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[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 370379.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
احمد عبد اللطيف ابواسعد عماندار المسيرة للنشر  احم371.952018إرشاد الموهوبين والمتفوقين كتاب

 1 

ريم احمد عبد العظيم عماندار المسيرة للنشر  وائ3752018تصميم المنهج المدرسي كتاب
وائل عبد ا محمد

 1 

وليد فاروق حسن سيد إدارة برامج التأهيل السمعي اللغوي والكلمي لذوي 
الحتياجات الخاصة

عماندار شهرزادولي371,92018 كتاب

 1 

جودت أحمد  سعادة  عماندار المسيرة للنشر  جود371,32018طرائق التدريس العامة وتطبيقاتها التربوية كتاب
 1 

جودت أحمد  سعادة  استراتيجيات التدريس المعاصرة :مع المثلة 
التطبيقية

عماندار المسيرة للنشر  جود371,32018 كتاب

 1 

خالد حسين ابو عمشة نظريات اكتساب اللغة الثانية في الفكر اللغوي 
العربي وتطبيقاتها المعاصرة

عماندار كنوز المعرفةخال372,652018 كتاب

 1 

وليد فاروق حسن سيد البرامج التدريبية لذوي اضطرابات التخاطب والنطق 
والكلم :الدليل الكلينيكي "العلجي "لخصائي 

التربية الخاصة واضطرابات التواصل اللغة والكلم

عماندار شهرزادولي371,92018 كتاب

 1 

محمد مراد راضي  عماندار مجدلوي للنشر  محمط 37020181التقويم الموثوق )تطبيقات في تقويم تعليم العلوم( كتاب
 1 
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مشروع مركز التدريب المهني والحرفي تأسست عام 
1438هـ  -2017م شعارنا  :تمكين

الرمثاجمعية التكافل مشر373.272018 كتاب

 1 

تأميم خلف عبد  الطائي عماندار الصفاء للنشر و  ضياط371.320191مدخل الوعي الدبي من منظور طرائق التدريس كتاب
ضياء عويد العرنوسي

تأميم خلف عبد  الطائي
ضياء عويد العرنوسي

 2 

ضياء عويد العرنوسي عماندار صفاء للنشر و  ضياط370.1520191سيكولوجية التعلم الصفي كتاب
مجد ممتاز عبد  عمران
ضياء عويد العرنوسي

مجد ممتاز عبد  عمران
 2 

عبد الرحمن بن عبد  عماندار الحامد للنشر  عبدط371.20120181دراسات في الشراف التربوي كتاب

 2 

حيدر حاتم فالح العجرش عماندار صفاء للنشر و  حيدط371.33420181التعلم اللكتروني في المؤسسات التعليمية كتاب

 2 

رشا  سامي خابور اربدمؤسسة حمادة  ميس370.12019مقدمة في التربية كتاب
ميساء  بني خلف

رشا  سامي خابور
ميساء  بني خلف

 2 

عبد ا فلح  المنيزل  عماندار المسيرة للنشر  عبدط370.07220191مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية كتاب
عدنان يوسف العتوم

عبد ا فلح  المنيزل 
عدنان يوسف العتوم

 2 

رائد رمثان التميمي مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها  :أفكار تربوية 
معاصرة

عمانالدار المنهجية للنشر نجمط372.320201 كتاب

نجم عبد ا الموسوي
رائد رمثان التميمي

نجم عبد ا الموسوي
 2 
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فاطمة بنت عبدا البشر الذكاء الصطناعي في العمل الداري في الجامعات 
السعودية  :المتطلبات والتحديات

عماندار الحامد للنشر  فاطط378.101028520211 كتاب

 1 

انوار  بنيعيش التعليم والتكنولوجيا من أجل مدرسة رقمية تدريس 

Ꝡ النص الكامل في المدرسة المغربية أنموذجا
عماندار الحامد للنشر  سعي370.272020 كتاب

سعيد  سهمي
 1 

زينب بنت ابراهيم  عماندار الحامد للنشر  زينط378.120211تسويق البرامج الكاديمية في مؤسسات التعليم العالي كتاب
 1 

test
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