
السنةالعنوانالمؤلفالرقم

2016المجالت  خالل من والمعاصرة الحديثة العربية الثقافة في والعلم الدينشعالة بو شكري1

2016التطرف نفق من للعرب األمن الخروج آليات:  المعاصر العربي الفكر في الطائفية إشكاليةكصاي حسام2

2016الدينية تقاليدنا بدايات الكبير التحولآرمسترونغ كارين3

2016وأدبية سياسية اخالقية ابحاثهيوم ديفيد4

2016الخير اجل من قوةغولمان دانييل5

2016ومناضال ومفكرا شاعرا:  درويش محمودسالمة محمد1

2016الرواية و الغنائية الملحمة:  الفلسطينية السياسية األغنيةالحاج قاسم ذيب قسم2

2016األطرش ليلى للروائية الريح ابناء رواية في الشخصيات سيميائيةحسن موسى رؤى3

2016لحم وبيت الخليل محافظتي في األعمال سيدات تواجه التي اإلدارية المشكالترانية4

2016تنكرية حفلة: رامبيرطه المتوكل5

2016المعتثل نصوصطه المتوكل6

2016واألخالقية المهنية للممارسات اإلعالمي الدليلخالد شيرين7

2016الصورة ، اآلخر ، الخطاب:  اإلستشراق تناسخ نقد و سعيد إدواردالشرفا وليد8

محمد احمد مراد9

 اللغة في النحو بمادة التاسع الصف طلبة تحصيل في التبادلي التدريس إستراتيجية فاعلية

2016جنين محافظة في تعلمها نحو والدافعية العربية

2016والرواية القصيرة القصة:  الفلسطيني السرد في األردن نهرسعدي وضاح رنا10

2016عربي مدني مجتمع نشأة في اإلنترنت مكانة:  والثورة اإلفتراضيالجموسي جوهر1

أجمد عائشة2

 الحكومة وتدخالت فيها التنمية معيقات" ج" المصنفة المناطق في اإلسرائيلية السياسات

2016وتحديات خطط:  مواجهتها في الفلسطينية

2017  حديثا وصلت كتب

والدين الفلسفة

واآلداب اللغات

السياسية العلوم



2016مصر في الشعبية الثورية التحوالت تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسةحسن محمد والء3

2016فتح لحركة السياسي الفكر في الدولة مفهومعوض حافظ جودي4

1

 سياق في المستقبل آفاق و الواقع تحديات:  االفلسطينية الجامعات في األكاديمي اإلعتمادفارس الفتاح عبد محمد

2016الدولية المقارنات

2

 العادية الكسور موضوع في البديلة المفاهيم تعديل في تفاعلية ألكترونية أنشطة إستخدام أثرمحمد باسم لميس

2016األساسي الخامس الصف طلبة لدى

بولحية يحيى3

 أربعينيات حتى عشر التاسع القرن أربعينيات من:  والمغرب اليابان في التعليمية البعثات

2016الننتائج وإختالف المقدمات تباين:  العشرين القرن

2016عربية مقاربات:  األولى العالمية الحرب على عام مئةإدريس1

2016والمؤرخ اإلنسان:  الصليبي كمالالرحيم عبد2

2016األولى العالمية الحرب خالل القدسحسن حلمي والء3

الذاكرة نحن و الذكرى هي:  المهجرة القرىالفتاح عبد زياد4

2016العتيقة المدينة:  القدسهار شوالميت5

2016وشعبا أرضا لفلسطين الدولية الحمايةمحمد1

2015السلمي التظاهر و التجمع في الحقسرحان ابراهيم ايمن2

2016السبيل إهتداء ومهارات المالحة ثقافات:  الضائع الفنالدين سعد إدوارد جون1

2016فيها العود وموقع العربية الموسيقى:  العود على عودنبيل1

2

 وجوناثان الحميد عبد ايهاب

2016واتكنز جوناثان إختيار من المعاصر الفن عن مقاالت خمس:  الفنية والقطع الفنواتكنز

2016والهيمنة السيطرة إستراتيجيات:  القدس في اإلستراتيجي التخطيطرفيق يوسف1

2016الفلسطينية الوطنية للسلطة المالية السياسات تقييمعمر2

والتعليم التربية

القديم والتاريخ العام التاريخ

القانون

الفنون

البحرية العلوم

عامة اإلجتماعية العلوم



2016والمقترحات اإلشكاليات:  العائلية للشركات اإلجتماعية المسؤوليةعبدهللا نظمي نهى3

20152016-1994 من الفترة خالل فلسطين في التشغيل إستراتيجيات وفاعلية كفاءة تقييماوالد عزات صفاء4

2016الخليل محافظة بلديات في اإلستراتيجية الخطط تطبيق معيقاتحسن ياسر نانسي5

2016تطويرها وسبل لحم وبيت الخليل محافظتي في الصرافة مهنة واقعمحمد مصطفى فضل6

2016الخليل مدينة في العاملة البنوك لدى التنافسية بالميزة وعالقتها المعرفة إدارةإسماعيل محمد سهاد7

2016والمأمول الغربية الضفة وجنوب وسط محافظات في الصناعية العائلية الشركات في الرياديةسالمة صفاء8

2016فلسطين في األدوية لصناعة األعمال بيئة تحليليوسف وليد صائل9

2016الفلسطيني الخاص للقطاع المباشر الخارجي الدعم آثار تقييمحبيب سمير10

2016الشبابية الريادية المبادرات و التشغيل مؤسسات مسحهشهش أبو اروى11

محمد محمد هبة12

 العاملة والمعلومات اإلتصاالت شركات لدى التنافسية بالميزة وعالقتها اإلستراتيجية الرشاقة

2016فلسطين في

2016عامة مراجعة:  فلسطين في اإلجتماعية والحماية اإلجتماعي الضمان أنظمة خياراتمسيف جميل13

2016عقب كفر:  األساسية اإلحتياجات تقييمالعربي الفكري الملتقى14

2016عناتا تجمع:  األساسية اإلحتياجات تقييمالعربي الفكري لملتقى15

2016الزعيم:  األساسية اإلحتياجات تقييمالعربي الفكري لملتقى16

2016البريد وضاحية الرام:  األساسية اإلحتياجات تقييمالعربي الفكري لملتقى17

2016باألداء عالقتها و الفلسطيمية الجامعات في المستدامة الجودة تطبيقاتالمحتسب لطيفة18

2017المجتمع و للفرد االجتماعية المشكالتمحمد طارق19

2017البشرية والسالالت األنثروبولوجيااألقداحي محمود هشام1

2016الشرقية القدس في السياحي القطاع تطورإيناس سارو محمد2

20142016-2011 ، مصر في الشعبية الثورية التحوالت تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسةحسن محمد والء1

الطب

واإلنثربولوجيا الجغرافيا

أمريكا تاريخ



2016فلسطين في اإلمتياز فترة في األسنان ألطباء التدريبية البرامج إدارة تطويرسالمة أبو إلهام1

التكنولوجيا                                          

2016والمأمول الواقع:  فلسطين في الفندقية الخدمات تسويقجادهللا عبدهللا1

العلوم                                              

2017الرياضية لالنشطة الفسيولوجية االستجاباتالجمل اباهيم السيد شيماء1

المكتبات وعلم الببلوغرافيا                                        

2016تاريخية مقدمات:  المخطوط العربي الكتابديروش فرانسوا1


