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1

 مصطفى ناصر بول كولٌٌر

2016؟ عالمنا فً تؤثر كٌف الهجرةمترجم

2016المدنً والمجتمع االعمال كوادر لبناء والتمكٌن القٌادة وخفاٌا الحضارة العبو:  كود كارٌزماماهر سالمة

2016والعراق ومصر المانٌا فً المتجددة الطاقة اقتصادٌاتهللا عبد هٌثم سلمان2

2016الكالم أرض فً دروٌش محمود حكاٌةعبده عماد الطراونة

2

 محمود المقداد جلبٌر سٌنوٌه

2016رواٌة:  اللٌل الى ٌنظر كان الذي الرجلمترجم

2016تحلٌلٌة وصفٌة دراسة:  اللغوي التصحٌح قضٌة من بالقاهرة العربٌة اللغة مجمع موقفناظم محمد مٌساء صوالحة3

2015النحوالعربً مٌتافٌزٌقا فً حفرٌات:  معتزلٌا سٌبوٌهادرٌس مقبول4

5

 عبد الرحمن عبد محمود

2015المصطلح الفلسفة فً مقاربة المٌدٌا الى االشارة من:  والخطاب النصالسالم

2016فكرٌة سٌرة:  سعٌد ادواردبال اهلوالٌا بٌل اشكروفت6

2016الجٌوثقافً البعد فً نقدٌة قراءة:  الجابري عند الحداثة خطابجابر حسنٌن الحلو7

2015محفوظ بجٌب ، النقاهة فترة ٌاحالم ف نقدٌة دراسة:   واإلبداع الحلم طبٌعة عنٌحٌى الرخاوي8

2014النثرٌة األعمالبسٌسو معٌن9

2017بوك الفٌس دهالٌز فًنور قزاز10

2015واحد وبحر واحد روي بحرف بٌت ومائتً االف ثالثة من عربٌة الٌاذة اول:  فرٌحات الٌاذةعبده محمود فرٌحات11

2015المعاصر العراق لتارٌخ وتفسٌره ومنهجٌه سٌرته فً:  بطاطو حناسٌار الجمٌل12

13

 لبن ابو احمد لبٌك الوكٌلً

2014القدس بٌلٌوغرافٌاصٌتان جمعة نوزت

حاج موسى جمال عل1ً

 مستقبل على وتاثٌرها م2015-م19938 اسلو من ، المحتلة القدس فً االسرائٌلٌة االجراءات

2016التسوٌة

2014الطرق مفترق على السٌاسً االسالم

20142016-1878 ، وخرائط تارٌخ:  الفلسطٌنٌة المسألهمحرر مهدي الهادي عبد2

3

 فً القرار واستقاللٌة البرٌطانً االنتداب لحكومة التبعٌة بٌن االعلى الشرعٌاالسالمً المجلس

19482016-1922 ، االوقاف شؤوون ادارة

2015واالتراك العرب بٌن الموازي التارٌخ فً القطٌعة:  الجدٌدة العثمنة1952 ، سٌار4

2016السرٌة بالوثائق السورٌة الحرب:  الممنهج والتدمٌر الرحٌل بٌن االسدسامً كلٌب5

18822016-م1949 ، الصهٌونٌة والممارسة الفكر فً:  الفلسطٌنٌٌن طردجمٌل سعٌد تمراز6

2016العربٌة الجوالن فً الصهٌونٌة المستوطناتجمٌل محفوظ محمد جابر7

منصور الحكٌم عبد8

 الٌمن فً خروجه وحقٌقة الزمان اخر وامام المشرق فتى:  االخٌر العصر خلٌفة ، القحطانً

2016السعٌد

9

 جمال صبح فولفجانج بارو

2016اوروبا الى والطرٌق السورٌون:  الموت من هاربونخلٌل

10

 احمد اٌوب شاهٌن مكارٌوس

ولٌد محمد

 تمهٌد سنة بحوادث المعروفة االهلٌة الحرب اخبار مجمل وفٌه:  الشام نكبات عن اللثام حسر

18602016 والسٌاسً الجغرافً البالد وصف فً

2016ونقدٌة تحلٌلٌة نظرٌة مقاربات:  والقومٌة والوطنٌة الهوٌة اشكالٌاتنوار ملوك بوبكر بوخرٌسه11

2016االمم صراع فً الجماعات والء:  الطائفٌة والنخبة الطائفٌةمحمد مظلوم12

2015ٌنار 25 ثورة بعد مصر فً الدٌموقراطً والتحول العسكرٌة-  المدنٌة العالقاتهانً سلٌمان13

2016 حديثا وصلت كتب

واقتصاد إدارة

ادب

سياسية وعلوم تاريخ



2016الٌمنً المجتمع فً السٌاسً الوعًالكرٌم عبد غانم14

15

 حداد باترٌك داٌفد هوتون

2015وحاالت وافراد اوضاع:  السٌاسً النفس علمٌاسٌن

2015الدولٌة العالقات باثولوجٌا:  المذلولٌن زمنماجد جان جبور برتران بدٌع16

2015والتحدٌات البنى فً نقدٌة دراسة:  روسٌا فً الدٌموقراطً االنتقال افاقجالل خشٌب17

20132015-2003 ، العراق احتالل على عقد:  العالم هزت سنوات عشراسامة ارشٌد ابو18

2015الفلسطٌنً الوطنً المشروع وستقبل فلسطٌن قضٌةجمٌل احمد عزم19

20

 كوثرانً ابراهٌم بوتشٌش

2015الشفوي التارٌخمارلٌن نصر وجٌه

2016واالفاق الحقٌقة:  المعاكس التارٌخ ومغزى العربوفٌق رؤوف21

2015عشر التاسع القرن فً العربٌة والجزٌرة العراق على:  االجنبً الصراععلً عفٌفً علً غازي22

2015التارٌخً البحث منهج تطوٌر فً دراسة:  محدثون سرٌان مؤرخونالسالم عبد عماد رؤوف23

2016تراجع حالة فً االمرٌكٌة السٌاسة:  عنها االستغناء ٌمكن التً االمةقاسم قٌس العجرش نصر ول24ً

2016الحدٌث االوسط الشرقاسعد صقر البرت حوران25ً

1996الفكري الملتقى اعمال:  االبداع وحرٌة الفكر ارهاب26

محمد ٌوسف شٌرٌن تره1ً

 نظر وجهه من والبٌرة هللا رام محافظة مدارس ومدٌرات لمدٌري المهنٌة المعاٌٌر توافر درجة

2016معلمٌها

سعٌد حذٌفه جالمنة2

 العلٌا االساسٌة للمرحلة االسالمٌة والتربٌة العربٌة واللغة المدنٌة التربٌة مقررات محتوى تقٌٌم

2016المواطنة اسس ضوء فً فلسطٌن فً

2015البشرٌة الجغرافٌامطٌر عماد الشمري1

 خرفان ادوارد جون هوث

2016السبٌل اهتداء ومهارات المالحه ثقافات:  الضائع الفنالدٌن سعد

2016الكهربائٌة الهندسة فً الكهرومغناطٌسٌة النظرٌة تطبٌقاتمحمد الهادي عبد البرغوث1ً

2016االرهاب وفكر الفكر ارهابغازي امانً جرار2

19482015-1858 فلسطٌن:  للنكبة االجتماعٌة الجذوراكرم حجازي3

2015تاٌلر تشارلز اعمال دراسة الى مدخل:  الغربٌة اللٌبرالٌة االنظمة فً واالختالف التعدد مسائلساٌد مطر4

2015والمفاهٌم القٌم فً معروفٌة ، سوسٌر قراءة:  العربً الهابٌتوسغسان الخالد5

2017االنعتاق قرار الى االنغالق سطو من:  واالنسانٌة الذات رهانات:  الحداثة بعد ما ارخبٌالتمحمد بكاي6

7

 عبد شاهٌن ماٌكل ادواردز

2015والممارسة النظرٌة: المدنً المجتمعالقادر عبد الرحمن

8

 حداد روزماري كرومبتون

2016الطبقً والتراصف الطبقاتغسان رمالوي عثمان محمود

2016االقتصادٌة-  االجتماعٌة المكونات فً دراسة:  نٌجٌرٌانعمة هاشم فٌاض9

المجٌد عبد حسن محمد الحداد1

 بٌن مقارنة دراسة:  مرؤوسوهم ٌرتكبها التً الحرب جرائم عن والرؤساء القادة مسئولٌة

2016االسالمً والفقه االنسانً الدولً القانون

2

2016الجدٌدة الدٌمقراطٌات فً السٌاسً واإلتصال الجماهٌرٌة اإلعالم وسائلمحمد الخولً

جغرافيا

الهندسة

اجتماعية علوم

قانون

فنون

وإعالم صحافة

تربية



1

 نور شرٌبه. أ رٌنولد نٌكلسون

2016االسالم فً الصوفٌةالدٌن

2015العربً والفكر هاٌدغرانٌس اٌلً نجم مٌشر عون1

2016واالخالقٌة السٌاسٌة االبعاد:  رولز جون عند العدالة نظرٌةالعزٌز عبد شٌماء الشام2ً

2017والبرجماتٌة العلم فلسفتً بٌن الجمالً الوعًهٌال شهٌد3

2016االدب لوظٌفة المؤسسة:  الفلسفٌة العناصرعزٌز فارس المدرس4

2016تروتسكً عند السٌاسٌة الفلسفةعبد زٌنة امطشر5

2015نموذجا رولز جون:  العرالة الفلسفة فً معاصرة اتجاهاتفاضل جتكر صموئٌل فرٌمان6

السعودٌة فً والدٌن السٌاسة بٌن المراة:  النفسً التحلٌلحجازي مصطفى صفوان

1

 سامح الخفش جٌرالد كوري

2011النفسً والعالج االرشاد فً والتطبٌق النظرٌةودٌع

2

2016واالنجابٌة الجنسٌة التربٌة مجال فً للتوعٌة المدرب دلٌلسمٌة صاٌج1

طب

فلسفة

ديانات

النفس علم


