
 

 

 

    

           

قليميًا وعالمياً حو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز ن   يرتقي بتصنيف الجامعة محليًا وا 

 قائمة إصدارات عمادة البحث العلمي

   اسم الكتاب المؤلف

الكرامةصدى معركة  قاسم محمد الدروع  1 

سمير الدروبي. د عربي/ التعريف بالمصطلح الشريف   2 

سمير الدروبي. د إنجليزي/التعريف بالمصطلح الشريف   3 

محمد الشوابكة. د  Arabs and west 4 

عبد القادر مرعي. د  5 المصطلح الصوتي عند العلماء العرب 

ماجد أبو جابر. د  6 تعريف تكنولوجيا التربية 

 7 تقارير حكومة االنتداب عن شرق األردن لجنة التراث

عبدالفتاح الحموز. د.أ  8 ظاهرة التغليب في العربية 

علي الهروط. د  9 ديوان النابغة الذبياني 

علي الهروط. د  Some Aspects of Deletin in Arabic 10 

حسين الكساسبة. د  11 المؤسسات اإلدارية في مركز الخالفة العباسية 

محمد عدنان بخيت. د.أ  12 حادي األضعان النجدية إلى الديار المصرية 

محافظة الطقيلة-قرية عيمة لجنة التراث  13 

مهدي زويلف. د  14 إدارة الشراء والتخزين من منظور كمي 

نعمان الخطيب. د.أ  15 مبادئ القانون الدستوري 

 16 وسام معان وسام هاشمي لجنة التراث

 17 قصر الملك عبدهللا لجنة التراث

 18 مالمح من التراث الشعبي لجنة التراث

يحيى القاسم. د  19 شرح أبيات مبادىء اللغة العربية 

فايز القيسي. د  Islamic Almeria 20 -المرية اإلسالمية 

أنور أبو سويلم. د.أ  21 شعر المسيب بن علس 

 22 زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة صالح الرواضية

 23 ماضي الكرك وحاضره لجنة التراث

سلطان المعاني. د  24 اسماء المواقع الجغرافية في محافظة الكرك 

 25 قرية كثربا لجنة التراث

حسين الكساسبة. د  The Office Qadi in the Early Abbasid Caliphate (132-227) 26 

طه الطراونة. د  The Province of Damascus During the Behavior in Jordan 27 

أنيس الخصاونة. د  The Social Setting of Administrative Behavior in Jordan 28 
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نعمان الخطيب. د.أ  29 األحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر 

أمين بطوش. د  The Question of Abrogation Naskh in the Quran 30 

وليد عوجان. د وكنز العنايةالدراية    31 

 32 مدرسة الكرك لجنة التراث

علي الهروط. د القسم الرابع/ ديوان زهير بن أبي سلمى   33 

علي الهروط. د القسم الخامس/ ديوان طرفة بن العبد   34 

علي الهروط. د القسم السادس/ ديوان عنترة   35 

تيسير الزواهرة. د  36 الحياة االجتماعية في لواء دمشق 

تيسير الزواهرة. د  Religious Endoments and Social Life 37 

 38 قرية الغوير لجنة التراث

راتب العوران. د  39 الحيات 

فايز الزعبي. د.أ  40 الرقابة اإلدارية 

محمد الشوابكة. د  41 شعر يحيى بن هذيل 

محمد سعيد نمور. د.أ  42 الجرائم الواقعة على األموال 

حميدانيوسف أبو . د  43 العالج السلوكي في األسرة والمجتمع 

يحيى العبابنة. د دراسة وصفية-لهجة الكرك   44 

يحيى العبابنة. د اللهجة الصفاوية-النظام اللغوي   45 

2ج+1ج/مدرسة السلط سيرة ومسيرة لجنة التراث  46 

محمد المحاسنة. د  47 قرية كفر خل 

 48 قرية محي لجنة التراث

الخطيبنعمان . د.أ  49 الوجيز في القانون الدستوري 

عقاب ربيع وآخرون. د  50 مقدمة في ميكانيكا الجرانج وهاميلتون 

خالد الطراونة.د.أ  51 خصائص فيروس اإليدز 

 52 المشكالت اللغوية عبدالرحمن الحطيبات

خالد الطراونة. د.أ  53 متحف التاريخ الطبيعي الفقاريات 

يحيى العبابنة. د.أ  54 التطور السيميائي لصور الكتابة العربية 

يحيى العبابنة. د.أ  55 اللغة الموابية في نقش ميشع 

جمعة كريم. المرحوم د  56 نقوش إسالمية دعائية من بادية األردن 

سمير الدروبي. د.أ  57 ابن طولون الصالحي الدمشقي 
 

 
 

 


