
السنةالعنوانالمؤلفالرقم

غام خليل الدباغ1 ي التدريس والتعليمغيث ضر
ر
2018استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ف

ي خفض المخاوف لدى التالميذعبد الكريم خلف المالكي2
ر
2018أثر االرشاد بالرسم ف

2018االنفوجرافيك التعليميتامر المغاورى المالح3

يفيصل دراج1
ي الفلسطينر

ر
ي الخطاب الثقاف

ر
ر الهزيمة و الصهيونية ف 2017ذاكرة المغلوبي 

ي أحد غي  الزيتونعز الدين المناضة2
2017لن يفهمنر

رنبيل خوري3 2017ثالثية فلسطي 

2018الرحلة األبىه....فدوى طوقان محمود شقي 4

2016لغة الحرية: بهاء بخاري بهاء البخاري5

ر وحل الدولة الواحدة دراسة نقديةمحمود فنون6 ر حل الدولتي  2018بي 

ي7
2018المدخل اىل االعالم الرقميياس خضي  البيات 

ياء الرواية وموسيق  الفلسفةلطفية الدليمي8 ر 2016في 

ي1
ي فارس الهين  2016الفوضر الخالقة و الحرب االستباقية والنظريات الجيوبوليتيكيةصير

ق االوسط خرائط تراسم من جديدمصعب نجم عبدهللا2 2017الشر

اتيجية الصينية حيال الدول العربيةكاظم هاشم نعمة3 نقد االسي 

2013ضاع القوى العالمية حول مناطق الطاقةوردة هاشم علي عيد4

كست ؟محمد صادق اسماعيل5 2018ماذا تعرف عن الير

ي1 2018رياضة االيروبكسرنا تركي ناجر

روجدي مصطقر الفاتح2 2016االسس العلمية لبناء الفورمة الرياضية للناشئي 

3

ي وصلت حديثا  2018كتب عرب 

تربية وعلم نفس

اللغات واآلداب

العلوم السياسية

الرياضة



4

ةرأفت خليل حمدونة1 ي تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية االسي 
ر
2018الجوانب اإلبداعية ف

وة الوطنيةمحمود عبدهللا2 ي االحواز ونهب الير
ر
ي ف ر 2018االستعمار االنكلي 

2017فلسفة المقاومةدحو فغرور3

2014 الغزو مستمر501سنة نعوم تشومسكي4

5

مي عبد العزيز عبدهللا 

2017ارسار تحطيم اآلثار العربيةالسديري

2016التسويق العقاريبشي  عباس محمود العالق1

ي ابراهيم عبد الواحد2
حسنر

ي الدراسات التطبيقية لتقدير االقتصاد 
ر
صياغة النماذج الحديثة للطلب عل العملة ف

ي
2016الخقر

2016ريادة االعمال القوة الدافعة لالقتصادات الوطنيةعمرو عالء الدين زيدان3

يابراهيم خليل ابراهيم بظاظو4 ي الوطن العرتر
ر
ي تنمية مواقع السياحة البيئية ف

ر
2014االدارة البيئية المثل ف

5

زهراء احمد محمد توفيق 

ر التنافسية و الكفاءة المرصفيةالنعيمي 2016تحليل العالقة بي 

ي بن علي6 وقراطية االدارية ومسالة التقويم التنظيميرضوان العننر 2015البي 

2015التنمية االقتصادية نظريات و تجاربجمال داود سلمان الدليمي7

رمحمد الريس العامري8 ي للعاملي 
ح لعالقة ادارة الجودة الشاملة بتطوير االداء الوظيقر 2015نموذج مقي 

2015اعادة هندسة عملية اعداد الموازنة الجارية باستخدام تقنيات المعلوماتوحيد محمود رمو9

ر الموىل10 يلمياء حسي 
جاع الوثائق الرسمية لهيئة التعليم التقنر 2015بناء نظام خزن واسي 

ي11 ي ادارة المعرفة التنظيميةجمانة زياد الزعنر
ر
2015اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات ف

ي12
رمدثر حماد الشيخ التيجاتر 2015اثر الدوافع عل اداء العاملي 

ح الثر العقد النفسي عل سلوكيات المواطنة التنظيميةميال حمود عامر13 2015نموذج مقي 

14

عبد المطلب عثمان محمود 

ي كفاءة سوق االوراق الماليةدليل
ر
كات ف ح لقياس اثر تطبيق حوكمة الشر 2015نموذج مقي 

التاريخ العام والتاريخ القديم

التجارة وإدارة األعمال



ر محمد المراد15 حسي 

ي زيادة فاعلية القيادة 
ر
ها ف ي وانماط القيادة وتاثي 

ر الذكاء العاطقر تحليل العالقة بي 

2015االدارية

2015نظام الحوافز االداريةبراء رجب تركي16

ها عل ربحية البنوكمحمود محمد خي  الدين17 2018سياسة تسعي  الخدمات المرصفية وتاثي 

2018غسيل االموال و انعكاسه عل االقتصادتشارلز هور نجور18

2018اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائدخولة محمود شعيب1

2

ر احمد  عبد الحميد حسي 

ي
2018العلوم الطبية االندلسيةالسامرات 

يهبة عبد الحليم عبد ربه1 امج العالجر  العالجية عيوب الكالم الير
2014الموسيق 

مي عماد سيد احمد2
ر 2018الخصائص الفنية للرسوم المصحابة لكتب المكفوفي 

ي حياتنابشي  خلف3
ر
2009الفنون ف

بية الفنيةعيد سعد يونس4 ي الفن و الي 
ر
2015البحث العلمي ف

ية الغذائية الفلسطينيةعمر امسيح تسدال1 2018النباتات الير

2017التطرف الفكري نشاته واسبابه وآثاره وطرق عالجهمنصور أحمد عبد المنعم3

علي نجم الدين4

ق  ي ومجتمعات الشر
ي المجتمع الفلسطينر

ر
شيفرة المشكالت والظواهر االجتماعية ف

ي دراسة حالة فينومينولوجية ونفس اجتماع 2018العرتر

ي5 2018النمذجة بالمعادالت البنائية باستخدام برنامج اموسايمن سليمان القهوجر

6

2018نظريات االعالم و االتصالسارة بوريش1

ة عبد الفتاح محمد2 ي الصحفامي 
ر
2014استخدام االخبار المجهلة ف

ادةاحمد زكي حلمي1 تكنولوجيا الير

الطب

اإلعالم

العلوم و العلوم االجتماعية

الفنون والموسيقى

الهندسة



2017-2016الجيوديزياعبد الرزاق عجاج2

CNC2016المخارط الرقمية احمد زكي حلمي3

ة1 رسعيد عمي  2018حقوق االعالميي 

يف يوسف2  القانون الدوىلي و االتفاقيات الدوليةبشي  رسر
ر ر بي  2017فلسطي 

ياء الموجات الصوتيةجمال يوسف حسن1 ر 2018في 

ر عبدهللا2 2017اضطرابات النطق والكالم التشخيص والعالجسهي  محمود امي 

يعصام جمال ابو النجا3
يح الرياضر ي علم التشر

ر
2018الموسوعة العلمية ف

يتغريد هشام النور4
2017اجراءات السالمة واالمن الكيميات 

ي5
2018االغشية الحيويةمحمد فرج المرجاتر

2018تصنيف الفطريات عل اساس البيولوجيا الجزيئيةمحمد علي أحمد6

يعماد محمد ذياب الحفيظ7 2018االحتباس الحراري وانعكاساته عل الوطن العرتر

ينجيب عبد الرحمن الزيدي1
2018الجيوماتكس والتنظيم المكاتر

ر عل الدليمي2 2018استخدام الجيوماتكسخلف حسي 

ي1
ر
ي ظل تطور تقنية المعلومات واالتصالت وعولمة السياحةمصطقر يوسف كاف

ر
2017السياحة الدولية ف

2016السياحة البيئيةحمزة درادكه2

2017االعالم وقضايا المرأة العربيةمحمد أحمد عبد السالم1

المرأة

القانون

العلوم

الجغرافيا

السياحة


