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 /حتى آب    
ً
 2018كتب وصلت حديثا

    

ي الجنس .1
 
، جالل الدين. ثالثة نصوص ف سوريا: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزي    ع،  . السيوطي

2016 

ي المعركة يوميات غزة مقاومة دائمةبسيسو، معي    .2
 
،  . . ف ي وت: دار الفاراب   2014بي 

ي الشمس .3
 
، غسان. رجال ف ي

 2018ص: منشورات الرمال، قي   . كنفاب 

، غسان. عائد  .4 ي
 2018ص: منشورات الرمال، . قي  حيفا  إىلكنفاب 

، غسان. أم سعد  .5 ي
ص . كنفاب   2018: منشورات الرمال، قي 

وت: منشورات ضفاف، . بنت الباشا  لينا. الحسن،  .6  2017بي 

وت: دار النهضة العربية، . الدرامي  اإلعالمصالح، محمد.  .7  2017بي 

، ماجد. العدالة الجنائية ألجل م .8 ي ضوء المعايي  القانونية لحماية حقوق الزاملي
 
كافحة اإلرهاب ف

،  . دراسة قانونية مقارنة اإلنسان:  ي وت: دار الفاراب   2018بي 

ي مئويتها الثانية من سايكس بيكو..... إىل . أبو شاور ، فيصل. رشاد جلول،  .9
 
القضية الفلسطينية ف

ي  ها   25الربيع العرب  ،  . كاتبا عربيا يقرأون مسارات فلسطي   ومصي  ي وت: دار الفاراب   2018بي 

، سناء القرق. اجتياح الجماعات لوعي األفراد حول كتاب " حاض  ومستقبل" لكارل  .10 ي
الزين 

، . جوستاف يونج ي وت: دار الفاراب   2018بي 

ي " اإلبداعية خليل. حسونة،  .11
ي تجربة " غريب عسقالب 

 
: دار . المرأة الحب واأليديولوجيا ف فلسطي  

 2018 الكلمة للنشر والتوزي    ع،

، محمود. المواطن والرعية: أفريقيا المعاضة وتراث الكولونيالية  .12 ي
القاهرة: المركز  . المتأخرةممداب 

جمة،   2018القومي للير

القاهرة: . ( نقاد 2مفاهيم. )مكاريك، إيرينا ر. موسوعة النظرية األدبية المعاضة مداخل، نقاد،  .13

جمة،   2014المركز القومي للير

القاهرة: . ( مفاهيم3مفاهيم. )موسوعة النظرية األدبية المعاضة مداخل، نقاد،  مكاريك، إيرينا ر.  .14

جمة،   2017المركز القومي للير

القاهرة: . ( مداخل1مفاهيم. )مكاريك، إيرينا ر. موسوعة النظرية األدبية المعاضة مداخل، نقاد،  .15

جمة،   2016المركز القومي للير

. تقنيات مونتاج السين .16 القاهرة: المركز . ما والفيديو: التاري    خ والنظرية والممارسةدانسايجر، كي  

جمة،   2011القومي للير
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ي أعمال نوال السعداوي .17
 
جمة،  . إيمنيونو، إرنست. مورين، إيك. قراءات ف القاهرة: المركز القومي للير

2017 

ة: دار القاهر . إىل جان بول سارتر من سقراط  : والحبلومونييه، ماري. أود، النسوالن. الفالسفة  .18

 2015التنوير، 

ي أبو أسعدمحمد )كناعنة،  .19
 
ي وصف الهامش: قراءة من الداخل  (. ف

القاهرة: ابن رشد، . الفلسطين 

2016 

ف. العلمانية وهموم المجتمع )قراءات ثقافية( .20 ، أشر ي
ر
 2018القاهرة: ابن رشد،  . البوالف

، . دراج، فيصل. الماركسية والدين .21 ي وت: دار الفاراب   2017بي 

22. ، زبيسكي جمة، . جيمس. تاري    خ للموسيقر السينمائية في   2017القاهرة: المركز القومي للير

 

يت،  . عبد الهادي، محمد. رائدات العلوم: صفحات من تاري    خ مجهول .23  2017القاهرة: دار مي 

ي المجتمعات العربية المعاضة: مقاربات سوسيولوجية  .24
 
. العنف والسياسة ف مجموعة مؤلفي  

وت: المركز ال . وحاالت  ي لألبحاث ودراسة بي   . 2017السياسات، الجزء األول عرب 

ي المجتمعات العربية المعاضة: ثنائية الثقافة والخطاب .25
 
. العنف والسياسة ف . مجموعة مؤلفي  

ي 
ي لألبحاث ودراسة السياسات، الجزء الثاب  وت: المركز العرب   . 2017بي 

ي مجال التعليم: التعليم .26
 
. الوسائط اإلعالمية ف بية المبكرة كناوف، هيلي   ي الصغر والير

 
القاهرة: . ف

جمة،   2018المركز القومي للير

. اإلعالم وتحديث المجتمعات )األسس والتطبيقات( .27 . سلوى إمام، علي
القاهرة: . الحديدي، من 

 2018المرصية اللبنانية،  ار الد

.... إىل أين؟: حل الدولة أم  .28 . القاهرةهالل، جميل. فلسطي   جمة، : المركز القومي الدولتي    للير

2010 

ي جمهورية مرص العربية .29
 
. الفنون التشكيلية ف جمة، . بوجدانوف، أناتوىلي القاهرة: المركز القومي للير

2017 

: السيطرة السياس .30 ي
القاهرة: المركز  ية، الثورة، الدولة. ساسون، آن شوستاك. مداخل إىل جرامشر

جمة،   2016القومي للير

: دار صفصافة،  . ألزهر وأزمة الحكمعبد العزيز، بسمة. سطوة النص: خطاب ا .31  2016فلسطي  

 2015القاهرة: ابن رشد،  . كيلة، سالمة. المسألة الفلسطينية: دولة ديموقراطية واحدة .32
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القاهرة: رؤية للنشر والتوزي    ع، . محمود، إبراهيم. الشبق المحرم: أنطولوجيا النصوص الممنوعة .33

2016 

 2017المغرب: دار توبقال،  . واالنبعاثلوبروطون، دافيد. تجربة األلم بي   التحطيم  .34

ي جريمة  .35
 
ي عليها ف

: دراسة علمية االغتصابالشوابكة، برجس خليل. الحماية الجزائية للمجن 

، مقارنة. عمانتحليلية   2017: مركز الكتاب األكاديمي

ي تشكيل إدراك اآلخرين  .36
 
ي ف سعيد، إدوارد. تغطية اإلسالم: كيف تتحكم وسائل اإلعالم الغرب 

وت: دار اآلداب، . موفهمه  2011بي 

(: رسائل إىل دون ميجل آسي   1928-1927رحلة إىل مرص وسوريا وفلسطي   ) إيميليو. جوميث،  .37

جمة، . باالثيوس  2018القاهرة: المركز القومي للير

ي صعيد مرص  .38
 
اطوريات متخيلة: تاري    خ الثورة ف القاهرة: المركز القومي . أبو المجد، زينب. إمي 

جمة،   2018للير

ي أوروبا د .39
 
غيت. من الثورة إىل التحالف: األحزاب اليسارية ف ، بي  شمال إفريقيا: مؤسسة روزا . يي 

 2014لكسمبورغ، 

، نعوم. ثقافة اإلرهاب .40 ، . تشومسكي  2016السعودية: العبيكان للنشر

ي  .41 ، ناألنثوي. عماسماوي، دجلة أحمد. عبد االله، الصائغ. النقد األدب  : مركز الكتاب األكاديمي

2015 

يط  .42 ، الشر ي
، محمد أيوب. الوجه اآلخر للمقاومة، بالصمود، والمواقف، والكلمة: يوميابر شحيمي

وت: دار النهضة العربية، . 2000-1976الحدودي بي     2018بي 

ين .43 ي تجربة القرن العشر
 
اكية بعد مائة عام من ثورة أكتوبر: دراسة ف . كيلة، سالمة. أزمة االشير

 2017القاهرة: ابن رشد، 

. ثورة مرص بعد أمي    .44 ، . يونيو  30، سمي   2014القاهرة: دار العي  

جمة،  . بويكان، دينيس. البيولوجيا، تاري    خ وفلسفة .45  2017القاهرة: المركز القومي للير

 

ة عام بحثا عن الحرية والعدالة: نشوء القضية الفلسطينية وتطورها.... ئراشد، عامر. فلسطي   ما .46

 2017 القاهرة: ابن رشد،. وقائع وتحديات

ي السجون اإلشائيلية .47
 
.  . البطة، محمد. المعتقلون الفلسطينيون ف  2018القدس: دار الجندي للنشر

ي  .48
جمة، . ميل، ستيورات ميل. الحرية الجزء األول والثاب   2018القاهرة: المركز القومي للير
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: مقدمة لموسيقر شعوب العالم .49  القاهرة: المركز القومي  . تيتون، جيف. عوالم من الموسيقر

جمة، الجزء األول،   2018للير

: مقدمة لموسيقر شعوب العالم جيف. تيتون،  .50 القاهرة: المركز القومي  . عوالم من الموسيقر

جمة، الجزء الثالث،   2016للير

ي عرين األصولية اإلسالميةكمال،  .51
 
 2018القاهرة: دار ابن رشد، . رباب. نساء ف

 2018القاهرة: دار ابن رشد،  . لفقيهكمال، رباب. دولة اإلمام: منر تخلع مرص عمامة ا .52

يت،  . أبو عمرة، رنا. أمريكا والدولة الفاشلة .53  2014القاهرة: دار مي 

: شهوة الدم ولغز  .54 ي وت: دار النهضة العربية،  . االنتحار إبراهيم، ماجد موريس. اإلرهاب   2018بي 

ي السلوك االجتماعي  .55
 
ي الفروق الفردية ف

 
ى، مارك. ريك، هويل. المرجع ف القاهرة: المركز القومي  . لي 

جمة،   2018للير

. حال األمة العربية  .56 اقات 2017-2016مجموعة باحثي   ، الحلقة المفرغة: ضاعات مستدامة واخير

وت: مركز دراسات الوحدة العربية،  . فادحة  2017بي 

، سارة الجروان. عذراء ووىلي وساحر  .57 ي ون،  . الكعن  وت: الدار العربية للعلوم ناشر  2011بي 

ي اتصال . ش، نفيسة. كتابات امرأة عايشت األزمةحر األ  .58
 
 2002، الجزائر: منشورات جمعية المرأة ف

ي ومساراته )كليانية األنظمة/ شوفينية الثورات( .59  . ضيف، حمزة. مآل التحول الديموقراطي العرب 

 2018القدس: دار الجندي للنشر والتوزي    ع، 

 2017: دار صفصافة، ". فلسطي   يةالثوار الشباب " موجة تمرد عالم 1968فراي، نوربرت.  .60

، ويعيد تشكيل  .61 ، يورج. العنف واإلنسان، كيف يؤثر العنف عل البشر حيواتهم؟ بابروفسكي

: دار صفصافة،   2018فلسطي  

ي ذكرى ليو بايل .62
 
ي. المادية ف ، تي   

وت: دار المدى، . إيغلير  2017بي 

، عم راديكالية واإلرهاب)إرهابولوجيا(. بوخريسه، بوبكر. علم ال .63  2018ان: مركز الكتاب األكاديمي

ي مناظرة حول هللا .64
 
ي. العقل واإليمان والثورة: تأمالت ف ، تي   

وت: دار المدى، . إيغلير  2017بي 

ة ذاتية  .65 : سي  ي
ي لرواينر

وت: دار اآلداب ، . أدبية –خليفة، سحر. رواينر  2018بي 

وت: دار اآلداب ،. خليفة، سحر. عباد الشمس .66  2018بي 

 2017روافد للنشر والتوزي    ع، . قفون وأوغاد: القاهرةالباز، محمد. مث .67

ي  .68
ي الحوار المدب 

 
ي لبنان –الصائغ، زياد. الحرية الدينية ف

 
ي ف

، . الدين  ي وت: دار الفاراب   2017بي 
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ي الثقافة العربية .69
 
ي لألبحاث ودراسة . المسدي، عبد السالم. مراجعات ف وت: المركز العرب  بي 

 2018السياسات، 

. عل .70 جمة،  . م النفس والطبيعة اإلنسانيةآشوورث، بيتي   2017القاهرة: المركز القومي للير

القدس: دار الجندي . الجعب، عال عامر. اتجاهات الالجئي   الفلسطينيي   نحو قضايا الحل الدائم .71

 ،  2018للنشر

وت: منشورات الجمل، . عبد الجبار، فالح. كتاب الدولة: اللوياثان الجديد  .72  2017بي 

: مؤسسة نادية،  . نا للشمسعودة، عاءشة. ثم .73  2016فلسطي  

، ريم: " .74 ي ي  انتهاكاتوأربعون عاما من القمع"  اثنانالمغرب 
 
ي عهد القذاف

 
ي ليبيا ف

 
. حقوق اإلنسان ف

وت: دار النهضة العربية.   2016بي 

ي )الجزائر نموذجا( .75 ي ظل الحراك العرب 
 
القدس: دار الجندي  . شبابحة، فضيلة. الحركة األمازيغية، ف

 2018، للنشر 

: دار طباق للنشر . حداد، ثريا. رسائل فدوى طوقان )أضواء جديدة عل حياتها وشعرها( .76 فلسطي  

 2018والتوزي    ع، 

ي  .77
، أنطولوجيا المجرد والعين  ي وت: مركز دراسات الوحدة  . عبد النور، إسكندر. العقل العرب  بي 

 2018العربية، 

: وزارة الثقافة الفلسطينية، فلسط. (2000-1973الحاج، بسام. الرواية الفلسطينية ) .78  2016ي  

وت: الشبكة العربية لألبحاث . باومان، زيجمونت. الحب السائل: عن هشاشة الروابط اإلنسانية .79 بي 

 ،  2017والنشر

ي  .80 ي والتوافق الزواج 
، سلوى مسعود. الذكاء الوجداب  ي

،  . الحطماب  عمان: مركز الكتاب األكاديمي

2018 

يم، سليم يوسف. معالجة الم .81 ونية للمفاوضات الفلسطينية اإلشائيليةالي  القدس: دار  . واقع اإللكير

 2018الجندي للنشر والتوزي    ع، 

ي  . فلوري، سينتيا. نهاية الشجاعة من أجل استعادة فضيلة ديموقراطية .82 وت: المركز العرب  بي 

 2017لألبحاث ودراسة السياسات، 

ي الحرية: مقاربات نظرية وتطبيقية .83
 
، حسام. ف وت: منشورات ضفاف، ب. اآللوسي  2017ي 

، إيالن. رهاب اإلسالم و  .84 ي
ي المرآة. هاليق 

 
ي لألبحاث  رهاب اليهودية: الصورة ف وت: المركز العرب  بي 

 2017ودراسة السياسات، 

القاهرة: المركز القومي  علم العالمات، واألدب، والتفكيك.  كلر، جوناثان. مطاردة العالمات، .85

جمة،   2018للير
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جمة، . لدول والحركات االجتماعيةجونستون، هانك. ا .86  2018القاهرة: المركز القومي للير

87. ، ي
 
: إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد شليم.  آف جمة، . إشائيل وفلسطي     2013القاهرة: المركز القومي للير

، محمود. خطاب النخبة وأوهام الدولة األخالقية .88 ي
 2017القاهرة: روافد للنشر والتوزي    ع، . قرب 

جمة، مناخ ما قبل التاري    خ.  يليام. بوروز، و  .89  2017القاهرة: المركز القومي للير

ي المجتمع  .90
 
ي تنمية ثقافة المقاومة ف

 
بوي للحركات السياسية ف العيلة، عبد المجيد. الدور الير

ي 
وت: مركز دراسات الوحدة العربية،  . الفلسطين   2016بي 

91.  ، : دار . طعقالمكشوف والمحجوب: من خيط بسيط إىل بدلة بثالث  مينيكة. شيي  فلسطي  

 ،  2017صفصافة للنشر

 . عبد الرحمن، نجوى أبو بكر. االضطرابات السلوكية والوجدانية والتوافق النفشي واالجتماعي  .92

 ،  2018عمان: مركز الكتاب األكاديمي

. ضلع المثلث: بلند الحيدري والريادة المفقودة .93 ي
، . فجر، تهاب   2017القاهرة: دار العي  

. الدولهالل،  .94 ى من الوحدة 2015-1915ى والوحدة العربية الكي   علي ، مواقف الدول الكي 

وت: مركز دراسات الوحدة العربية،  . العربية  2017بي 

. عبد الهادي، أحالم. لغة الجسد.  .95  2015عمان: مركز الكتاب األكاديمي

. العولمة الرأسمالية وأثرها عل اقتصاديات الدول النامية: الندوة ا .96 ي ، وليد ناج  لعلمية األوىل الحياىلي
  لكلية اإلدارة 

ي  .97
 
. الدنمارك. عمانواالقتصاد األكاديمية العربية المفتوحة ف  2016: مركز الكتاب األكاديمي

 
: دراسة استطالعية لرأي المجتمع  .98 ي ي الوسط الطالب 

 
اب السياسي ف ميلود، ولد الصديق. االغير

ي 
 
ي العملية السياسية عل ضوء التحوالت السياسية ف

 
ي ف ي الطالب  عمان: مركز الكتاب . العالم العرب 
 .  2015األكاديمي

 

ي  .99
 
ها عل ظاهرة اإلسالم السياسي وعمليات اإلصالح ف ي وتأثي  ، ميالد. ثورات الربيع العرب  ي

الحراب 

ي  . . الوطن العرب   2016عمان: مركز الكتاب األكاديمي

. عمان: مركز ال . يمينة، غالم. االتصال اللغوي والغي  لغوي للطفل التوحدي .100  2017كتاب األكاديمي

فت. رواي .101  2014. عمان: موازييك ة: ما وراء الجسد. جمعة، مي 

 2016القدس: دار الجندي،  . زعرب، امتياز النحال. فلسطينيات: وجوه نسائية فلسطينية معاضة .102

ي  حسن. الرزو،  .103
 
: جماعاته المتخيلة وخطابه المعرف ي وت: مركز . فضاء التواصل االجتماعي العرب  بي 

  2016الوحدة العربية،  دراسات
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وت: مركز دراسات الوحدة العربية.  . جرجس، فواز. داعش إىل أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة .104 بي 
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