
السنةالعنوانالمؤلفالرقم

2014حديثة اتجاهات:  االقتصادية و اإلدارية العلوم في األكاديمي النشر دليلصبري نضال1

2014اإلستراتيجية القدرات منظور:  الداخلية األعمال ريادة القبح  زهدي سمير إيهاب2

2014القرآن تأويل عن البيان جامع في قراءة:  الطبري عند النحوية الرؤية خضير أبو  ناصرالدين1

2014أدناه الموقع أنادرويش محمود2

2014 المسرح شباب ، المسرح طفولة:  المسرح بوابات العباس أبو محمود3

2014 نوبل جائزة ألدباء قصصية مختارات إبراهيم عبدالسالم4

2014 الحديث العربي المسرح تيارات في التحديث و التأسيسبرشيد  عبدالكريم5

2014 واق الواق جزر في رحلة:  المرآة و السيفكنعان  علي6

2014معاصر فلسطيني روائي في قراءة:  اإلبداع و لذاكرة خواجة  حسن علي7

2014 الكويت في الشعر الشطي  سليمان8

2014 رواية:  قلبك يقودك حيث إذهبتامارو  سوزانا9

2014 اليهم ورد باقة طويل حوا ريموندا10

2014اللحن و الموسيقا و الغناء في اللغة حروف حركات نظرية:  عرب و طرب غانم  معال11

2014الشر تفاهة حول تقري:  القدس في ايخمانآرنت حنه1

2014وتصورات تأمالت : (م 1338-1193) ، الصليبية الحروب عصر فارس األيوبي الدين صالحعوض مؤنس محمد2

2014حره مجتمعات بناء اجل من الكفاح:  الديمقراطية روحدايموند الري3

2014عاما ثالثين و ثالثة بعد يتحدث نفحة : 1980 نفحة سجن األمعاء معركةالرجوب جبريل4

2014 إفريقيا جنوب و فلسطين في العنصري الفصل و اإلحتالل مقاومة الوحيدي العطاونه ميسون5

2014تاريخي-  إجتماعي تفسير:  إلسرائيل الجديدة الحروبأليعازر بن أوري6

2014-12 حديثا وصلت كتب

واقتصاد إدارة

ادب

سياسية علوم



 الخطيب  غسان7

 الفلسطيني الوفد ضمن التنافس و اإلجماع:  األوسط الشرق سالم عملية و الفلسطينية السياسة

2014المفاوض

2014اإلسرائيلية الفلسطينية السالم عملية على إنعكاساتها و الثانية ديفيد كامب قمة فشلعمرو  عيسى عبداهلل نضال8

2014 الحديثة إيران تاريخ إبراهيميان أروند9

19332014-1932 ، فلسطين في العربي االستقالل حزب شبيب  سميح10

2014 تحديات و جذور:  العمر ظاهر بدارنة  قاسم11

2014الزعنون سليم مذكرات:  والمسيرة السيرةالزعنون سليم12

2014معمارية أثرية تاريخية دراسة:  المقدس بيت في داود النبي ومقام مسجدكاتبه الدجاني إسحاق أمل13

2014ديمقراطية دول إلى شمولية دول من التحول في:  اإلنتقالية العدالة معضالتكالهون نويل14

2014إلسرائيل الجديدة الحروباليعازر بن أوري15

2014الهوية معركة:  الفلسطينية الثقافية و المدنية المقاومة:  كنعان نجمةجميل احمد16

2014سياسيا و جغرافيا:  االسرائيلي االستيطاناليشع17

2014االسرائيلي االمن مواجهة في تطبيقه نظرية و العربي القومي االمنيوسف محمد18

2014صايغ أنيس. د للباحث تكريما الفلسطينية القضية في وابحاث دراسات19

2014الصهيوني الفكر في التعصب20

2014مستقبلها,  حاضرها,  ماضيها:  القدسفهد فايز21

2014؟ إيران تحكم كيفبدران العظيم عبد22

2014العالم يمتلك منتشومسكي نعوم23

2014 الحضارات صدام و التاريخ نهاية بضوء العولمةمحمد علي24

2014األساسي تعليمهم عبر التعليم مجال في األوائل العشر الدول تعليم في نظرة:  مهم تعلوالدخبل محمد بن عزام1

الصيرفي عماد2

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

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

2014" استحقاقاتهم و المطالبةبحقوقهم من االعاقة ذوي

2014 لحم بيت محافظة في السياحي التخطيط واقعالقصاصفة  يعقوب جريس يعقوب1

تربية

جغرافيا



2014 البيئي التلوث كيمياء في مقدمة السروري أحمد1

2014العشرين و الحادي القرن في اإلنسانيات و اإلجتماعية و الطبيعية العلوم:  الثالث الثقافات كيغان  جيروم1

2014العشرين القن في افجتماعية الرعاية دولةديكسون جون2

2014الحداثة نهاية فاتيمو جاني3

2013منتقاة مجموعة رسائلفيبر ماكس4

2014دراسة:  تحديات و واقع:  الفلسطينية التقاعد أنظمة الحلو عطا ماجد5

 البلتاجي محمد سمير غيداء1

 دراسة:  فلسطين في الدوائية الصناعات واقع على االختراع لبراءات تريبس  اتفاقية حماية أثر

2014مقارنة تحليلية

2342014 العقوبات قانون2

3372014 العمل قانون3

3392014 المحاكمات أصول4

2013واألمل الحرية أغانيترزي ناصر ريما1

2013الصورةريتا جاك2

2008تطبيقية دراسة:  تطويره مجاالت و الحكومية الوحدات في المحاسبي النظامسلمان رشيد اسامة1

2007 التطبيق و النظرية بين العامة االدارة في لخصخصة منير زيد2

2014العربي للنفط االستراتيجية األهميةالجبار عبد رضا3

2014المؤسسي األداء تطوير في الحديثة االتجاهات و اإلعالن استراتيجيةريحان علي سعد4

2014العامة للعالقات االعالمية المواد انتاج و اعدادالدين عماد5

2014اإلسالم سوسيولوجيا في دراسةالوردي علي1

2013الخطاب بناء و النموذج انتاج اشكالية: الدولة و الثورة بين االسالميونالغني عبد عماد2

فانون

فنون

تجارة

ديانات

علوم

اجتماعية علوم



2014مصر في والدين الدنيا محنةامين جالل3

2013 التنوع ، النمو ، االرتقاء:  الشخصية نظريات الدين عالء1

2013االسري النفس علممبارك محمد أحمد2

النفس علم


