
الطالبات بسكاكا مجمع كليات قائمة الكتب الجديدة في مكتبة  

 م العنوان

الحوليات شاعر:  سلمى أبي بن زهير  1.  

الدقيقة العلوم تجارب:  العضوية الكيمياء  2.  

 بحر حوض دول في األمريكية النفطية اإلستراتيجية
 قزوين

3.  

العالج التشخيص، األسباب،: التوحد   4.  

اللغوي البحث مناهجو اللغة علم إلى المدخل  5.  

 الكيان مع التطبيع إزاء األردنية الصحافة مواقف

والرأي الدستور لجريدتي تحليلية دراسة:  الصهيوني  
6.  

 العالء أبي شعر حول القديم النقدي الخطاب حركة
النقد نقد في دراسة:  المعري  

7.  

 في عقليا المتخلفين األطفال دمج:  العقلي التخلف
وأنشطة برامج:  رسةالمد قبل ما مرحلة  

8.  

وتمارين محاضرات:  األعمال إدارة في الكمية التقنيات  9.  

 وحقيقة الزوجية المشكالت وعالج اإلسالم في الزواج
المعاصرة الزيجات  

10.  

اإلنجليزية اللغة تعليم في الشامل موسوعة  11.  

الخاصة التربية في مقدمة  12.  

-راسةد:   األطفال تربية على وأثرها البيئية لمتغيراتا
العالج طرق-تشخيص  

13.  

المشهورة التجارية العالمة  14.  

األطفال رياض في المدرسية إلدارة  15.  

 وللكليات الجامعية األولى للمرحلة العامة الفيزياء
والتربوية الفنية والمعاهد  

16.  

الوراثة علم ساسياتأ  17.  

السلوك تعديل  18.  

Advanced topics in medical physiology & 
biochemistry 

19.  

 المعالجة بين المرئي اإلعالم في والعنف إلرهابا
 والتسويق

20.  

 البالغة غرر في دراسة:  البالغي التفكير في التداولية
الصابي المحسن بن لهالل  

21.  

واألدب النقد في قضايا  22.  

الجديدة الشعر بحور ديوان  23.  

 والتطبيقات واالتجاهات األسس:  المدرسية القيادة
 الحديثة

24.  



التكنولوجي االقتصاد تحليل  25.  

المازني عند النحو  26.  

 العراقي المجتمع في االجتماعي والتغير القيمي المثال
 الواحد القرن مطلع وحتى العشرين القرن منتصف منذ

 والعشرين

27.  

المسلحة والمقاومة اإلرهاب من الدولي القانون موقف  28.  

والتعليم التربية في الشاملة الجودة إدارة  29.  

 في المنعقدة الندوة بحوث:  تأويلوال القراءة بين النص
-1122 مكناس والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز

1121 

30.  

 على واالجتماعي االقتصادي وأثرها األقصى انتفاضة
1112-1111 الصهيوني الكيان  

31.  

 دراسة:  الشخصية بالجاذبية وعالقته الذات كشف
االجتماعي النفس علم في معاصرة  

32.  

 على وأثره اليابان في كنولوجيوالت السياسي التطور
 الدول مع الدبلوماسية والعالقات المعونات سياسة

 العربية

33.  

 دراسة:  التقصيرية المسؤولية:  المشروع غير العمل
تطبيقية مقارنة  

34.  

المشتريات إدارة  35.  

الخاصة التربية في مقدمة  36.  

 في بحث:  والداللة المرجع الحديثة العربية الرواية
الجسد أنثروبولوجيا  

37.  

 التعارض أفق بين القديم الشعري للنص التأويلية القراءة
االندماج وأفق  

38.  

 شهادة لطالب العربية اللغة في المتقدم المستوى
منهاج حسب البريطانية الثقافة  edexcel 

39.  

2 إحصاء:  والمالية اإلدارية العلوم في اإلحصاء  40.  

راقيالع للشعر نقدية مقاربات:  الحداثة شعر في الغياب  41.  

القرآني النص جماليات من الداني الجني  42.  

وتمارين محاضرات:  األعمال إدارة في الكمية التقنيات  43.  

المشكالت حل وفن مهارات  44.  

 الدولي القانون تطبيق على وآثارها السالم حفظ قوات
 اإلنساني

45.  

السابع الفن في حوارات:  نظر وجهات:  السينما  46.  

المعبد عزراء  47.  

شعر:  أعالق  48.  

  .49 رحيل



أخرى وقصص رسائل  50.  

شعر:  القوافي أسير  51.  

المزيف الحب مطابع  52.  

 إلى الزاوية من:  نبعة أبو مصطفى القادر عبد المهندس
 عبدون

53.  

الحديث العربي الشعر في المدينة  54.  

أحمر األزرق أسمي كنت  55.  

النساء وبوح قصصية نصوص:  القصصية المجموعة  56.  

 التوراة مع العراقي نساناإل صراع:  أوال العراق لماذا
 اليهودية

57.  

 بني عصر في غرناطة مملكة في الديوانية الرسائل
والشكل واألهمية المضمون:  األحمر  

58.  

األوحد والزراعي الحكيم الشيخ:  اإلشبيلي الخير أبو  59.  

 التواصل من وصور واألندلس المغرب تاريخ في أبحاث
المشرق مع الحضاري  

60.  

التاريخ ميزان في  61.  

قصيرة قصص:  الزقاق في ظل  62.  

Java : how to program 63.  

المعاصر اإلعالم  64.  

المغاربية المجتمعات في والهوياتي اللغوي السلوك  65.  

 العصر في والبيزنطيين العرب بين المجابهة أساليب
 األموي

66.  

روايتان:  والشاهدان الهالك مدن  67.  

العربية اللغة أصوات علم في مقدمة  68.  

مساء ذات-كان حتى  69.  

توكودا توراو حياة قصة:  توراو الياباني البطل كفاح قصة  70.  

اإلسالمية الشريعة في الصيام  71.  

  .72 - إبداع شذور،:  العودات يعقوب:  الملثم البدوي

كلمة والحب الفرح بين  73.  

أخرى وقضايا النموذج  74.  

 والتفوق النجاح دروب في إضاءات:  وتتفوق تنجح كيف
خاصة العامة الثانويةو عامة العلم لطلبة:  والمجد  

75.  

 واقعية دراسة:  والمصير التحدي:  التخلف عبقرية
 تحليلية

76.  

/  واالستخالف األسمى والعقل األدني العقل بين ثقافتنا
- 

77.  

متمرد ريفي  78.  

المطر حكاية  79.  



وسلم عليه هللا صلى الرسول نسب  80.  

تاريخية رواية:  الرقيم ذهب  81.  

اإلسالمية الشريعة في الحسد  82.  

Bates' guide to physical examination and history 
taking 

83.  

 والعالم لإلنسان مفهومية مقاربات:  الفلسفة بالغة
2591- 

84.  

  .85 - مطر أحمد:  العربي الشعر روائع موسوعة

إسالمية رؤية:  المناظرة فن  86.  

مقارنة دراسة:  الموت بعد وما للحياة فلسفية رؤية  87.  

المواد إلدارة حديث خلمد:  والتخزين الشراء إدارة  88.  

الكلي االقتصاد أساسيات  = Principles of 
macroeconomics 

89.  

والرواية األدب سوسيولوجية إلى مدخل  90.  

السياب شاكر بدر:  العربي الشعر روائع موسوعة  91.  

ـ المتنبي:  العربي الشعر روائع موسوعة . 92.  

الشعر أميرات موسوعة  93.  

العربي الشعر أمراء موسوعة  94.  

الروحية التربية في راتنظ  95.  

المؤسسات أداء كفاءة تقييم أساسيات  96.  

العربي الشعر روائع موسوعة  97.  

للخطاب اللساني التحليل ضوء في النصي الترابط  98.  

والمتستقبلية الراهنة الدولية المتغيرات:  التاريخ بداية  99.  

التعبير وأشكال الكتابة فن  100.  

ئدقصا من فنية لوحة ثالثون:  قباني نزار  101.  

 وسيرته شخصيته:  المستهجن الهجاء شاعر:  الخطيئة
وديوانه وشعره  

102.  

الجاهلي في الشعر أمير:  القيس امرؤ  103.  

 الكوني إبراهيم:  العربية الرواية في الصحراء جمالية
 أنموذجا

104.  

والعشرين الحادي القرن في البيئية التحديات  105.  

 ةورقاب التخاصية سياسة نحو التوجه ضوء في اإلدارة
مقارنة دراسة:  عليها اإلداري القضاء  

106.  

الباكية الراثية:  العرب شواعر من الخنساء  107.  

:  أساسية مشكالت:  العربية األرسطية األدب نظرية
 الشعر طرق بعنوان القرطاجني حازم كتاب من فصل

فيه المعروضة األفكار وأصول وأغراضه،  

108.  

العسكرية الصناعات تطور  109.  



مصباحال:  االتصال مهارات  : IGCSE 4 ARO 110.  

واإلنترنت الحاسب في مقدمة  111.  

 عالمات:  واللغوية النحوية التطبيقات في األساس
اإلمالء أحكام الترقيم،  

112.  

تطبيقي منظور:  العلمي البحث أساليب  = Scientific 
research methods : applied perspective 

113.  

شعر:  الشرق حنين  114.  

قصيرة قصص:  ناعمة فوضى  115.  

 في والجماعات األفراد سلوك:  التنظيمي سلوكال
األعمال منظمات  

116.  

المصرفي النشاط وضبط المصرفية اللجنة  117.  

 دراسات:  األوسط الشرق شؤون على دولية أضواء
تاريخية سياسة  

118.  

 في االتحادية التمييز لمحكمة والرقابي التفسيري الدور
مقارنة دراسة:  المدنية الدعوى نطاق  

119.  

الصليبية الحروب زمن والشام مصر في جاءاله اتجاهات  120.  

 حكماء وأدباء، علماء وشعراء، شعر:  وأسماء أضواء
ومبدعون رواد وفالسفة،  

121.  

الجواهري:  العربي الشعر روائع موسوعة  122.  

السيرذاتي السردي، الشعري،:  النصي التشكيل  123.  

إبراهيم حافظ:  العربي الشعر روائع موسوعة  124.  

 البالغة غرر في دراسة:  البالغي رالتفكي في التداولية
الصابي المحسن بن لهالل  

125.  

العقاد محمود عباس سيرة في تحليلية دراسة  126.  

نضالية سيرة:  فلسطين إلى الطريق في  127.  

القديمة الحضارات موسوعة  128.  

 في العنف محددات كأحد واإلداري المالي الفساد
مقارنة دراسة:  المجتمع  

129.  

ومناقشات تجديدات:  والتقويم القياس  130.  

األولية والجسيمات النيوترينو فيزياء  131.  

عليها والحفاظ حفرها:  اآلبار  132.  

اإلنجليزي األدب أعالم  133.  

النحو في الوجيز  134.  

الروميات شاعر:  الحمداني فراس أبو شعر في دراسة  135.  

التسويق مبادئ  136.  

الحديثة العامة اإلدارة  137.  

للخطاب اللساني التحليل ضوء في النصي الترابط - 138.  

خواطر:  حنانيات  139.  



قصصية مجموعة:  الشمس باتجاه الطيران  140.  

قدر هدايا..  ذاتي همسات  141.  

تقهر ال ريحي زوابع  142.  

النهر ضفاف على  143.  

2591 جاكندوف منوال:  للجملة الداللي التمثيل  144.  

رواية:  والخريف أنا هي  145.  

الغواية ماء  146.  

 كان أيا   لبطا كل يضع كتاب:  ؟ متفوقا طالبا تصبح كيف
 غد نحو والتفوق النجاح طريق في التحصيلي مستواه

 مشرق

147.  

سردية متوالية:  خدوش  148.  

القديم معز رؤيا تقويم  149.  

البر رسول من المحبة رسالة إلى:  الوفاء رسائل  150.  

Media writing skills in English 151.  

القرآني التعبير في المبالغة صيغ  152.  

 األخطل شعر:  ياألمو الشعر في أسلوبية دراسات
 نموذجا

153.  

الكيمياء أساسيات  154.  

Communication skills 155.  

األحياء في المكتمل  156.  

والمسلمين العرب العلماء أعالم  157.  

حياتنا في الكيمياء  158.  

  .159 -  العربية األلسنية

الخطيب بن الدين لسان عند الفني النثر  160.  

واألمراض غذائنا:  الحياتية الكيمياء  161.  

الحكمة شاعر:  المتنبي الطيب أبو شعر في دراسة  162.  

وفائدة متعة تجارب، استقصاء، أنشطة،:  الكيمياء مختبر  163.  

For Edexcel GCE-AS modern Arabic 6AR01 : 

 شهادة لطالب العربية اللغة في المتقدم المستوى
منهاج حسب البريطانية الثقافة  Edexcel 

164.  

الجريمة:  العالمي الرعب مثلث  165.  

مالالج علم إلى مدخل  166.  

:  والفرات دجلة نهري:  الدولية لألنهار القانوني النظام
 أنموذجا

167.  

التربوية اإلدارة في دراسات  168.  

اإلرهاب:  العالمي الرعب مثلث  169.  

مقارنة دراسة:  واالحتياط بالتقدير اإلرث  170.  

والتطبيق النظرية:  العصبية اللغوية البرمجة  171.  



اآلخرين مع التعامل فن  172.  

اسةالدر وفن مهارات  173.  

التدريس أساليب في الوجيز  174.  

والنص النظرية  175.  

 الحكومي اإلنفاق ترشيد أجل من المالية اإلدارة تنظيم
الفساد ومكافحة  

176.  

وعملياتها التسويق استراتيجية إعداد  177.  

 الذات مكونات في نقدية قراءة:  الحضارات حوار تهافت
 -  المحاورة العربية

178.  

النبوة مدرسة ريحانات  179.  

إيمانية ومواقف إسالمية إضاءات  180.  

اإلسالمي الفقه في الهجر أحكام  181.  

اإلسالمي االقتصادي والمنهج العولمة  182.  

 عادات:  الدماغ نصفي إلى المستندة الذكية السلوكيات
الدماغية والسيادة العقل  

183.  

 اإلسالمية العربية الدولة في النقود صرف سعر واقع
/ م 915-215. / هـ 211-29 من للمدة  

184.  

 القرنين خالل الناصرية الزاوية أدب في الشعري خطابال
للميالد 29و 29/  للهجرة 21و 22  

185.  

 الصورة تجليات في دراسة:  السياق وفاعلية األسلوب
الكريم القرآن في االستعارية  

186.  

الكعبي-البلخي القاسم ألبي والجوابات المسائل عيون . 187.  

للمستقبل التخطيط وفن مهارات  188.  

القرآن في والتاريخي العلمي اإلعجاز  189.  

والتسويق المبيعات إدارة في مفاهيم  = Sales and 
marketing management concepts 

190.  

والمهارات والمبادئ األبعاد:  االجتماعي التواصل  191.  

العقلي التخيل اختبار وتقنين بناء  192.  

 التضخم معالجة في والنقدية المالية السياسة دور
 الركودي

193.  

  .194 -  االبتدائية المرحلة لمعلم اتالرياضي أساسيات

 مفاهيم استراتيجيات، طرائق،:  التدريس أساسيات
 تربوية

195.  

الصفي والتقويم القياس  196.  

اللغوية األصوات في العربية السمعيات  197.  

القصار المكية السور في التوليدي الصوتي النظام  198.  

 السياب خطاب في مقاربة:  اللساني في التشكيلي
 الشعري

199.  



اإلعاقة وقضايا الصحفية يرالمعاي  200.  

  .Advertising 201 = اإلعالن

البشرية الموارد إدارة في حديثة اتجاهات  202.  

  .203 - سور في دراسة:  القرآنية القصة في البالغي اإلعجاز

  .204 - البالغية ودالالتها موضوعاتها:  الكريم القرآن في الكناية

اتوالتحدي الواقع والخصائص، المفهوم:  اإلعالمية اللغة  205.  

 األداء تطوير:  األول الدولي التربوي المؤتمر بحوث
 الفترة في استشرافية رؤية:  التربية لكليات األكاديمي

 فبراير 19-11 الموافق هـ 2112 األولى جمادى 2-9 من
م 1129 ) 

206.  

 ألبي الطالسم قصيدة:  الحديثة للقصيدة التركيبية البنية
أنموذجا ماضي  

207.  

والتطبيق ريةالنظ بين التحفظي الحجز  208.  

إسالمي منظور من العامة المالية  209.  

 دراسة:  تنفيذها علي والرقابة للدولة العامة الموازنة
 مقارنة

210.  

والهندسية العلمية الكليات لطالب الليزر أساسيات  211.  

العمل أخالقيات في الوجيز  = A brief in work ethics 212.  

اإلسالمية العراق دولة  213.  

Carbon nanotubes synthesis and applications 214.  

الخوارج عند السياسي الفكر  215.  

المنتجات تطوير إدارة على الخصخصة أثر  216.  

:  األمن ترسيخ في ودورها الوطنية الوحدة مؤتمر أبحاث
 هـ 2112 األول ربيع من 9 إلى 2 من الفترة في المنعقد

 ( 1121/  21/  15-19[ الموافق]

217.  

Java : how to program 218.  

Experimental physics for first year students in 
science and engineering colleges 

219.  

Data structures and program design in C++ 220.  

 للقرار تحليلية دراسة:  العراق على الحرب قرار
األمريكي الخارجي السياسي  

221.  

العربي المجتمع في الشباب  222.  

 النمو في ديثالح التنظير:  األطفال لدى العقل نظرية
 المعرفي

223.  

الوراثي النفس علم  224.  

 التسويق لدراسة مدخل:  الكمي التحليل أساليب
 الحديث

225.  

الدولي االقتصاد تحليل  226.  



قصصية مجموعة:  ورق من ظل  227.  

المعاصرة اإلسالمية الرواية في السردي البناء  228.  

  .229 - األساس التعليم نظام
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