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إدارة األعمال
العقل و القلب و الشجاعة  :ثالث سمات تصنع منك قائدا ناجحا  /ديفيد إل دوتليتش ؛ بيتر سي
كايرو ؛ ستيفن إتش راينسميث ؛ صفية مختار ؛ نيفين عبد الرؤوف_.القاهرة  :مؤسسة هنداوي
للتعليم و الثقافة235 _.2017 ،ص.
/658.4092دوت

األدب األلماني
طالق فيجارو  /أودن فون هورفات ؛ إيمان إبراهيم ؛ محمد شيحة ؛ سعيد كريمي_.الكويت :
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب237 _.2018 ،ص.
/832.912هور

األدب العربي
أنثى الكتب و نصوص أخرى  /شهرزاد_.الكويت  :دار كلمات للنشر و التوزيع256 _.2017 ،ص.
/818.03شهر
الحياة كما لم تحدث  /شوقي بزيع_.بيروت  :دار اآلداب159 _.2018 ،ص.
/811.9562بزي
حبر على قلق  /فردوس حبيب هللا_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر117 _.2018 ،ص.
/811.9564حبي
خواطر على صهوة جواد  /محب الخيل_.بيروت  :الدار العربية للعلوم207 _.2018 ،ص.
/818.02محب
سوريا وسادة واحدة للسماء و األرض  /أدونيس ؛ فادي مصري زادة_.بيروت  :دار الساقي،
206 _.2017ص : .مص .مل.
/811.9561أدو
في كل أرض بئر تحلم بالحديقة  :شعر  /زاهر الغافري_.مسقط  :مؤسسة عمان للصحافة و
النشر و اإلعالن149 _.2018 ،ص.
/811.95691غاف
مرثية الفارس الغريب  /محمد دلة_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر121 _.2019 ،ص.
/811.9564دلة
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نزار قباني  :قصائد مغناة  /نزار قباني ؛ عبد اإلله عبد القادر_.دبي  :مؤسسة سلطان بن علي
العويس الثقافية299 _.2018 ،ص 1 + .قرص ضوئي إلكتروني.
/811.9561قبا

اإلسالم
إسترداد عمر  :من السيرة إلى المسيرة  /أحمد خيري العمري_.القاهرة  :دار المعرفة للنشر و
التوزيع446 _.2016 ،ص.
/210.924عمر
تفسير سورة اإلسراء  :دراسة تحليلية موضوعية  /أحمد نوفل_.عمان  :جمعية المحافظة على
القرآن الكريم488 _.2014 ،ص.
/212.9نوف
تفسير سورة القصص  :دراسة تحليلية موضوعية  /أحمد نوفل_.عمان  :جمعية المحافظة على
القرآن الكريم464 _.2015 ،ص.
/212.9نوف
سورة يوسف  :دراسة تحليلية  /أحمد نوفل_.عمان  :دار الفرقان للنشر و التوزيع_.1999 ،
631ص.
/211.951نوف
هوامش على أزمة الفكر اإلسالمي المعاصر  :نظرة نقدية  /محمود حمدي زقزوق_.القاهرة :
مجلة األزهر136 _.2018 ،ص.
/218زقز

اإلقتصاد
البيئة و المجتمع  :مقدمة نقدية  /بول روبنس ؛ جون هينتز ؛ سارة أ .مور ؛ خالد مفتاح_.القاهرة
 :مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية و المعلومات482 _.2018،ص.
/333.72روب
الطبقة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية  :نشأتها و تطورها  :دراسات  /زهير الصباغ_.رام
هللا  :الرعاة للدراسات و النشر147 _.2018 ،ص.
/331.1109564صبا

التاريخ
ليلة ال تنسى  :قصة غرق الباخرة تيتانيك  /والتر لورد ؛ حسين القباني_.القاهرة  :آفاق للنشر و
التوزيع270 _.2019 ،ص.
/909.09631لور
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التاريخ القديم
حضارات ما قبل التاريخ  /خزعل الماجدي_.بيروت  :الرافدين للطباعة و النشر و التوزيع،
560 _.2018ص.
/930ماج

التراجم و األنساب
سيرة األرجوان و الحبر الثوري  :حنا مقبل  :بالدم نكتب لفلسطين  /مراد السوداني ؛ سالم حنا
مقبل_.رام هللا  :اإلتحاد العام للكتاب و األدباء الفلسطينيين508 _.2017 ،ص.
/923.209564سود
فيصل الحسيني  :أسطورة المقاومة الفلسطينية  /ميسون العطاونه الوحيدي_.رام هللا :
الوحيدي96 _.2017 ،ص.
/923.209564وحي
كتاب الكتابة  :تلك هي الحياة ذاك هو اللون  :شهادات  /إبراهيم نصر هللا_.بيروت  :الدار العربية
للعلوم318 _.2018 ،ص.
/928.1نصر

التعليم
األسرة و المدرسة و المعلم  :و تحقيق النجاح لألبناء  /كلير فهيم_.القاهرة  :مكتبة الثقافة
الدينية172 _.]2004[ ،ص.
/371.8019فهي
علم النفس التربوي  /أماني سعيدة سيد إبراهيم سالم_.القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية،
267 _.2011ص.
/370.15سال

الجغرافيا
معاني أسماء البلدان الفلسطينية  /هاني عبد الرحيم العزيزي_.عمان  :العزيزي،
176 _.2018ص.
/915.6403عزي

الطب
السرطان الكبدي الخلوي  :مسبباته و آليات تشخيصه  /سرمد فوزي التايه ؛ علياء عيسى ؛
طارق دردير ؛ مفلح أسعد_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر177 _.2018 ،ص.
/614.599944تاي
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العادات و التقاليد
الزعيم الذي أحب األحاجي  :حكايات شعبية غرب إفريقية  /ويليام هنري باركر ؛ سيسيليا
سينكلير ؛ الحسين خضيري_.الرياض  :مجلة الفيصل111 _.2018 ،ص.
/398.2096بار

العلوم السياسية
األصولية اإلسالموية الجديدة  :تأمالت في فكر و ممارسات قوى اإلسالم السياسي  /عبد الغني
سالمة_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر306 _.2018 ،ص.
/320.557سال
تطور الفلسفة السياسية  :من صولون حتى إبن خلدون  /مصطفى النشار_.القاهرة  :روابط
للنشر و تقنية المعلومات226 _.2017 ،ص.
/320.01نشا
نظرية األمن الفكري  /حسن عبد هللا الدعجة_.الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
60 _.2018ص.
/323.46دعج

الفلسفة
أصول الفلسفة العلمية و الفلسفة األخالقية  /رينيه ورمس ؛ البكباشي حافظ صدقي_.القاهرة :
آفاق للنشر و التوزيع127 _.2019 ،ص.
/100ورم
التكرار  :محاولة في علم النفس التجريبي  /سورن كيرككورد ؛ كونستانتين كونستانتيوس ؛
قحطان جاسم_.بيروت  :الرافدين للطباعة و النشر و التوزيع158_.2018 ،ص.
/198.9كير
سقراط  :الرجل الذي جرؤ على السؤال  /كورا ميسن ؛ محمود محمود_.القاهرة  :آفاق للنشر و
التوزيع207 _.2019 ،ص.
/183.2ميس
فقه الحب  /يوسف زيدان_.القاهرة  :الرواق للنشر و التوزيع159 _.2017 ،ص.
/128.46زيد
مبادئ الفلسفة  /أ .س .رابوبرت ؛ أحمد أمين_.الجيزة  :بوك مانيا145 _.2018 ،ص.
/101راب

القصص
آخر األيام الدافئة  :رواية  /ريكاردا يونجه ؛ عال عادل_.القاهرة  :مركز المحروسة452 _.2018 ،ص.
ق/يون/آ
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آخر نزيل  :رواية  /هاني الريس_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر230 _.2018 ،ص.
ق/ريس/آ
آلهة المريخ  :رواية  /إدجار رايس بوروز ؛ شهرت العالم_.القاهرة  :آفاق للنشر و التوزيع،
335 _.2018ص.
ق/بور/آ
أربعون عاما في إنتظار إيزابيل  :رواية  /سعيد خطيبي_.بيروت  :ضفاف158 _.2016 ،ص.
ق/خطي/أ
أوبرا القناديل  :رواية  /مشهور البطران_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر258 _.2019 ،ص.
ق/بطر/أ
أوالد حارتنا  /نجيب محفوظ_.القاهرة  :دار الشروق590 _.2018 ،ص.
ق/محف/أ
إسطوانة مشروخة  /محمد طارق[_.القاهرة]  :تشكيل للنشر و التوزيع206 _.2017 ،ص.
ق/طار/إ
الجنيد  :ألم المعرفة  /عبد اإلله إبن عرفة_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع351 _.2017 ،ص.
ق/إبن/ج
الصانع  /خورخي لويس بورخس ؛ سعيد الغانمي_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و
النشر140 _.1996 ،ص.
ق/بور/ص
الطابور  :رواية  /بسمة عبد العزيز_.القاهرة  :مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية و
المعلومات264 _.2018 ،ص.
ق/عبد/ط
الطلياني  :رواية  /شكري المبخوت_.بيروت  :دار التنوير للطباعة و النشر342 _.2016 ،ص.
ق/مبخ/ط
العطر  :قصة قاتل  /باتريك زوسكيند ؛ نبيل الحفار_.دمشق  :دار المدى للثقافة و النشر،
288 _.2013ص.
ق/زوس/ع
الكهف  /جوزيه ساراماغو ؛ صالح علماني_.بيروت  :الجمل366 _.2018 ،ص.
ق/سار/ك
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الهارب  :آخر روايات األديب العراقي الراحل محمود البياتي  /محمود البياتي_.بيروت  :المؤسسة
العربية للدراسات و النشر215 _.2015 ،ص.
ق/بيا/هـ
بنت موالنا مع ملحق قطائف من رباعيات موالنا جالل الدين الرومي  /مورل مفروي ؛ محمد عيد
إبراهيم_.دمشق  :دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع238 _.2014 ،ص.
ق/مفر/ب
بين جنتين  /سرمد فوزي التايه ؛ مفلح أسعد ؛ مرام فتحي التايه ؛ بيان فتحي التايه_.رام هللا
 :الرعاة للدراسات و النشر368 _.2018 ،ص.
ق/تاي/ب
تيريزا أكاديا  :حب من نوع آخر  :رواية  /مريم مشتاوي_.نابلس  :الشامل للنشر و التوزيع،
199 _.2018ص.
ق/مشت/ت
حوض السالحف  /روال الحسين_.بيروت  :دار الساقي159 _.2018 ،ص.
ق/حسي/ح
حياة ثانية  /س .ج .واتسون ؛ ربى خدام_.بيروت  :الدار العربية للعلوم461 _.2015 ،ص.
ق/وات/ح
خوف  :رواية  /أسامة المسلم_.الدمام  :مركز األدب العربي للنشر و التوزيع286 _.2016 ،ص.
ق/مسل/خ
رسائل إلى فيرا  /فالديمير نابوكوف ؛ عبد الستار عبد اللطيف األسدي_.بيروت  :الرافدين للطباعة
و النشر و التوزيع452 _.2018 ،ص.
ق/ناب/ر
روايتي لروايتي  :سيرة ذاتية  -أدبية  /سحر خليفة_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع،
271 _.2018ص.
ق/خلي/ر
شمس المعارف  :حكاية كاتب رعب  :رواية  /عمرو المنوفي_.الجيزة  :ن للنشر و التوزيع،
293 _.2015ص.
ق/منو/ش
شهران لرلى  /عباس بيضون_.بيروت  :دار الساقي207 _.2018 ،ص.
ق/بيض/ش
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عرافة إسطنبول  /مايكل ديفيد لوكاس ؛ سهى الشامي ؛ هبة عبد المولى أحمد_.القاهرة :
مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة261 _.2017 ،ص.
ق/لوك/ع
عشق  :رواية  /مريم مشتاوي_.نابلس  :الشامل للنشر و التوزيع157 _.2018 ،ص.
ق/مشت/ع
عطر اإلرادة  :قصص قصيرة و نصوص  /سائد سالمة_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر،
148 _.2018ص.
ق/سال/ع
عناقيد الرذيلة  :رواية  /أحمد ولد الحافظ_.بيروت  :الدار العربية للعلوم222 _.2016 ،ص.
ق/ولد/ع
غفوة ذات ظهيرة  /عبد العزيز الصقعبي_.بيروت  :دار الساقي351 _.2018 ،ص.
ق/صقع/غ
في حضرة إبراهيم  :رواية  /عامر طهبوب_.بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
352 _.2018ص.
ق/طهب/ح
في علبة الضوء  :رواية  /رلى الجردي_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع200 _.2018 ،ص.
ق/جرد/ع
قضية في المدينة المقدسة  /إسحاق الطويل_.رام هللا  :الرعاة للدراسات و النشر،
145 _.2019ص.
ق/طوي
قلب أزرق  :رواية  /آماليا حلوة_.عمان  :دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع112 _.2019 ،ص.
ق/حلو
ليزا  :رواية  /إيفان تورجنيف ؛ سليم األسيوطي ؛ مصطفى حبيب_.القاهرة  :آفاق للنشر و
التوزيع319 _.2019 ،ص.
ق/تور/ل
ليلة الغفران األخير  :قصص  /إسالم حيدر_.عمان  :حيدر83 _.2018 ،ص.
ق/حيد/ل
مالفا  /هاخر بيترز ؛ لمياء المقدم_.بيروت  :دار الساقي271 _.2018 ،ص.
ق/بيت/م
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متهشم  /عبد هللا الطريفي_.الدمام  :مركز األدب العربي للنشر و التوزيع104 _.2018 ،ص.
ق/طري/م
مهام لم تكتمل  :رواية  /مروة ممدوح[_.د.م : ].تشكيل للنشر و التوزيع276 _.2018 ،ص.
ق/ممد/م
موت صغير  /محمد حسن علوان_.بيروت  :دار الساقي591 _.2018 ،ص.
ق/علو/م
هنا بدن  :رواية  /بسمة عبد العزيز_.القاهرة  :مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية و
المعلومات498 _.2018 ،ص.
ق/عبد/هـ
وردي  :رواية  /أحمد العتبي_.بيروت  :الرافدين للطباعة و النشر و التوزيع271 _.2018 ،ص.
ق/عتب/و
يوتوبيا  /أحمد خالد توفيق_.عمان  :دار الشروق للنشر و التوزيع186 _.2016 ،ص.
ق/توف/ي

اللغة العربية
الفكر التوليدي النحوي في أعمال داود عبده و ميشال زكريا  /حمزة أحمد الخاليفة_.عمان  :دار
جليس الزمان للنشر و التوزيع360 _.2019 ،ص.
/410.1خال
تاريخ الكتابة العربية  /علي إبراهيم محمد_.الجيزة  :دار المشرق العربي455 _.2019 ،ص.
/411محم
كينونة اللغة العربية  /عبد الفتاح بدوي ؛ إبراهيم صالح الهدهد_.القاهرة  :مجلة األزهر_.2018 ،
128ص.
/410.1بدو

تاريخ آسيا
أكتب لكم من طهران  :سيرة روائية  /دلفين مينوي ؛ ريتا باريش_.دمشق  :دار ممدوح عدوان
للنشر و التوزيع339 _.2017 ،ص.
/955.054مين

تاريخ أوروبا
نابليون بين األسطورة و الحقيقة  /هشام محمد_.القاهرة  :دار المشرق العربي،
202 _.2012ص.
/944.05محم
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تاريخ األردن
تاريخ شرقي األردن و قبائلها  /فريدريك ج .بيك ؛ بهاء الدين طوقان ؛ محمد ناصر_.عمان  :األهلية
للنشر و التوزيع519 _.2016 ،ص.
/956.5بيك

تاريخ دول الخليج العربي
لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر  /عبد الخالق عبد هللا_.بيروت  :دار الفارابي،
247 _.2018ص.
/956.9عبد

تاريخ فلسطين
اإلنطالقة  :اإلغتسال في المطر و اإلنتصار  /بكر أبو بكر_.رام هللا  :دار األمين للنشر و التوزيع،
209 _.2018ص.
/956.406أبو
التطهير العرقي في فلسطين  /إيالن بابه ؛ أحمد خليفة_.بيروت  :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية374 _.2007 ،ص : .مص.
/956.4باب

علم اإلجتماع
اللسانيات اإلجتماعية في الدراسات العربية الحديثة  :التلقي و التمثالت  /حسن كزار_.بيروت :
الرافدين للطباعة و النشر و التوزيع216 _.2018 ،ص.
/306.442927كزا
خارج السرب  :بحث في النسوية اإلسالمية الرافضة و إغراءات الحرية  /فهمي جدعان_.بيروت :
الشبكة العربية لألبحاث و النشر281 _.2012 ،ص.
/305.48697جدع
فن الكالم  /إيهاب فكري_.القاهرة  :دون للنشر و التوزيع121 _.2010 ،ص.
/302.2242فكر

علم النفس
إكتشف شخصيتك و طور قدراتك  /هند محمد_.القاهرة  :دار المشرق العربي207 _.2012 ،ص.
/158.1شيب
إهتم بذاتك  /هند محمد_.القاهرة  :دار المشرق العربي158 _.2012 ،ص.
/158.1محم
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الرقص مع الحياة  :طلبت من هللا كل شيء ألستمتع بالحياة فأعطاني الحياة ألستمتع بكل
شيء  /مهدي الموسوي_.الرياض  :دار مدارك247 _.2018 ،ص.
/158.1موس
الشخصية الساحرة  /هند محمد_.القاهرة  :دار المشرق العربي207 _.2012 ،ص.
/158.1محم
تكوين و تنمية الصالبة الذهنية  :كيف تحقق أحالمك في دعم و تقوية قدراتك الذهنية ؟ :
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