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  1982  الفرحان يحيالدكتور   في مناطق مختارة من وسط األردن المنحدرات مورفولوجية   .11

  1983  الدكتور جودت سعاده  تدريس الجغرافياتطوير مناهج وطرق    .12

  1984  الدكتور سعد ابو ديه  دراسات في القضايا العربية   .13

  1984  تحرير الدكتور يوسف بكار  جوانب من الحضارة اإلسالمية   .14

  1985  الدكتور عبدالفتاح نافع  عفوية الموسيقى في الشعر العربي   .15

  1985  تحرير الدكتور محمد البطاينة  دراسات إسالمية   .16

 1986 الدكتور سامي حمارنه  والمسلمين العلوم الطبية عند العرب تراث تاريخ  .17

  1986  وناجي أبو ارميله كالينالدكتور باربرا    ، دورة حياة المرأةأساسيات التثقيف الصحي   .18
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  1986  الدكتور يوسف غوانمه  أضرحة الصحابة في غور االردن   .23

  1986  الدكتور عبدالفتاح نافع  واإلسالمالشعراء المتيمون في الجاهلية    .24

  1986  الدكتور مفيد حوامده  وثائق المسرح األردني الجزء األول    .25

م األدب المنشور في صحيفة الجزيرة الصادرة في عمان من عا   .26
1939 – 1954.  

  1986  الدكتور رسالن بني ياسين

فهرس األدباء األردنيين وأعمالهم األدبية المنشورة في    .27
  1983لعام الصحف 

  1986  مركز الدراسات األردنية

 – 1927فهرس سجالت المحكمة الشرعية في عجلون عام    .28
1940  

  1986  مركز الدراسات األردنية

فهرس الشعراء األردنيين وأعمالهم الشعرية المنشورة في    .29
  1982 – 1979الصحف المحلية لألعوام 

  1986  يوسف الرباعي وزمالئه

والدارسين األردنيين وكتاباتهم في الصحف فهرس النقاد    .30
  1982-1979المحلية لألعوام 

  1986  الدكتور وليد الرشيد

  1986  رافع عبيدات  دليل تدريس التربية اإلسالمية للصف األول الثانوي   .31

  1987  الدكتور خالد سليمان  أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر   .32

  1987  يوبد. نبيل اللحام، الدكتور منير دبابنه، الدكتور نبيل ا  العلوم والهندسةمقدمة في علم الميكانيكا لطلبة    .33

  1987  الدكتور فوزي كريم وفالح القرعان  النباتات السامة في االردن   .34

  1987  الدكتور مفيد حوامده  وثائق المسرح األردني الجزء الثاني   .35

فهرس األدب األردني المنشور في الصحف المحلية للعام    .36
  مركز الدراسات األردنية /1985

  1987  يوسف الرباعي

37.   Mustfa Journy: vers of Arar, poet of Jordan 1988  الدكتور ريتشارد تيلور  



 2

 السنة المؤلف/ المؤلفون العنوان التسلسل

  1988  فوزي كريم وصالح القرعان  األزهار البرية في األردن   .38

  1988  درويش الشافعي وسهيل اسماعيل  الطيور البرية في األردن   .39

الدكتور جيمس هوالند/ ترجمة الدكتور شفيق حسان   األول : الجزءتحليل السلوك   .40
  والدكتور محمد الغزاوي والدكتور نصر العلي

1988  

  1988  الدكتور خلف الخريشا  فهرس القصة القصيرة   .41

  1988  الدكتور مفيد حوامدة  جهود المسرحيين األردنيين   .42

  1988  ديه الدكتور سعد ابو  العالقات العربية التركية (النموذج األردني)   .43

  1988  الدكتور مفيد حوامده  وثائق المسرح األردني الجزء الثالث   .44

  فهرس األدب األردني المنشور في الصحف المحلية   .45
  مركز الدراسات األردنية

  1988  يوسف الرباعي

فهرس القاصين األردنيين وأعمالهم القصصية المنشورة في    .46
  1982-1979الصحف المحلية لألعوام 

  1988  الدراسات األردنيةمركز 

  قاعدة المفردات المتغيرة في اللهجة األردنية   .47
  مركز الدراسات األردنية

  1988  الدكتور جوناثان أونز

  الدكتور رسالن بني ياسين  المتغير اللهجية في ريف شمال األردن   .48
  الدكتور جوناثان أونز

1988  

  1989  عبدالعزيز شحاده الدكتور رسالن بني ياسين والدكتور  شعر مصطفى السكران   .49

  1989  الدكتورة امل حركة  ية: دراسة من خالل األمثال الشعبالنسق القرابي في االردن   .50

نبي المت ابي الطيب  التكملة وشرح األبيات المشكلة من ديوان   .51
  الجزء الثاني –

  الدكتور ماجد جعافرة
  الدكتور أنور أبو سويلم
  الدكتور علي الشوملي

1990  

  1990  الدكتور احمد محمد خليل  المؤين اإلشعاع   .52

اسة شمال األردن: درالتغير في الخصائص البنيوية لألسرة في    .53
  ميدانية

  1990  الدكتور علي الزغل

  1990  الدكتور فتحي ملكاوي  بحوث المؤتمر التربوي الجزء الثاني   .54

 -1883الطبية في شرق األردن ( البدايات األولى للمستشفيات   .55
1946(  

  1990  عادل زيادات الدكتور

 ترجمة الدكتور محمد عايش الدكتور عبدالكريم أبو الكشك  الصحافة األمريكية والشرق األوسط   .56
  والدكتور عاطف عضيبات

1991  

 تيالواقع االقتصادي واالجتماعي للوحدات التنموية في منطق   .57
  والبادية الشمالية. المفرق

  1991  الدكتور ياسر العدوان

  1991  الدكتور مخيمر صالح  ديوان الصرصري   .58

  1991  الدكتور حسن خريوش  التسمية ماهيتها وفلسفتها وخصائصها الداللية   .59

  1991  الدكتور عبدالرحمن عطيات  1988 -86 /85الموسم الثقافي للعام الدراسي    .60

  1991  الدكتور علي الشرع  لغة الشعر العربي المعاصر في النقد العربي الحديث   .61

  1992  الدكتور وجيه قاسم  من اإلصابة تهقايوجسم اإلنسان و   .62

  1992  الدكتور خلف الخريشه  الصوت والنغم   .63

  1992  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  ببليوغرافيا االنتاج العلمي في جامعة اليرموك     .64

  1993  الدكتور محمد الجندي الحوالة في القانون المدني وقانون المعامالت المدنية   .65

  1993  الدكتور علي الشرع  البروميثي والشعر العربي الحديثالفكر    .66

  1993  الدكتور نقوال زيادة  ظروبه وابعاده وفلسفته :التاريخ   .67

68.   Early Southern Arabian Languages  and 
Classical Arabic   

  1993  الدكتور محمد الجمل والدكتور عمر علي 

بي لمتنا من ديوان ابي الطيب التكملة وشرح االبيات المشكلة   .69
  الجزء الثالث

  1993  الدكنور ماجد جعافره 

  1993  الدكتور محمد خلف هزايمة  دليل الدراسات األردنية   .70

 1994 الدكتور يوسف بكار  دراسات عربية وأسالمية/ أعمال ندوة  .71

72.   Selected Poems of Fadwa Tuqan  1994  مونروترجمة الدكتور ابراهيم الداوود تأليف جيمس  

  1994  ريتشارد روسلي والدكتور فاضل السعدوني  اساسيات جيولوجيا البترول   .73
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م لسالاإلنفاق العسكري واآلثار االقتصادية المحتملة لعملية ا   .74
 ركز الدراسات األردنيةم -على دول التوق 

  1994  الدكتور فوزي الشايب

  التطوير اإلداري في األردن   .75
  مركز الدراسات األردنية

  1994  الدكتور ياسر العدوان

اتجاهات بعض األردنيين نحو بعض المهن وعالقتها بسوق    .76
  ركز الدراسات األردنيةم -العمل 

  1994  الدكتور عبدالعزيز الخزاعلة 

  1995  الدكتور صالح الشرع  الرخصة في الغناء والطرب بشرطه   .77

  1995  ابو رحمة، تأليف جيمس مونرو ترجمة د. خليل مقامات بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريك   .78

 اتجاهات مديري اإلدارة الوسطى الحكوميين في األردن نحو   .79
  ركز الدراسات األردنيةم -التطوير اإلداري

  الدكتور بشير الخضراء
  الدكتور رفعت الفاعوري

1995  

  1996  ابو غليونالدكتور سعدالجسابي والدكتور يونس   نشأة الزواحف عبر العصور الجيولوجية وانقراضها   .80

  1996  الدكتور عبد ذياب العجيلي  الحاسوب واللغة العربية   .81

 - 1933في الشرق األدنى العربي بين سنة  االشتراكية القومية   .82
1939  

  1996  ترجمة الدكتور خليل أبو رحمة والدكتور خليل الشيخ 

  الدكتور سعد الجسابي  نشأت الزواحف عبر العصور الجيولوجية وانقراضها    .83
  الدكتور يونس أبو غليون

1996  

  1996  الدكتور رسالن بني ياسين  مشروع توثيق القرية األردنية لواء الكورة كفر الماء    .84

  1997  الدكتور خالد الحمزه التراث الشعبي التشكيلي في األردن   .85

  1997  الدكتور ادوارد لنسكي/ ترجمة الدكتور عمر الغول  نقش الجص اآلرامي من دير عال   .86

87.   Variation in Rural Northern of Jordanian 
Arabic 

  1997  الدكتور رسالن بني ياسين

  مسح واحتياجات العمال في األردن    .88
  أبحاث مركز الدراسات األردنية

  الدكتور زهير الصباغ
  الدكتور حسين طالفحة

  الدكتور رفعت الفاعوري

1997  

  المجتمع األردني وقانون االنتخابات النيابية   .89
  أعمال ندوة

  الدكتور رسالن بني ياسين
  الدكتور نظام عساف

1997  

  أبحاث مركز الدراسات األردنية    .90
  الواسطة في القطاع الحكومي - 1
  مستقبل الفكر الصهيوني - 2

  1997  مركز الدراسات األردنية

  دور مؤسسات المجتمع المدني في وصول المرأة للبرلمان   .91
  ركز الدراسات األردنيةم -أعمال ندوة 

  الدكتور رسالن بني ياسين
  الدكتور نظام عساف

1997  

  1998  السيد درويش الشافي وسهيل اسماعيل  1الطيور البرية في األردن ملحق    .92

  1998  الدكتور قيس النوري  بيئة االنسان من منظور الثقافة والمجتمع   .93

  1998  ناجي الجوهر والدكتور امجد القاضي الدكتور محمد  اتألدو، الوظائف واالتنظيم :في األردن العامة أجهزة العالقات   .94

  1998  الدكتور نظام بركات  األحزاب األردنية وحقوق اإلنسان   .95

م نظم وشرح بشرى الكئيب بلقاء الحبيب لالما تأنيس الغريب   .96
  السيوفي 

  1998  الدكتور اسماعيل أبو شريعة تأليف محمد الغساني

  الندوة الوطنية لحقوق االنسان   .97
  األردنية مركز الدراسات -أعمال ندوة 

  الدكتور رسالن بني ياسين
  الدكتور نظام عساف

1998  

ل دراسة تحليلية لمشكلة البطالة في االقتصاد األردني خال   .98
  ركز الدراسات األردنيةم  -  1996- 1968الفترة 

  الدكتور حسين طالفحة
  الدكتور خميس الفهداوي

1998  

99.   The Atal- Nasib in Early Arabic Poetry  1999  الدكتور إبراهيم السنجالوي. تحرير ناصر عثامنه  

  1999  الدكتور سليمان الخرابشة  إمرة الحجبالد الحجاز والتنافس السلجوقي الفاطمي على    . 100

  1999  الدكتور وليد عبد الحي  الدراسات المستقبلية في المدارس االردنية   . 101

  1999  الدكتور عبدالفتاح الخشارمة  الشركات األردنية م.م.تحليل مستوى االفصاح في    . 102

- 1987السياسة الخارجية األردنية وتعبئة الموارد االقتصادية    . 103
1997  

  1999  الدكتور عبدالفتاح الرشدان

104 .   Early Arabic Poetry الدكتور ابراهيم السنجالوي  
  الدكتور ناصر حسن عثامنة

1999  

  2000  الرشيدالدكتور عادل   نظرية المنظمة   . 105
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  2000  الدكتور عبدالسالم غيث  علم الفلك   . 106

  2000  الدكتور يوسف شنوان  اللون في شعر ابن زيدون    . 107

  2000  الدكتور مخيمر صالح  1كمال البغية في احاديث الحلية جزء    . 108

  2000  الدكتور مخيمر صالح  2كمال البغية في أحاديث الحلية جزء    . 109

  2000 الدكتور عبدهللا الشناق والدكتور فايز العكش األردنمعجم العبارات الريفية في شمال    . 110

  2000  الدكتور يوسف غوانمة والدكتور رسالن بني ياسين ذكرى الملك الراحل    . 111

  2000  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  دليل الرسائل الجامعية    . 112

  2001  رسالن بني ياسين والدكتور حسن ربابعهالدكتور   في مجمع األمثال للميداني  المرأة العربية ودالالتها   . 113

  2001  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  دليل اعضاء هيئة التدريس    . 114

  2001  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا دليل أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك   . 115

  2001  العلمي والدراسات العلياعمادة البحث   2001-1994دليل الرسائل الجامعية في جامعة اليرموك    . 116

س تدريوالرسائل الجامعية ألعضاء هيئة ال دليل اإلنتاج العلمي  . 117
  .2001 - 1994في جامعة اليرموك 

 2002 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  شعر آل أبى أمية  . 118
  

 2002 األستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي

 2002 الدكتور فواز الخريشه  (مدونة النقوش األردنية)ٍ نقوش صفوية من بيار الغصين  . 119

عية دليل البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والرسائل الجام   . 120
  في جامعة اليرموك

  2002  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

121 .   Social Life in Jordan Badia  2002  أ.د. علي الزغل  

موك الجامعية في جامعة اليردليل كتابة الرسائل واالطروحات    . 122
2002 -2003  

  2002  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 2003 الدكتور كريم كشاكش في األردن القانونية من التلوث البيئي الحماية  . 123

  2003  درويش الشافعي  الضواري في األردن   . 124

  2003  الخرابشةالدكتور سليمان  أسرة بني رزيق ودورهم في تاريخ الدولة الفاطمية    . 125

  2003  الدكتور خالد الحمزة  البوابة الغربية / الوهم الواقعي   . 126

عية دليل البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والرسائل الجام   . 127
  2002في جامعة اليرموك 

  2003  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  
  
  
  
  
  

Sa'ad: A Late Roman/Byzantine Site in North 
Jordan 

  مجموعة مؤلفين، تحرير:
Jerome Rose and Dolores Burke 

2004  

  2004  أ.د. حسين طالفحة وابتهال الرواشدة نيالتمييز األجري بين الذكور واالناث في سوق العمل األرد   . 128

عية دليل البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والرسائل الجام   . 129
  2003في جامعة اليرموك 

  2004  والدراسات العلياعمادة البحث العلمي 

اة دليل الدراسات العليا في جامعة اليرموك: برامج الدكتور   . 130
لة دليل عام وأد –والماجستير، التعليمات والخطط الدراسية 

  منفصلة لكل كلية

  2004  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 دوافع تعاطي المخدرات ودور األسرة في الوقاية منها (من   . 131
  إسالمي)منظور 

  2004  د. مصطفى القضاه

  2004  د. سمير كامل جبر  العدسات السينمائية والتلفزيونية: تقنياتها وقوانينها   . 132
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