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 السنة العنوان المؤلف الرقم

 إدارة واقتصاد

 2014 اتجاهات حديثة : دليل النشر األكاديمي في العلوم اإلدارية و االقتصادية  نضال صبري 1

 2014 منظور القدرات اإلستراتيجية: الداخلية ريادة األعمال  القبح   إيهاب سمير زهدي 2

 2014 أوضاع قطاع غزة اإلقتصادية و اإلجتماعية في ظل الحصار اإلسرائيلي فضل عصام المزيني 3

 ادب

 2015 قراءات في نقد القص والقصيد إبراهيم موسى نمر 1

 2013 األحمر واألسود ستندال 2

 2014 رواية: أحمد قرمزي بينيديتا تشيبراريو 3

 2014 الدراماتورجية و فن العرض المسرحي كاثي تيرنر 4

 2014 الكتابة لألطفال لندا ستراتشان 5

 2014 المسرح والمدينة جين هارفي 6

 2013 ديوان الغزليات أوفيد 7

 2013 مسرحية: المستجيرات  يوربيديس  8

 2014 رواية: سد على الباسيفيك  مارغريت دوراس 9

 2014 األجناس األدبية إيف ستالوني 10

 2009 المعنى في علم المصطلحات هنري بيجوان 11

 تاريخ وعلوم سياسية



 2014 تقري حول تفاهة الشر: ايخمان في القدس  حنه آرنت 1

 محمد مؤنس عوض 2
تأمالت ( : م 9111-9911)صالح الدين األيوبي فارس عصر الحروب الصليبية ، 

 2014 وتصورات

 2014 الكفاح من اجل بناء مجتمعات حره: روح الديمقراطية  الري دايموند 3

 2014 نفحة يتحدث بعد ثالثة و ثالثين عاما:  9111معركة األمعاء سجن نفحة  جبريل الرجوب 4

 2014 مقاومة اإلحتالل و الفصل العنصري في فلسطين و جنوب إفريقيا  ميسون العطاونه الوحيدي  5

 2014 تاريخي -تفسير إجتماعي : الحروب الجديدة إلسرائيل  أوري بن أليعازر 6

 الخطيب   غسان 7
اإلجماع و التنافس ضمن الوفد : السياسة الفلسطينية و عملية سالم الشرق األوسط 

 2014 الفلسطيني المفاوض

 2014 فشل قمة كامب ديفيد الثانية و إنعكاساتها على عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية  عمرو  نضال عبداهلل عيسى 8

 2014 تاريخ إيران الحديثة  أروند إبراهيميان  9

 2014 9111-9111حزب االستقالل العربي في فلسطين ،  شبيب   سميح 10

 2014 جذور و تحديات : ظاهر العمر  بدارنة   قاسم 11

 2014 مذكرات سليم الزعنون: السيرة والمسيرة  سليم الزعنون 12

 2014 دراسة تاريخية أثرية معمارية: مسجد ومقام النبي داود في بيت المقدس  أمل إسحاق الدجاني كاتبه 13

 2014 في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية: معضالت العدالة اإلنتقالية  نويل كالهون 14

 2014 الحروب الجديدة إلسرائيل أوري بن اليعازر 15

 2014 معركة الهوية: المقاومة المدنية و الثقافية الفلسطينية : نجمة كنعان  احمد جميل 16

 2014 جغرافيا و سياسيا: االستيطان االسرائيلي  اليشع 17

 2014 االمن القومي العربي و نظرية تطبيقه في مواجهة االمن االسرائيلي محمد يوسف 18

 2014 أنيس صايغ. دراسات وابحاث في القضية الفلسطينية تكريما للباحث د   19

 2014 التعصب في الفكر الصهيوني   20



 2014 مستقبلها, حاضرها , ماضيها : القدس  فايز فهد 21

 2014 كيف تحكم إيران ؟ عبد العظيم بدران 22

23 
مؤسسة األفصى للوقف 

 2014 موسوعة المقدسات في فلسطين والتراث

 2014 من يمتلك العالم نعوم تشومسكي 24

 2014 العولمة بضوء نهاية التاريخ و صدام الحضارات  علي محمد 25

 2014 مصر الحديثة  إيفلين بارينج كرومر 26

 2014 علم اجتماع العولمة ساسيكا ساسن 27

 2014 سراي السلطان أتفيانو بون 28

 2015 تجربة المدن المحررة: سورية  صبر درويش 29

 2014 نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام: حرية ، مساواة ، اندماج اجتماعي  مراد دياني 30

 1997 آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء فؤاد عبداهلل 31

 -2006 مسألة فلسطين  هنري لورنس 32

 تربية

 2014 نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر تعليمهم األساسي: تعلو مهم  عزام بن محمد الدخبل  

 عماد الصيرفي 1

دراسة حول تجربة مجموعة من االشخاص ذوي االعاقة : االعاقة و التغيير في المجتمع 

تمكين " في مناصرة قضية االعاقة في الضفة الغربية و قطاع غزة من خالل مشروع 

 2014 "االشخاص ذوي االعاقة من المطالبةبحقوقهم و استحقاقاتهم 

 جغرافيا

1 
  يعقوب جريس يعقوب

 2014 واقع التخطيط السياحي في محافظة بيت لحم  القصاصفة 

 علوم



 2014 مقدمة في كيمياء التلوث البيئي  أحمد السروري  1

 علوم اجتماعية

 2014 القرن الحادي و العشرين العلوم الطبيعية و اإلجتماعية و اإلنسانيات في : الثقافات الثالث  كيغان   جيروم 1

 2014 دولة الرعاية افجتماعية في القن العشرين جون ديكسون 2

 2014 نهاية الحداثة جاني فاتيمو  3

 2013 رسائل مجموعة منتقاة ماكس فيبر 4

 2014 دراسة: واقع و تحديات : أنظمة التقاعد الفلسطينية  ماجد عطا الحلو  5

 2014 كيف يغير بسطاء الناس الشرق األوسط: الحياة سياسة  آصف بيات 6

 2012 ديمومة األنثوى و ثورته: المرأة الثالثة جيل ليبوفيتسكي 7

 2013 ثقافة اإلختالف ، و تاريخه ، وتحديه: النظرية اإلجتماعية النقدية  كريغ كالهون 8

 1997 حوارات في قضايا المرأة و التراث و الحرية نبيل فياض 9

 2007 مفهوم الثقافة في العلوم اإلجتماعية دنيس كوش 10

 قانون

 غيداء سمير محمد البلتاجي  1
: تريبس لبراءات االختراع على واقع الصناعات الدوائية في فلسطين   أثر حماية اتفاقية

 2014 دراسة تحليلية مقارنة

 2014 112قانون العقوبات    2

 2014 113قانون العمل    3

 2014 111أصول المحاكمات    4

 2008 اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب محليًا و دوليًا عبداهلل عبدالكريم عبداهلل 5

 فنون

 2013 أغاني الحرية واألمل ريما ناصر ترزي 1



 2013 الصورة جاك ريتا 2

 2010 نجاحه و إخفاقه: بيكاسو  جون بيرجر 3

 تجارة

 2008 دراسة تطبيقية : النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية و مجاالت تطويره  اسامة رشيد سلمان 1

 2007 لخصخصة في االدارة العامة بين النظرية و التطبيق  زيد منير  2

 2014 األهمية االستراتيجية للنفط العربي رضا عبد الجبار 3

 2014 استراتيجية اإلعالن و االتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي  سعد علي ريحان 4

 2014 اعداد و انتاج المواد االعالمية للعالقات العامة عماد الدين 5

 ديانات

 2014 دراسة في سوسيولوجيا اإلسالم علي الوردي 1

 2013 اشكالية انتاج النموذج و بناء الخطاب: االسالميون بين الثورة و الدولة عماد عبد الغني 2

 2014 محنة الدنيا والدين في مصر جالل امين 3

 علم النفس

 2013 االرتقاء ، النمو ، التنوع : نظريات الشخصية  عالء الدين  1

 2013 علم النفس االسري أحمد محمد مبارك 2

 فلسفة

 2014 نحو أجورا فلسفية عربية معاصرة: قراءة القراءة  نور الدين السافي 1

 2011 مدخل إلى الفلسفة وليم جيمس إيرل 2

 2007 مسار العلمنة: الدين في الديمقراطية  مارسيل غوشيه 3
 


