصادرة منها :مركز الدراسات :جامعة الموصل 
 

- عنوان المجلة : ترجمات إقليمية 144  
 م51/2012 العدد: –الجهة الصادرة منها : الدراسات :جامعة الموصل 

 
- عنوان المجلة : أوراق إقليمية 145  

 م6/2012 العدد: –الجهة الصادرة منها : الدراسات :جامعة الموصل 
 

- عنوان المجلة : ديالى للعلوم الزراعية 146  
 م 2/2012 العدد: –الجهة الصادرة منها : جامعة ديالى : كلية الزراعة 

 
 - عنوان المجلة : رسالة الشرق 147

 م 2012-1 العدد: –الجهة الصادرة منها : العتبة الحسينية 
 

 - عنوان المجلة : اجوبة المسائل الدينية 148
  م1/2012الجهة الصادرة منها : لجنة الثقافة الدينية /العدد:
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