
السنةالعنوانالمؤلفالرقم

ي1
بية البدنية والعلوم الرياضيةعماد راض  ي التر

 
2017علم النفس ف

2017الثقة بالنفس والنجاح: فن التفكتر الديناميكي أحمد حجازي2

تبة عىل إنماء المجتمعسناء أبو شهاب3 بية األخالقية والتعليم وآثارهما المتر 2017مدخل إىل التر

2017هل يمكننا قياس الذكاء ؟فريد الزاهي4

ي للعاديير  وذوي اإلحتياجات الخاصةأسامة مصطف 5
2017تعديل وبناء السلوك اإلنسان 

ير إبراهيم نرص هللا1 ي األلفة واإلستذآب: الحب شر
 
2017طوق الذئبة ف

ي النظرية النحوية محمود الريامي2
 
2017األصول والمفاهيم والعالقات: المصطاحات التقييمية ف

ي واإلنجاز النص: نقد النقد عبد الرحمن التمارة3 2017بير  التصور المنهج 

ي4 2017رواية: كوفية هاجر عواج 

2017رواية: أمريكا فرانتس كافكا5

2017قرن من الدراسات األدبية والنقدية العربية: خطاب المثاقفة وحوار الحضارات عباس عباس6

ي زمن االنتكاسات: الفكرة و الدولة داود تلحيمي2
 
ي ف

2017رصاع الحضور الفلسطين 

2017وهم الدولة اإلسالمية: دولة اإلسالم السياسي سعيد العلوي3

وكير  آالء األحمري4
2017أوراق بحثية حول تطورات الثورة السورية: ثورة المتر

ي: شعب الجبارين عبد الجبار عدوان5
ي مسار العمل الفلسطين 

 
2017مقاالت ف

ي أورويا وليد الزيدي6
 
ق األوسط: اإلسالموية المتطرفة ف ي الشر

 
2017دراسة حالة الجهاديير  الفرنسيير  ف

ي الغرب فرايزر إيغرتون7
 
2017صعود السلفية المقاتلة: الجهاد ف

ي8 ي عبد هللا العتين  2017استقرار الفوض  وطغيان الديموقراطية: ضد الربيع العرن 

ات اإلقليمية شجاع الحمادي9 ي ضوء المتغتر
 
2017الواقع والمستقبل: الردع النووي اإلشائيىلي ف

ي وصلت حديثا  2018كتب عرب 

تربية وعلم نفس

اللغات واآلداب

العلوم السياسية



اتيجيات: منهج العلوم الطبيعية المدرسي إلياس الدومة1 2017تصميم، مداخل، أساليب، طرق، إستر

ي إدارة الذات: عير  العقل فايز عابد2
 
2017أنجح الطرق ف

ي3
2017المنهج وتكنولوجيا التعليمصادق الحسين 

2017موسوعة صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديميةعبد الرحمن سليمان4

يسالم ياسير 1
2017حكايات من اللجوء الفلسطين 

ي الطائفة األسينية: مخطوطات البحر الميت رائد خضتر2
 
2017دراسة ف

ي3
ي والرسمي: العالقات المرصية الفلسطينية محمد العجانر  المسار الشعن 

2017آفاق القضية ما بير 

20022017-2000إنتفاضة األقىص، : أيام اإلجتياح وحصار عرفات المتوكل طه4

2017الدليل السياجي ألهم المواقع التاريخية و السياحية: األرض المقدسة : فلسطير  محمود العباسي5

ي التحوالت التاريخيةإبراهيم بوتشيش6
 
2017دور المثقف ف

ي التاريخ اإلسالمي المبكر وعالقته بالصورة النمطية المعارصة للمرأة المسلمةبكر زعرور7
 
2017الحجاب ف

ي1
باسل البستان 

ي نشوء : معضلة المديونية الخارجية للدول النامية 
 
دراسة تاريخية إقتصادية وتحليلية ف

2017المعضلة وتطورها

ي2
بين  ي تكنولوجيا الطاقة المتجددةبكر الشر

 
كات متعددة الجنسيات ف 2017استثمارات الشر

ي إدارة الذات: عير  العقل فايز عابد3
 
2017أنجح الطرق ف

وة والصحة والسعادة: المال وقانون الجذب إستر هيكس4 2017تعلم كيف تجذب التر

ي إدارة التخطيط والتطويرزيد عبوي5
 
اتيجية الحديثة ف 2017اإلستر

2017موسوعة طب األطفال والثقافة الطبيةأحمد الشاعر1

2017العالج والشفاءهاوكيت  . ديفبد ر2

ي Do itهانس أولريخ أوبريست1 2016بالعرن 

التجارة وإدارة األعمال

الطب

الفنون

بية والتعليم التر

التاريخ العام والتاريخ القديم



ي المغيب حور القاسمي2
 
ي توما وخليل جريج: شمسان ف 2016جوانا حاج 

2016بداية مشهد مرصع اإلنسان الممتازعبد هللا بوال3

2016وقت خارج الزمنطارق أبو الفتوح4

ي شكر5
ي تؤلفناطون 

2013المحاورة النر

ي الحياة: ملء الفراغ مرفت العريمي1
 
2017أفكار ورؤى وتأمالت ف

ياضي3 ي لتاريخ ميالدك كارمن الشر
2017كيف يكشف تاريخ ميالدك عن خطة حياتك: التناسق الخف 

2017أبعاد إبستمولوجية وجهات تطبيقية: اإلدراكيات مجي الدين محسب4

ي صناعة القادةأكرم جروان5
 
2017المعسكرات الشبابية ف

2017ألغاز الثقافة: مقدسات ومحرمات وحروب مارفن هاريس6

ا7 2017الرصاع والضبط والتغيتر: وقت العمل إبتسام خرص 

2017ديناميات اإلنحراف والجريمة بير  التحليل والمواجهةإبراهيم عبد الموجود8

2017دراسة مقارنة: مكافحة تعاطي المخدرات بير  العالج والتجريم عماد إسماعيل9

شيد: المعرفة عت  وسائل اإلعالم 1 2017الفوض  والتر

2017التكامل بير  اإلعالم التقليدي والجديدعىلي إبراهيم2

ي والتعددية الثقافيةنجالء أحمد3
2017اإلعالم الدين 

يرستم ابو رستم4
2017اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيون 

العلوم اإلجتماعية

اإلعالم


