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اإلسالم
نحن و العصر  :مفاهيم و مصطلحات إسالمية ،نحن و اآلخر صراع و حوار  /د .ناصر الدين
األسد_.عمان  :وزارة الثقافة308 _.2022 ،صفحة.
218.8أسد

األدب العربي
عشيات وادي اليابس  :ديوان  /مصطفى وهبي التل (عرار) ؛ تحقيق  :د .زياد
الزعبي_.عمان  :وزارة الثقافة631 _.2022 ،صفحة.
811.9565تل
أزرق مما أظن  :شعر  /علي الفاعوري_.عمان  :وزارة الثقافة174 _.2022 ،صفحة.
811.9565فاع
نسمات أردنية  :شعر  /سعيد يعقوب_.عمان  :وزارة الثقافة168 _.2022 ،صفحة.
811.9565يعق
ديوان الملك عبد هللا بن الحسين  /الملك عبد هللا األول بن الحسين -1882
_.1951عمان  :وزارة الثقافة2 _.2022 ،جزء.
811.95650221عبد
موتى في إجازة  :ثالث مسرحيات  /حسام الرشيد_.عمان  :وزارة الثقافة،
209 _.2022صفحة.
812.9565رشي
النبي  /جبران خليل جبران_.عمان  :وزارة الثقافة87 _.2022 ،صفحة.
810.997جبر
شجر إصطفاه الطير  :شعر  /عمر أبو الهيجاء_.عمان  :وزارة الثقافة156 _.2022 ،
صفحة.
811.9565أبو
عرار شاعر األردن  /يعقوب العودات ( البدوي الملثم)_.عمان  :وزارة الثقافة،
349 _.2022صفحة.
811.9565عود

مدينة الرماد  :شعر  /نضال القاسم_.عمان  :وزارة الثقافة83 _.2022 ،صفحة.
811.9565قاس
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األردن في أشعار العرب  /محمد علي الصويركي الكردي_.عمان  :وزارة الثقافة،
140 _.2022صفحة.
811.9565كرد
وجع الهديل  :شعر  /سرحان النمري_.عمان  :وزارة الثقافة174 _.2022 ،صفحة.
811.9565نمر
حديث الصباح  /أدهم شرقاوي ( قس بن ساعدة )_.الكويت ؛ مصر  :دار كلمات للنشر
و التوزيع348 _.2019 ،صفحة.
818.02شرق

التاريخ العربي
دور الحضارة العربية اإلسالمية في تكوين الحضارة الغربية  :دراسة مقارنة مع
الحضارتين اليونانية و الرومانية = The role of the Arab Islamic civilization in the
 / making of Western civilizationالمحامي الدكتور محمد أبو حسان_.عمان  :وزارة
الثقافة 467_.2022 ،صفحة باللغة العربية 214 ،صفحة باللغة اإلنجليزية.
 956أبو
قدري طوقان  :مختارات من إنتاجه الفكري  :العلوم عند العرب مقام العقل عند العرب /
قدري طوقان ؛ اختارها وقدم لها  :ماهر الكيالي_.عمان  :وزارة الثقافة427 _.2022 ،
صفحة.
956طوق
الحركات الفكرية في عصر النهضة  :الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين و
األردن  /د .علي المحافظة_.عمان  :وزارة الثقافة249 _.2022 ،صفحة.
956محا

التراجم واألنساب
التربية  ،وظيفة  ،مهنة  ،رسالة  :مسيرة حياة تربوية  /الدكتور عزت جرادات_.عمان :
وزارة الثقافة275 _.2022 ،صفحة.
923.7جرا

الطب
الجسد و الصحة  /تعريب  :د .فؤاد شاهين_.عمان  :وزارة الثقافة118 _.2022 ،صفحة.
612جسد
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العادات والتقاليد
الحيوانات األليفة و البرية في التراث الشعبي األردني  /إعداد الباحث في التراث
الشعبي  :د .أحمد شريف الزعبي_.عمان  :وزارة الثقافة172 _.2022 ،صفحة.
398.36909565زعب

العلوم السياسية
الفكر العربي و صراع األضداد  :كيف احتوت التوفيقية الصراع المحظور بين األصولية و
العلمانية و الحسم المؤجل بين اإلسالم و الغرب  :تشخيص حالة الالحسم في الحياة
العربية و االحتواء التوفيقي للجدليات المحظورة  /د .محمد جابر األنصاري_.عمان  :وزارة
الثقافة2 _.2022 ،جزء.
320.5أنص

العلوم العسكرية
اللواء المدرع : 40/القوات المسلحة األردنية  /اللواء معن أبو نوار_.عمان  :وزارة الثقافة،
214 _.2022صفحة.
358.1809565أبو

الفلسفة
الفكر العربي  /محمد أركون ؛ ترجمة  :عادل العوا_.عمان  :وزارة الثقافة183 _.2022 ،
صفحة.
191أرك

الفنون
ضرورة الفن  /إرنست فيشر ؛ ترجمة  :أسعد حليم_.عمان  :وزارة الثقافة297 _.2022 ،
صفحة.
701.18فيش

الفنون الترفيهية واالستعراضية
السينما و الحياة  :نماذج من سينما عربية  /رسمي محاسنة_.عمان  :وزارة الثقافة،
119 _.2022صفحة.
791.430956محا

القصص
قمر في الظهيرة  :رواية  /بشرى أبو شرار_.عمان  :وزارة الثقافة351 _.2022 ،صفحة.
أبو
األخوات الثالث  :رواية  /أنطون تشيخوف_.عمان  :وزارة الثقافة171 _.2022 ،صفحة.
تشي أ
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قوارير من فضة  /صفاء الرحاحلة_.عمان  :الرحاحلة102 _.2022 ،صفحة.
رحا
البكاء بين يدي عزرائيل  :رواية  /حسام الرشيد_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
181 _.2022صفحة.
رشي ب
من حوران إلى حيفا  /زياد محمد الزعبي_.عمان  :وزارة الثقافة535 _.2022 ،صفحة.
زعب ح
لست حورية  /عمر السرحان_.عمان  :جفرا192 _.2022 .صفحة.
سرح ل
 10دقائق و  38ثانية في هذا العالم الغريب  :رواية  /أليف شافاك ؛ ترجمة  :د .محمد
درويش_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع478 _.2021 ،صفحة.
شاف ع
ثاني إثنين  :رواية  /أدهم شرقاوي_.الكويت  :دار كلمات للنشر و التوزيع202 _.2020 ،
صفحة.
شرق ث
ليطمئن قلبي  :رواية  /أدهم الشرقاوي ( قس بن ساعدة )_.الكويت  :دار كلمات
للنشر و التوزيع338 _.2019 ،صفحة.
شرق ل
سماء قريبة من بيتنا  :رواية  /شهال العجيلي_.عمان  :وزارة الثقافة342 _.2022 ،
صفحة.
عجي س
ألواح و دسر  /د .أحمد خيري العمري_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
256 _.2019صفحة.
عمر أ
بيت خالتي  :رواية  /أحمد خيري العمري_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
390 _.2020صفحة.
عمر ب
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كريسماس  :رواية  /أحمد خيري العمري_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
337 _.2019صفحة.
عمر ك
قصة عشق كنعانية  :رواية  /صبحي فحماوي_.عمان  :وزارة الثقافة190 _.2022 ،
صفحة.
فحم
الحفيدة األمريكية  :رواية  /إنعام كجه جي_.بيروت  :دار الجديد195 _.2009 ،صفحة.
كجه ح
سقطرى  /د .حنان الشين_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع439 _.2021 ،
صفحة.
الش س
كافكا على الشاطئ  :رواية  /هاروكي موراكامي؛ ترجمة  :إيمان رزق هللا ؛ مراجعة :
سامر أبو هواش_.بيروت  :المركز الثقافي العربي621 _.2013 ،صفحة.
مور ك
مزرعة الحيوانات  /تأليف  :جورج أورويل ؛ ترجمة  :د .أحمد إبراهيم إسماعيل_.القاهرة
 :عصير الكتب للنشر و التوزيع136 _.2015 ،صفحة.
أور م
الوليمة العارية  :رواية  /علي بدر_.رأس الخيمة  :دار نون272 _.2015 ،صفحة.
بدر و
الفقراء  /فيودور دوستويفسكي ؛ ترجمة  :أحمد الويزي_.عمان  :وزارة الثقافة،
224 _.2017صفحة.
دوس ف
النهر لن يفصلني عنك  /رمضان الرواشدة_.عمان  :وزارة الثقافة89 _.2022 ،صفحة.
روا ن
طيور عمان تحلق منخفضة  :قصص قصيرة  /إلياس فركوح_.عمان  :وزارة الثقافة،
99 _.2022صفحة.
فرك ط
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كنديد  /فولتير_.عمان  :وزارة الثقافة129 _.2022 ،صفحة.
فول ك
الفهد  /ج .ت .المبيدوزا ؛ ترجمة  :عيسى الناعوري_.عمان  :وزارة الثقافة،
360 _.2022صفحة.
الم ف
حكايات المقهى العتيق  :رواية  /كتبها جالل برجس ،علي شنينات ،سليمان القبيالت،
إسالم حيدر ،يوسف غيشان ،نوال القصار ،عيسى الحميد ،بلقيس عجارمة ،بكر
السواعدة_.عمان  :وزارة الثقافة390 _.2022 ،صفحة.
برج ح

المشاكل والخدمات اإلجتماعية
اإلنسان و البيئة  /تعريب  :د .جورج قاضي_.عمان  :وزارة الثقافة83 _.2022 ،صفحة.
363.7إنس

تاريخ األردن
معان لينا  ..وحقها علينا  /تأليف سلطان الحطاب_.عمان  :دار العروبة للدراسات و
النشر309 _.2022 ،صفحة.
956.532حطا

تاريخ فلسطين
تاريخ القدس  /عارف العارف_.عمان  :وزارة الثقافة320 _.2022 ،صفحة.
956.411عار

علم اإلجتماع
الشباب العربي  :التحديات و تأثير الثقافات الفرعية ( الهوية  ،اإلستبعاد اإلجتماعي و
العنف  ،و النوع اإلجتماعي  ،قيم التكنولوجيا كأيديولوجيا  :الشباب األردني نموذجا  /د.
حسين طه محادين_.عمان  :وزارة الثقافة146 _.2022 ،صفحة.
305.2420956محا
دراسات عن مقدمة ابن خلدون  /تأليف  :ساطع الحصري_.عمان  :وزارة الثقافة،
 566_.2022صفحة.
 301حصر
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