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المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
قاسم محمد  الكوفحي  عماندار المسيرة للنشر و  عدن658.4062018القيادة والتغيير كتاب
عدنان يوسف العتوم

قاسم محمد  الكوفحي 
عدنان يوسف العتوم

 2 

المؤتمر العلمي الدولي  الريادة والستدامة في قطاع العمال  :بحوث 
المؤتمر العملي الدولي الحادي عشر 16-17 نيسان 

2018

عماندار البركة للنشر  مؤت6582018 كتاب

 1 

يعقوب عادل ناصر الدين هكذا أفكر  :من وحي معرفتي الكاديمية وتجربتي 
العملية في الممارسات الستراتيجية

عمانجامعة الشرق يعق658.40122018 كتاب

 1 

عامر  عطية التحول اللكتروني والذكي في المدن العربية  :الواقع 
والتحديات  -دليل إرشادي

عمانالمنتدى العربي للمدن عامط 658.0520181 كتاب

 5 

محمد  محمود الطعامنة اربدعمادة البحث العلمي محم658.3012018تخطيط وتنمية الموارد البشرية كتاب
 1 

جليل كاظم  العارضي الدارة المالية المتقدمة  :مفاهيم نظرية وتطبيقات 
عملية

عماندار صفاء للنشر و  جلي658.152018 كتاب

 2 

إبراهيم بدر شهاب  عماندار أسامة للنشر و  إبر658.40382018إدارة المعرفة  :منحى تطبيقي كتاب
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 2 

يعقوب عادل ناصر الدين الستراتيجية منهج الممارسات المتكاملة  :التفكير 
الستراتيجي، التخطيط الستراتيجي، الدارة 

الستراتيجية

عمانجامعة الشرق يعقط658.40120191 كتاب

 1 

حميد عبد الغني  الطائي  عماندار اليازوري  حمي658.82019الساليب الكمية في التسويق كتاب
سماح وليد نجيب

حميد عبد الغني  الطائي 
سماح وليد نجيب

 2 

أحمد صالح النصر عماندار اليازوري  علي658.8722020التسويق اللكتروني في القرن الحادي والعشرين كتاب
علي   الزعبي

أحمد صالح النصر
علي   الزعبي

 2 

حميد  الطائي  عماندار اليازوري  حمي658.82018التسويق الحديث  :مدخل شامل كتاب

 2 

نظام موسى  سويدان  عماندار الحامد للنشر  شادط658,820181التسويق الدولي كتاب
خالد عطا ا الطراونة
شادي محمود الطريفي
نظام موسى  سويدان 

خالد عطا ا الطراونة
شادي محمود الطريفي

 2 

نظام موسى  سويدان  عماندار الحامد للنشر  نظاط658,8120181إدارة المبيعات كتاب

 2 

نظام موسى  سويدان  عماندار مكتبة الحامد  نظاط658.820181العلقات العامة التسويقية كتاب

 2 

عصام  الداود النتقال من التسويق  Marketing 4.0 التسويق
التقليدي إلى الرقمي

عمانجبل عمان ناشرونفيلط658.87220181 كتاب

فيليب  كوتلر
عصام  الداود
فيليب  كوتلر
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 2 

حاتم   الكاملي عمانجبل عمان ناشرونحات658.8722019التسويق على منصات التواصل الجتماعي 360 كتاب

 2 

عبد الرزاق  براهيمي عماندار زمزم ناشرون عبدط658.820181التسويق الخضر  :مدخل مفاهيمي كتاب
 1 

هيثم خلف الحنيطي عماندار الحامد للنشر  هيثط65820201مبادئ ريادة العمال ما بين النظرية والتطبيق كتاب
 3 

سائد  يونس كيف تنجح قبل أن تبدأ؟  :خلصة ما تحتاجه لتطوير 
ذاتك وتغيير حياتك

عماندار شهرزادسائط658,31120203 كتاب

 1 

مراد  محفوظ مراط658.403420191تطبيقات بحوث العمليات في الدارة كتاب
 1 

برني  ميلود عماندار الحامد للنشر  غضبط658.401220201الدارة الستراتيجية  :مفاهيم  -عمليات  -أدوات كتاب
غضبان  حسام الدين

برني  ميلود
غضبان  حسام الدين

 2 

عبد الستار محمد  العلي  عماندار الحامد للنشر  فايط65820193الريادة وإدارة العمال الصغيرة كتاب
فايز جمعة  النجار

 1 

ردينة عثمان  يوسف  عماندار المسيرة للنشر  محمط658.820202التسويق الستيراتيجي كتاب
محمود جاسم   

 1 

بلل خلف السكارنه عماندار المسيرة للنشر  بلط65820193القيادة الدارية الفعالة كتاب
 1 

سليمان خالد  عبيدات  عماندار المسيرة للنشر  سليط658.720207إدارة المواد الشراء والتخزين كتاب
مصطفى نجيب  شاويش 

 1 

نادر أحمد  ابو شيخة  عماندار المسيرة للنشر  نادط658.403201910أصول التفاوض كتاب
 1 

فؤاد  الشيخ سالم  إدارة العلقات التسويقية  :مدخل إدارة علقات 
الزبائن

عماندار المسيرة للنشر  فؤاط658.81220201 كتاب

علي فلح الزعبي
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 1 

عبد الستار محمد  العلي  عماندار المسيرة للنشر  عبدط658.1820214إدارة سلسل التوريد كتاب
خليل إبراهيم الكنعاني

 1 

بلل خلف السكارنه عماندار المسيرة للنشر  بلط658.3202111أخلقيات العمل كتاب
 1 

كفاية محمد عبدا تحليل وتوصيف الوظائف  :المفاهيم العلمية 
والتطبيقات العملية في الوصف الوظيفي

عماندار المسيرة للنشر  كفاط658.30620211 كتاب

 1 

احمد يوسف دودين عماندار المسيرة للنشر و  احمط658.401220211الدارة الستراتيجية  :مفاهيم منهجية وحالت عملية كتاب
 1 

أحمد عارف المزاري عماندار المسيرة للنشر  أحمط658.1520211الدارة المالية المعاصرة كتاب
 1 

محمد سمير احمد عماندار المسيرة للنشر  محمط658.1028520202الدارة اللكترونية كتاب
 1 

محمد إبراهيم  عبيدات  أساسيات التسعير في التسويق المعاصر  :مدخل 
سلوكي

عماندار المسيرة للنشر  محمط658.820204 كتاب

 1 

عبد الواحد غازي النعيمي عماندار وائل للنشر    عبدط658.409520201تفعيل نظام الرقابة الداخلية في ظل حوكمة الشركات كتاب
منهل مجيد العلي

 1 

نوال  بوعلق عماندار وائل للنشر    نواط65820201مدخل إلى علم الدارة كتاب
 1 

عبدالمحسن لفي الشمري التخطيط الستراتيجي وإدارة الزمات في إطار 
الجيل الرقمي لستشراف المستقبل

عماندار وائل للنشر    عبدط658.401220201 كتاب

 1 

هشام  المومني عماندار وائل للنشر    هشاط658.405620201قضايا معاصرة في إدارة الزمات كتاب
 1 

وجدان حسن حمودي سياسيات الصيانة وأثرها في تحقيق المنتج ضمن 
ISO 9001 - 2000 المواصفات الدولية

عماندار وائل للنشر    وجدط658.20220211 كتاب

 1 

سميرة  عبد الصمد عماندار وائل للنشر    سميط658.31220201تطوير الكفاءات البشرية والتميزز في الداء كتاب
 1 
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صلح عبداللطيف طه صناعة الستراتيجية  :دليل معرفي غني بالنماذج 
العملية إداة مبتكرة للتخطيط الستراتيجي للفراد 

والمؤسسات والشركات الناشئة

عماندار وائل للنشر    صلط658.40120201 كتاب

 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211السيادة الستراتيجية كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211الذكاء التنافسي كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211الدارة المستندة على الدلة كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211القيادة الرنانة كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211ريادة العمال كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211القيادة الخادمة كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211النية الستراتيجية كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    حسنط658.409220211البراعة التنظيمية كتاب
 1 

حسن علي  الزعبي  عماندار وائل للنشر    ---ط658.409220211اليقظة الستراتيجية كتاب
 1 

علي عبدالقادر بن الضب مبادىء الهندسة المالية تطبيقات الرياضيات المالية 
المتقدمة والحوسبة المالية

عماندار الحامد للنشر  عليط658.1520201 كتاب

 1 

سليمان  آل خطاب عماندار الحامد للنشر  سليط658.420201مبادىء الدارة كتاب
محمد  عبد الحاج

 1 

حسين  حريم  السلوك التنظيمي سلوك الفراد والجماعات في 
منظمات العمال

عماندار الحامد للنشر  حسيط658.40220205 كتاب

 1 

يوسف  الصفدي عماندار الحامد للنشر  يوسط658.320211إدارة الموارد البشرية الريادية كتاب
 1 

ابراهيم بدر الصبيحات عماندار الحامد للنشر  ابرط65820201أصول علم الدارة كتاب
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 1 

محمود جاسم    عماندار الحامد للنشر  محمط658.820211التصالت التسويقية المتكاملة كتاب
ديمة موسى الدجاني

 1 

سمية بنت سلمان  إدارة الداء وقياسه في ضوء تكنولوجيا الداء 
البشري

عماندار الحامد للنشر  سميط658.320211 كتاب

 1 

سلطان احمد خليف النوفل عماندار الحامد للنشر  سلطط658.40920211الدارة بالتودد مدخل سلوكي كتاب
 1 

فهدة بنت عبدالرحمن سعد  الرشاقة التنظيمية رؤية عصرية لتحسين العمل 
الداري

عماندار الحامد للنشر  فهدط658.120211 كتاب

 1 

هايل عبد المولى  عماندار الحامد للنشر  هايط658.31220211الموارد البشرية في عصر اقتصاد المعرفة كتاب
 1 

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

النجليزيةاللغة

نوع المادة
Gohar  F Khan Digital Analytics For Marketing658.8722018MARRoutledgeNew York كتاب

Marshall  Sponder
 1 

test
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