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المقدمة
نجد في هذا البحث عناوين منتقاه للكتب،الرسائل ،المقاالت والوثائق وغيرها من مصادر
المعرفة حول مدينة ومحافظة الخليل وهي تغطي جوانب تاريخية،سياسية،اجتماعية وعلمية وتم
ترتيبها الفبائيا حسب المؤلف وتم مراعاة وضع عبارة(مكتبة جامعة الخليل) في نهاية الوصف
الببليوغرافي لمصادر المعلومات المتوفرة في مكتبة الجامعة،وفي حال وجود اكثر من كتاب
لنفس المؤلف تم كتابة اسم المؤلف مرة واحدة ووضع شرطة في بداية كل عنوان هكذا،-في حال
وجود مؤلفين اثنين تم تدوينهم حسب ورودهم على غالف الكتاب اما في حال وجود اكثر من
مؤلفين اثنين تم كتابة اسم المؤلف االول مع عبارة وآخرون،في حال وجود اختصار السماء
المؤلفين (الحرف االول من اسم المؤلف يليه اسم العائلة بالكامل)تم اعتماد وضع االسماء
المختصرة في الترتيب االلفبائي اوال.
طريقة البحث عن هذه العناوين لتحضير الببليوغرافيا تم اعتماد طريقة البحث الببليوغرافي من
خالل البحث في فهرس مكتبة الجامعة اوال في موضو الخليل والرجو الى القائمة الموجودة
في نهاية كل كتاب ولها صلة بالموضو قيد البحث
كما وتم البحث في اعداد الببليوغرافيا الفلسطينية في الوطن من اعداد االستاذ حسين غيث حيث
تم البحث في اعدادها من  7691-7691ولكن لألسف لم يتم ايجاد سوى  3عناوين لها صلة
بالخليل كما تم البحث في الببليوغرافيا الفلسطينية:ما نشره العرب في فلسطين  7691-7619من
اعداد يسرى ابو عجمية ،منشورات جمعية المكتبات االردنية  7691وتم الوصول فقط الى 3
عناوين عن حياة سيدنا ابراهيم الخليل عليه السالم مما يدلل على النقص الشديد بموضو
الببليوغرافيات على مستوى فلسطين وضرورة بذل الجهود في هذا المجال.
العناوين بلغات عدة هي العربية ،االنجليزية ،الفرنسية وااللمانية.

ا
ابراهيم توفيق مطر.
واقععع الممارسععات االشععرافية الفنيععة لمععديرم ومععديرات مععدارس وكالععة الغععو فععي منطقععة الخليععل
التعليمية كما يراها المديرون ومعلمو الصف،القدس:جامعة القدس-رسالة ماجسعتير غيعر منشعورة
7666
ابراهيم سليمان المصري.
المشععععكالت التععععي تواجععععه الطلبععععة فععععي جامعععععة الخليععععل وعالقتهععععا بععععبع المتغيععععرات-رسععععالة
ماجستير.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات العليا( 1112،مكتبة جامعة الخليل)
إبراهيم ناصر أحمد.
الجعععدو ى اإلقتصعععادية والفنيعععة لصعععناعة العصعععير الطبيععععي المركعععز معععن العنعععب والبرتقعععال فعععي
الخليل.عمان:الجمعية العلمية الملكية،دائرة البحو اإلقتصادية( 7691،مكتبة جامعة الخليل)
أبي الفداء التدمري،تحقيق تشارلس ماتيوس.
كتاب مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه الصالة والسالم،نشر في 7631، JPOS

أبي المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسي.
فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام.شفا عمرو:دار المشرق للترجمة والطباعة
والنشر( 7662،مكتبة جامعة الخليل)
احمد بن علي بن حجر العسقالني.
البناء الجليل باخبار تميم.مخطوطة المكتبة االحمدية في عكا
احمد بن محمد المقريزي.
الضوء السارم في معرفة خبر تميم الدارم.تحقيق محمد احمد عاشور.القاهرة7611،
احمد شحادة ابو ضباع.
بروتوكول الخليل وتاثيره على مواطني وسكان البلدة القديمة-رسالة ماجستير-القدس:جامعة
القدس،عمادة الدراسات العليا( 1171مكتبة جامعة الخليل)
احمد غريب.
الحركة السكانية في اقليم الخليل خالل القرن العشرين(دراسة جغرافية تطبيقية)مجلة جامعة
الخليل للبحو المجلد 3العدد 7ص( 1111، 79-7مكتبة جامعة الخليل)
احمد محمد علي.
الخليل والحرم االبراهيمي في عصر الحروب الصليبية(7791-7166م293-161/ه)القاهرة:دار
الفكر العربي7669
إدريس جرادات.
الدرة النفيسة في احوال قرية العديسة .الخليل :مركز السنابل للدراسات والترا الشعبي1117،(مكتبة جامعة الخليل)
طريق الشموخ الى قرية الشيوخ(.سلسلة دراسات الريف).الخليل:مركز السنابل للدراساتوالترا الشعبي(1117،مكتبة جامعة الخليل)
القضاء العشائرم في منطقة الخليل .الخليل :مطبعة دنديس7699،ادريس جرادات واخرون.
الطريق المنير الى تاريخ سعير.الخليل:جامعة الخليل،مركز البحث العلمي(7691،مكتبة جامعة
الخليل)
اروى محمد عايد ابو مقدم.
مستوى االغتراب الوظيفي واسبابه لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس
والخليل.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات العليا– 1171،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة
الخليل)
اسامة عبد الهادي جابر.
مدى تطبيق خصائص منظمات االداء العالي على الشركات الصناعية فعي مدينعة الخليعل .الخليعل:
جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا -1173،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
اسحق موسى الحسيني واخرون.

فهارس كتاب االنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي،القدس:مطبعة
المعارف7699،
اسراء جمال البكري.

مععدى تطبيععق دبعععاد إدارة المععوارد البشععرية المتضععمنة فععي قععانون العمععل الفلسععطيني
"دراسة ميدانية في المنشاَت الصناعية العاملة في محافظعة الخليعل" .اشعراف:الدكتور
راتب الجعبرم .الخليل :جامععة الخليعل ،كليعة الدراسعات العليعا -1171،رسعالة ماجسعتير(مكتبة
جامعة الخليل)

امل خليل عيسى عمرو.
حارة بني دار في مدينة الخليل خالل الفترة العثمانية"دراسة تاريخية وثائقية ومعمارية"-رسالة
ماجستير.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات العليا( 1116،مكتبة جامعة الخليل)
أمين مسعود أبوبكر.
اوقاف الحرم االبراهيمي 7679-7991م ،مؤسسة اعمار مدينة الخليل،الخليل1111م
قضاء الخليل7991م7679-م.عمان:لجنة تاريخ بالد الشام7662 ،قضاء الخليل7679-7991م-رسالة ماجستير.عمان:الجامعة االردنية7661ايمنن احمند الحربناوي .دور الممعول فعي تحديعد دهعداف وغايعات المشعاريع التعي تنفعذها مؤسسعات
المجتمع المدني الفلسطينية العاملعة فعي محعافظتي الخليعل وبيعت لحم.الخليعل :جامععة الخليعل ،كليعة
الدراسات العليا -1173،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
ايمن محمد احمد العطاونة.
واقع الينابيع والزراعة في منطقة بيت اوال-الخليل(معوقات وعوامل تنمية)-رسالة
ماجستير.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات العليا(1112،مكتبة جامعة الخليل)

ايمان عبد الناصر القاضي التميمي.
المسعععؤولية االجتماعيعععة فعععي الشعععركات الصعععناعية فعععي محافظعععة الخليعععل Social
Responsibility in the Industrial Companies in Hebron
 .Governorateجامعة الخليل ،كليعة الدراسعات العليعا -1179،رسعالة ماجسعتير(مكتبة جامععة
الخليل)

ب
ب .دودين و أ .النوباني.
محافظة الخليل االرض واالنسان .القدس :جمعية الدراسات العربية/مركز ابحا االراضي
1111

باسم محمد احشيش .ناحية خليل الرحمن في القرن العاشر الهجرم/السادس عشر الميالدم.
نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا– 1111،رسالة ماجستير-نسخة
الكترونية(مكتبة جامعة الخليل)
http://elearning.hebron.edu/moodle/file.php/274/Documents/2871376.pdf
بسام يوسف إبراهيم بنات.
مخيم العروب بعد معرور دربععة وخمسعين عامعا علعى النكبعة. 1111-7619الخليعل(1111:مكتبعة
جامعة الخليل)
بلدية الخليل.
التاريخ المصور لمدينة خليل الرحمن .بلدية الخليل(1171مكتبة جامعة الخليل)

بهاء حمدي ابو سارة.
تطبيععق دنظمععة المعلومععات المحاسععبية اإللكترونيععة وعالقتهععا فععي التخطععيط المععالي مععن
وجهة نظر المديرين الماليين"دراسة ميدانيعة لشعركات التضعامن الكبعرى فعي محافظعة
الخليععل .الخليععل :جامعععة الخليععل ،كليععة الدراسععات العليععا-1171،رسععالة ماجسععتير(مكتبة جامعععة
الخليل)

ت
تقي الدين أحمد المقريزي.
الضوء السارم في سيرة تميم الدارم.القاهرة:دار اإلعتصام7611،
بلدية الخليل.
تقرير انجازات بلدية الخليل،مسيرة البناء والتطوير7666،1111-7661م
تهويد الخليل.الحقيبة االخبارية والوثائقية7693. 17،
تيسير جبارة وآخرون.
مدينة خليل الرحمن.الخليل،دراسة تاريخية جغرافية:رابطة الجامعيين،مركز دبحا رابطة
الجامعيين( 7691،مكتبة جامعة الخليل)
تيسير مسودي وسليمان المناصرة.
قرية بني نعيم دراسة ميدانية.الخليل:مركز دبحا رابطة الجامعيين. 7691،سلسلة دراسات
القرى(( )7مكتبة جامعة الخليل)
تيسير مسودي وعبد الرحمن القيق.

سكان محافظة الخليل ،دراسة ديموغرافية .الخليل :رابطة الجامعيين(7691،مكتبة جامعة
الخليل)
تيسير مسودي وموسى جرادات.
قرية سعير.الخليل:رابطة الجامعيين ،مركز دبحا رابطة الجامعيين (7691مكتبة جامعة الخليل)

ج
جامعة الخليل-مركز البحث العلمي.
إذنا قرية لها تاريخ ط. 1الخليل:جامعة الخليل:مركز البحث العلمي(7662.مكتبة جامعة الخليل) دليل جامعة الخليل. 7691-7697الخليل:جامعة الخليل7697،نظام وتعليمات منح الدرجة العلمية"البكالوريوس"الخليل:جامعة الخليل7691،جمال ابو مرق.
االكتئاب النفسي بين طالب وطالبات جامعة الخليل في ضوء بع المتغيراتالديموجرافية.مجلة كلية التربية باالسكندرية-مصر.مج 1111 .7 ،71ص ص 119-171
الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية في تعليم القراءة في المرحلة االساسية الدنيا كمايدركها المعلمون انفسهم في محافظة الخليل.مجلة جامعة الخليل للبحو المجلد 3العدد7
ص( 1111، 139-116مكتبة جامعة الخليل)
الكفاءة االجتماعية وعالقتها باالتجاه نحو دمج المتفوقين والموهوبين في المدارس الحكومية منمنظور طلبة جامعة الخليل .مجلة كلية التربية باالسكندرية-مصر.مج، 1119 ،7 ،79ص ص
721-771
جمال ابو مرق وتيسير عبد هللا .دراسة الفروق بين الجنسين في المسايرة والمغايرة لدى طلبة
جامعة الخليل في ضوء بع المتغيرات .مجلة اتحاد الجامعات العربية – االردن 29 ،
 1171،ص ص 316-167
جمعية الشبان المسلمين.
وترجل ابن خليل الرحمن فارس القلم واللسان المرحوم شاهر الشرباتي ،الخليل :جمعية الشبان
المسلمين( 1112،مكتبة جامعة الخليل)
جهاد اسماعيل مصطفى العواودة .فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر االساسي في محافظة
الخليل وعالقته باتجاهاتهم نحو اللغة العربية.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات العليا 1171
(مكتبة جامعة الخليل)

ح
حاتم ناصر احمد الشرباتي.

آل الشيبس الشرباتي الشيباني-تحت الطبعنسب آل الشرباتي .الخليل :دار االسراء للطباعة والنشر( 1113،مكتبة جامعة الخليل)حازم عبد العزيز داود النتشة.
انعكاسات اعادة الهندسة االدارية(الهندرة)على جوانب النجاح المؤسسي في بلدية الخليل .الخليعل:
جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا-1116،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
حامد سليم الحاليقة.
قرية الشيوخ.عمان:جمعية عمال المطابع التعاونية7661،

خ
خالد طه عرجان.
دور المشروعات الصغيرة في التنميعة االقتصعادية فعي محعافظتي الخليعل وبيعت لحعم.
اشععراف الععدكتور باسععل النتشععة.الخليععل :جامعععة الخليععل ،كليععة الدراسععات العليععا-1173،رسععالة
ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
خالد عبد الكريم المناصرة.
بني نعيم شعلة الجنوب.الخليل:مطبعة الرابطة( 7666،مكتبة جامعة الخليل)
خرائط قضاء الخليل الطبوغرافية رقم  6/79،9/71سنة 7621
خضر ديب حسن مبارك.
دثر برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني على النضج المهني واتخاذ القرار
المهني لدى طلبة الصف العاشر في مدارس مديرية الخليل-رسالة ماجستير.القدس:جامعة القدس-
كلية الدراسات العليا( 1111،مكتبة جامعة الخليل)

د
د.روبنشتاين.
المستوطنون يقيمون نواة سكنية لحي يهودم بالخليل.الفجر 79.اذار7697.
دائرة األوقاف اإلسالمية.
دليل الحرم اإلبراهيمي الشريف
درويش ناصر.
عملية الدبويا كما يرويها منفذوها( 7693،مكتبة جامعة الخليل)

ر
رائف سفيان يوسف الكركي.
التسييس التنظيمي في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل وعالقته بالصراعات
التنظيمية من وجهة نظر العاملين فيها-رسالة ماجستير.القدس:جامعة القدس،عمادة الدراسات
العليا( 1171،مكتبة جامعة الخليل)
رابطة اهالي حلحول الخيرية .نظام الرابطة،عمان7616:
رابطة الجامعيين-مركز أبحاث رابطة الجامعيين.
قرية سعير دراسة ميدانية.الخليل:مركز دبحا رابطة الجامعيين.7691،سلسلة دراساتالقرى(( )3مكتبة جامعة الخليل).
الخليل،تعداد مركز ابحا رابطة الجامعيين لقرى المحافظة عام ،7692جداول غير منشورةنتائج تعداد قرية بني نعيم لعام ،7692جداول غير منشورةنتائج تعداد قرية سعير  7692جداول غير منشورةهذه هي مدينة الخليل-مدينة االنبياء تاريخ وحضارة وبناء،الخليل:مركز ابحا رابطةالجامعيين7699،
رانية عيسى.المشكالت االدارية التي تواجه سيدات االعمال في محافظتي الخليل وبيت
لحم.اشراف الدكتور:سمير ابو زنيد .رسالة ماجستير -الخليل :جامعة الخليل ،عمادة الدراسات
العليا(1179،مكتبة جامعة الخليل)
ربا عاصم صادق الجعبري.
واقع ادارة المعرفة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم واثرها على االداء من وجهة نظر
ادارييها .اشراف الدكتور سمير ابو زنيد-رسالة ماجستير.الخليل،جامعة الخليل،كلية الدراسات
العليا والبحث العلمي(مكتبة جامعة الخليل)
ربعي المدهون.
مراحل تهويد الخليل،مجلة شؤون فلسطينية،بيروت، 769 ،ايلول7696
رفع حظر التجول عن الخليل.القدس 71شباط7691.
رشدي األشهب.
الحكايات واألساطير الشعبية في منطقة الخليل.القدس:جمعية الدراسات العربية( 7693،مكتبة
جامعة الخليل)

ز
زياد صالح.
دحدا منطقة الخليل في االنتفاضة،منشورات البيادر7696،

س
سحر القواسمي.
دراسة وضع المردة في محافظة الخليل.المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار
والديمقراطية( 1171،نسخة الكترونية)في
http://www.wafainfo.ps/pdf/sh1.pdf
سعاد طه شاهين.
دور المععوارد البشععرية واثرهععا فععي دوران االطبععاء وهجععرتهم فععي محععافظتي الخليععل وبيععت لحععم.
الخليل :جامعة الخليل– 1177،رسالة ماجستير-اشراف الدكتور طلعت ابو رجعب التميمي(مكتبعة
جامعة الخليل)
سنننعيد البيشننناوي.االراضعععي الزراعيعععة ومنتجاتهعععا فعععي الخليعععل فعععي العصعععر الفرنجعععي -7166
7791م 293-161/ه ضععمن كتععاب دراسععات فععي تععاريخ العالقععات بععين الشععرق والغرب(العصععور
الوسطى) تحرير محمد مؤنس عوض.ط.القاهرة  1113م
 االوضا االقتصادية في الخليل في العصر الفرنجي7661.سعيد محمد سعيد صافي.
مدينة الخليل في العصر المملوكي،رسالة ماجستير غير منشورة.إربد:جامعة اليرموك7669،
سمير ابوزنيد.
تسويق وتصنيع العنب في محافظة الخليل ،الخليل :جامعة الخليل ،مركز البحث العلمي7691،
سهاد محمد اسماعيل رومي.ادارة المعرفة وعالقتها بالميزة التنافسية لدى البنوك العاملة في
مدينة الخليل.اشراف الدكتور:يوسف ابوفارة -رسالة ماجستير -الخليل :جامعة الخليل ،عمادة
الدراسات العليا( 1179،مكتبة جامعة الخليل)
سوسن ابو هدوان.
مظاهر التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس انموذجا (7619م1116-م)،اشراف :الدكتور
احمد فواقة-رسالة ماجستير -القدس :جامعة القدس ،عمادة الدراسات العليا( 1116،مكتبة جامعة
الخليل)

ش
شحادة مرشد الرجبي.

الجاليععة اليهوديععة فععي مدينععة الخليععل. 7639-7671،نابلس:جامعععة النجععاح،1111اشراف:تيسععير
جبارة-رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل-نسخة الكترونية)
شروق شريف محمد حسان واريج محمد تيسير وحيد صالح.
واقع استخدام نظام ادارة التعلم االلكتروني لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليل.مجلة
جامعة الخليل للبحو –ب -المجلد  71العدد  1ص (791-739مكتبة جامعة الخليل)
شروق محمد رمضان شمس زعتري.
ّ
واقع التحليل الوظيفي وممارسات االختيار والتعيين المتـبعة في بلديات محافظة الخليل.اشراف
الدكتور محمد الجعبرم -رسالة ماجستير -الخليل :جامعة الخليل ،عمادة الدراسات العليا1171،
(مكتبة جامعة الخليل)

ص
صالح احمد صالح ابو حسان.
المخططات التنظيمية وواقع استعماالت االراضعي فعي مدينعة دورا(محافظعة الخليل)نابلس:جامععة
النجاح، 1111اشراف علي عبد الحميد وعزيعز العدوي –رسعالة ماجسعتير(مكتبة جامععة الخليعل-
نسخة الكترونية)
صالح موسى ابو ارميلة واخرون.
المسجد االبراهيمي ،القدس :ادارة االوقاف والشؤون االسالمية ،قسم احياء الترا ( 7699،مكتبة
جامعة الخليل)
الصوت،جمعية لنشر الثقافة وتعميق الوعي الفلسطيني.
فهد القواسمي شهيد قضية،الناصرة:الصوت( 7699،مكتبة جامعة الخليل)

ط
طارق موسى بحيص.
مععدى تععاثير تطبيععق قععانون الخدمععة المدنيععة علععى مسععتوى الرضععا الععوظيفي لقطععا المعلمععين فععي
محافظتي الخليل وبيعت لحعم .اشعراف العدكتور راتعب الجعبعرم-رسعالة ماجسعتير .الخليعل :جامععة
الخليل ،كلية الدراسات العليا(مكتبة جامعة الخليل)

ع
العائالت العشر في الخليل/من دعيان مدينة الخليل
عادل الشريف.

روض االنس في فضائل الخليل والقدس
عبد الرحمن هشام الهشلمون.درجة تطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة في شركة كهرباء
الخليل.اشراف الدكتور محمد الجعبرم .رسالة ماجستير-الخليل:جامعة الخليل.عمادة الدراسات
العليا( 1172مكتبة جامعة الخليل)

عبد الحافظ أبو سرية.
التطععور العمرانععي لمدينععة الخليل.بحعععث مقععدم اسععتكماال لمتطلبعععات درجععة الععدكتوراة  .جعععامعتياوكرانيا والقاهرة1113،
زلزال الخليل .الخليل :نادم شباب الخليل(7662،مكتبة جامعة الخليل)مساكن الخليل التقليدية.بحث غير منشور1113.عبد الحافظ عواد.
الجغرافيا اإلقليمية لمحافظة الخليل( 7661 ،مكتبة جامعة الخليل)
عبد العزيز عرار.
قرية بيت جبرين(سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة.) 11،بيرزيت :مركز دراسات وتوثيق
المجتمع الفلسطيني( 7662،مكتبة جامعة الخليل)
عبد العليم دعنا.
صناعة االثا المعدني في محافظة الخليل( 7661،مكتبة جامعة الخليل)
عبد الفتاح العملة.الزواج المبكر وعالقته بعالتوافق النفسعي لعدى طالبعات جامععة القعدس المفتوحعة
في مدينة الخليل .رسالة ماجستير .القدس :جامعة القدس
عبد الكريم المنجد.
اقطا رسول هللا مدينة الخليل ،بيت عينون  ،وبيت ابراهيم للصحابي الجليل تميم بن اوس
الدارم واصحابه .ورقة بحث مقدمة الى المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام،عمان7691،
عبد هللا العزة.
نقش حلحول22ه911/م اقدم نقش اسالمي في فلسطين،مركز التخطيط والدراسات-كفر كنا،رام
هللا:دار الخط العربي7661،
عبد النبي الحوامدة ومحمود الرجوب.
الزراعة في محافظة الخليل .الخليل :رابطة الجامعيين-مركز دبحا رابطة الجامعيين7661،
عبد الهادي التازي(محقق)
القدس والخليل في الرحالت المغربية،رحلة ابن عثمان نموذجا.منشورات المنظمة االسالمية
للتربية والعلوم والثقافة-ايسيسكو( 7661-مكتبة جامعة الخليل)

عدنان احمد قاسم ابو دية.
الزوايا الصوفية في مدينة الخليل في العهد المملوكي.القدس:جامعة القدس.1111اشراف:مروان
ابو خلف-رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل-نسخة الكترونية)
عرفات حجازي.
مدينة الخليل وحروب الحاخامات الدينية.عمان:دار الصباح للطباعة والنشر7662،مدينة الخليل والتحدم الصهيوني.عمان:دار الصباح7661،عرفات محمد محمود عرجان .فاعلية برنامج محوسب وفق نموذج"جيرالك وايلي"في التحصيل
واالحتفاظ في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن االساسي في محافظة الخليل.اشراف الدكتور
ابراهيم محمد عبد الرحمن عرمان-رسالة ماجستير-القدس:جامعة القدس.عمادة الدراسات
العليا( 1171مكتبة جامعة الخليل)
عز الدين المناصرة.
يا عنب الخليل مجموعة شعرية عمان :دار مجدالوم للنشر( 1111،مكتبة جامعة الخليل)
عفاف احمد النجار.
البرامج التدريبية واثرها على موظفي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة الخليل :واقع
وطموحات .الخليل :جامعة الخليل 1177اشراف :الدكتور شريف ابو كرش-رسالة
ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
علي احمد السيد.
الخليل في عصر الحروب الصليبية .االسكندرية :جامعة االسكندرية7661،الخليل والحرم االبراهيمي في عصر الحروب الصليبية.القاهرة7669،علي سعيد خلف.
الخليل ومقام سيدنا ابراهيم .القدس :وكالة ابوعرفة7691،
عماد الرجوب.
حساب تكاليف الجودة المالزمة للعمليات االنتاجية في المنشآت الصناعية البالستيكية العاملة في
محافظتي الخليل وبيت لحم:دراسة حالة تطبيقية-رسالة ماجستير.الخليل:جامعة الخليل،كلية
الدراسات العليا والبحث العلمي( 1119،مكتبة جامعة الخليل)
عماد رفعت البشتاوي.
الشيخ محمد علي الجعبرم ودوره في الحياة العامة. 7691-7611عمان:دار الشروق للنشر
والتوزيع( 1112،مكتبة جامعة الخليل)
عنان الجعبري.
دور االبدا االدارم في تحسين االداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية،دراسة تطبيقية
على شركة كهرباء الخليل-رسالة ماجستير.الخليل:جامعة الخليل،كلية الدراسات العليا والبحث
العلمي( 1116،مكتبة جامعة الخليل)

عهود يوسف محمد مظهر.
إتجاهات الناخبين نحو الترويج السياسي إلتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
وإنعكاسه في السلوك اإلنتخابي في محافظتي بيت لحم والخليل - .رسالة ماجستير.
الخليل :جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1173 ،مكتبة جامعة الخليل)
عوديد أبيشار.
كتاب الخليل.ترجمة حمدم النوباني.القدس(7611:مكتبة جامعة الخليل)

غ
غادة الشريف.
ادوار السدنة في مدينة الخليل-رسالة ماجستير.اربد:جامعة اليرموك7669
غازي فالح
االستراتيجية االسرائيلية لتهويعد مدينعة الخليعل ،الخليعل :رابطعة الجعامعيين-مركعز ابحعا رابطعةالجامعيين7691،
االستراتيجية االسرائيلية لتهويد مدينة الخليل،المواكب المجلد/7العدد1و7691، 9غرفة تجارة وصناعة الخليل.
دليل الصناعات والحرف لمحافظة الخليل ( 1171مكتبة جامعة الخليل)واقع المنشآت الصناعية العاملة في محافظة الخليل1111/1119غسان الدويك.
بحث عن قصر آل الدوي  .غير منشوربحث عن مسكن آل الحرباوم .غير منشوربحث عن مسكن آل سلهب .غير منشورمدينة خليل الرحمن.الخليل:بحث غير منشور-مشرو إحياء البلدة القديمة.بحث غير منشور مقدم لرابطة الجامعيين.الخليل7661،

ف
فاطمة ابو كتة.
االحتياجات التدريبية لمديرم المدارس االساسية والثانوية الحكومية ومديراتها في
رسالة ماجستير-
محافظة الخليل وادارة الوقت من وجهة نظر المديرين .اشراف:
القدس:جامعة القدس.عمادة الدراسات العليا1111

فاطمة عز الدين عبد العزيز عيده المصري.تحليل انماط المناخ المدرسي من وجهة
نظر المعلمين في مدارس الوكالة والمدارس الخاصة في منطقتي الخليل وبيت لحم
وعالقته بالتكيف االكاديمي من وجهة نظر الطالب.اشراف:عبد عساف.رسالة
ماجستير.نابلس:جامعة النجاح الوطنية قسم الدراسات العليا(7661،مكتبة جامعة
الخليل)
فتحي خميس الجعبري.
مجزرة المسجد اإلبراهيمي وقائع ودحدا (7661،مكتبة جامعة الخليل)
فرج غنام جبر الحمامرة .اثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليعل :دراسعة فعي
ديناميكية البيئة ،نابلس :جامعة النجاح الوطنية1113،
فضل مصطفى محمد ابو عواد.
واقع مهنة الصرافة في محافظتي الخليل وبيت لم وسبل تطويرها.اشراف الدكتور:سمير ابو زنيد
رسالة ماجستير الخليل :جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1179،مكتبة
جامعة الخليل)

فهععد القواسععمة يتحععد عععن تجربتععه فععي رئاسععة بلديععة الخليععل وفععي العمععل السياسععي،مجلة شععؤون
فلسطينية،بيروت ،711تشرين اول  7691م

ك
كمال خليل يونس.
دور برنامج تدريب مديرم المدارس االساسية الحكومية في مديرتي الخليعل وجنعوب الخليعل فعي
اكسابهم الكفايات االدارية .مجلعة جامععة الخليعل للبحو .المجلعد.1الععدد.7ص1116 . 117-117
(مكتبة جامعة الخليل)
كهرباء الخليل ،التقرير السنوم للعام،1119الخليل-فلسطين1116،

ل
لجنة اعمار الخليل.المؤتمر الدولي لتنمية مراكز المدن التاريخية والنهوض بواقعها
االقتصادم.البلدة العتيقة-الخليل-فلسطين 17-76،تموز 1177

م

م .ابوشرخ و ي.صبح
نوعية مياه ابار الجمع في مدينة الخليل .الخليل :رابطة الجامعيين .غير منشور7662
م .الرجوب.
خريطة محافظة الخليل .الخليل :رابطة الجامعيين .غير منشور7661المالمح الجغرافية لمنطقة الخليل .الخليل :رابطة الجامعيين .غير منشور7661مازن حماد وآخرون.
الجمعة الدامية عقيدة غولدشتاين .القدس :وكالة ابوعرفة( 7661،مكتبة جامعة الخليل)
مالك الشامي.
مدينة الخليل بعد عشرين عاما من االحتالل االسرائيلي-جريدة النهار7691-
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
االحواض المائية ومناطق االستقبال المائي في الضفة الغربية،الخليل1111.مشرو اعادة تاهيل ينابيع غرب محافظة الخليل1111.مجير الدين الحنبلي.
األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.بيروت:دار الجيل7613،
األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،عمان:مكتبة المحتسب(7613،مكتبة جامعة الخليل)
محمد ابراهيم احمد ابو حمدية .
اسباب التاخير في المشاريع االنشائية في بلدية الخليل . .اشراف:الدكتور سهيل سلطان-
رسالة ماجستير الخليل :جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1171،مكتبة
جامعة الخليل)
محمد اقطيش مصطفى عواد و إدريس محمد صقر الجرادات.
الطريق المنير إلى تاريخ سعير(.سلسلة لكي ال ننسى)7،الخليل:جامعة الخليل،مركز البحث
العلمي( 7691،مكتبة جامعة الخليل)
محمد بخيت المطيعي.
صورة فتوى عن وقف تميم الدارم الصحابي ودعقابه.القدس:مطبعة دار األيتام اإلسالمية
الصناعية 7321،ه
محمد بن اسحق التدمري.
مثير الغرام في فضل زيارة الخليل عليه السالم.مخطوط

محمد جمال احمد زعمط.
"واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التربوية ودورها في تحسين
فاعلية العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي المواد العلمية "دراسة ميدانية على
المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل .اشراف الدكتور باسل النتشة .رسالة

ماجستير .الخليل :جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1173،مكتبة جامعة
الخليل)

محمد ذياب أبو صالح.
الخليل عربية إسالمية.القدس:مطابع دار األيتام( 1111،مكتبة جامعة الخليل)دليل المسجد اإلبراهيمي بالخليل.فلسطين:وزارة األوقاف والشؤون الدينية( 1111،مكتبة جامعةالخليل)
محمد شحدة مصطفى الوحوش.
"حلحول" "االرض والشعب".عمان:دار الصباح للنشر( 7661،مكتبة جامعة الخليل)
محمد شعيبات و نجاة شرباتي.
ممارسة المديرين لالدارة االستراتيجية وعالقتها باداء المعلمين من وجهة نظر معلمي المدارس
الحكومية في محافظة الخليل .مجلة جامعة الخليل للبحو –ب -المجلد  71العدد  1ص -792
(177مكتبة جامعة الخليل)
محمد عبد الفتاح شاهين.
واقع رياض االطفال في محافظة الخليل .الخليل :مركز ابحا رابطة الجامعيين( 7691،مكتبة
جامعة الخليل)
محمد العالمي.
التاريخ القديم لمدينة الخليل من  296-3111ق.م.مجلة جامعة الخليل للبحو .1113المجلد7
العدد 1ص( 19-2مكتبة جامعة الخليل)
محمد فايز عوض.
دور التعليم المهني والتقني في تعزيز فرص عمل للخريجين في محافظة الخليل من وجهة نظر
مقدمي خدمة التعليم المهني والتقني.اشراف الدكتور زياد جويلس-رسالة ماجستير-الخليل:جامعة
الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1171،مكتبة جامعة الخليل)

محمد فراس شاهر العويوي.دراسة وتحليل ادارة الصرا التنظيمي في مديريات
التربية والتعليم في محافظة الخليل.اشراف:الدكتور راتب الجعبرم-رسالة ماجستير
الخليل :جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي( 1173،مكتبة جامعة الخليل)
محمد محمد حسن شراب.
تميم بن دوس الدارم راهب عصره وعابد دهل فلسطين.ط.1دمشق:دار القلم(7667،مكتبة جامعة
الخليل)
محمد محيسن أبو ريان.
حلحول بين الماضي والحاضر.الخليل:رابطة الجامعيين،مركز دبحا رابطة الجامعيين7663،

محمد مصطفى صابر اسماعيل.
صناعة الزجاج في مدينة الخليل خالل الفترتين المملوكية والعثمانية .القدس:جامعة القدس
اشراف:نظمي الجعبة-رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل-نسخة الكترونية)
محمد يوسف إبريغيث.
بيت دمر األصالة والحضارة .حلحول :مطبعة بابل الفنية( 7662،مكتبة جامعة الخليل)
محمد هاشم غوشة.
الخليل بين الماضي والحاضر.جريدة الشرق األوسط اللندنية7669،
محمود ابو سمرة وآخرون.
واقع الممارسات االشرافية لمديرم المدارس الثانوية في محافظة الخليل من وجهات نظر
المعلمين.مجلة جامعة الخليل للبحو المجلد 3العدد 7ص( 1111، 799-797مكتبة جامعة
الخليل)
محمود عباسي.
مسرحية في ثالثة فصول تتناول سيرة ابراهيم الخليل عليه السالم.عكا:دار الجليل7696،
محمود عباسي وجمال اسكندر.
قاهر النمرود :قصة حياة ابراهيم الخليل عليه السالم.الناصرة:مطبعة الحكيم7693،
محمود علي عطا هللا.
فهرس مخطوطات مكتبة الحرم االبراهيمي -الخليل .نابلس :جامعة النجاح الوطنية-مركز
التوثيق واألبحا (سلسلة النشرات الوثائقية( 7693،)1،مكتبة جامعة الخليل)
مخطط النشاء مدرسة دينية يهودية في "الحي اليهودم"في الخليل.الشعب 72.تشرين اول7692.
مديرية زراعة الخليل.
االحصاء الزراعي،الخليل.غير منشور 1113قسم التسويق الزراعي،الخليل.غير منشور 1111مرفت دياب القيسي.
واقع تقييم االداء في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني:دراسة ميدانية من وجهة نظر موظفي
مديريات الصحة في محافظتي الخليل وبيت لحم.الخليل .جامعة الخليل.كلية الدراسات
العليا– 1171،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
مريم محمد شاهين.
مساجد مدينة الخليل في العصر المملوكي-رسالة ماجستير.اربد:جامعة اليرموك7669
مركز ابحاث االراضي.
دائرة المسح الجغرافي،خرائط استعماالت االراضي،الخليل1111
المستوطنات في الخليل-جريدة الفجر7699-

المستوطنون يطالبون باقامة تجمع جديد في الخليل.الفجر 71.آب7692.
مصطفى أسعد اللقيمي.
لطائف األنس الجليل في تحائف القدس والخليل ،مخطوطة بالجامعة العبرية باورشليم ،مجموعة
يهودا رقم 911
مصطفى مراد الدباغ.
بالدنا فلسطين في ديار الخليل،الجزء الخامس القسم الثاني.بيروت:دار الطليعة( 7613،مكتبة
جامعة الخليل)
المكتب المعماري الهندسي.
تقرير عن اصالح واعمار الحرم االبراهيمي بالخليل.مكتب القاهرة والقدس.نسخة مطبوعة على
االلة الكاتبة
المملكة األردنية الهاشمية-دائرة االحصاءات العامة
احصاءات المدن والقرى في لواء الخليل رقم ، 7عمان7621:إحصاءات المساكن لعام ،7621القسم(د) إحصاءات المدن والقرى في لواء الخليل.عمان7621:التعداد العام االول للسكان والمساكن، 7697التقرير االولي الخاص،خصائص السكان في لواءالخليل،عمان 7693
اول تعداد عام للسكان والمساكن-التقرير االول رقم– 2خصائص وتوزيعات السكان في لواءالخليل-بيان رقم  7سنة 7693
منير أحمد عوض وآخرون
الجدوى اإلقتصادية والفنية لمشرو إستخراج عصير العنب في منطقتي الخليل وبيت
لحم.نابلس:جامعة النجاح الوطنية،مركز الدراسات الريفية( 7699،مكتبة جامعة الخليل)
منيرة داود اسماعيل معالي.
دور الخليل في الحركة الوطنية الفلسطينية. 7619-7671اشراف العدكتور عبعد القعادر الجبعارين.
الخليل :جامعة الخليل .كلية الدراسات العليا– 1177رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
مها عوني حجازي النتشة.
العولمة واثرها في اللغة العربية  :مدينة الخليل انموذجا.اشراف الدكتور هاني صبرم
البطاط.الخليل :جامعة الخليل.كلية الدراسات العليا– 1171رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)
موسى هديب.
فلسطين االرض والوطن ،قرية الدوايمة ،عمان :دار الجليل
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي .مدن تروم تاريخها :نابلس،الخليل،غزة .مؤسسة تامر للتعليم
المجتمعي 1111
مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية.

وضع واحتياجات االشخاص ذوم االعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم
والخليل( 1171،مكتبة جامعة الخليل)

ن
نانسي ياسر حسن عقيالن.
معيقات تطبيق الخطط االستراتيجية في بلديات محافظة الخليل.اشراف:د.اسامة شهوان-رسالة
ماجستير -الخليل :جامعة الخليل ،عمادة الدراسات العليا (1179مكتبة جامعة الخليل)
نبيل الجندم.
الحاجات االرشادية النفسية لالطفال الموهوبين والمتفوقين عقليا في المدارس االساسية العليابمحافظة الخليل .مجلة جامعة الخليل للبحو .المجلد. 2العدد.7ص( 1171 .13-7مكتبة جامعة
الخليل)
المخاوف التي يبديها سكان مدينة الخليل حيال السكن في البلدة القديمة .مجلة كلية التربيةباالسكندرية-مصر،مج،1119 ،1 ،79ص ص 722-712
نبيل كوكالي.
 البلدة القديمة في مدينة الخليل اليوم دراسة ميدانية لواقعها.الخليل:جامعة الخليل،مركز البحثالعلمي( 7699،مكتبة جامعة الخليل)
مشكالت الصناعة في محافظة الخليل .الخليل :جامعة الخليل :مركز البحث العلمي7691،(مكتبة جامعة الخليل)
نجاح فتحي رجب أبو سارة.
الزوايا والمقامات في خليل الرحمن،الحلقة الثانية.الخليل:جامعة الخليل-مركز البحثالعلمي( 7691،مكتبة جامعة الخليل)
النقوش العربية اإلسالمية في منطقة خليل الرحمن،رسالة ماجستير غير منشورة.عمان:الجامعةاألردنية( 7663،مكتبة جامعة الخليل)
نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي .تحقيق حسن عبد الرحمن سلوادي
الجواب القويم عن السؤال المتعلق بإقطا السيد تميم.القدس:مركز األبحا اإلسالمية،مؤسسةدار الطفل العربي7699،
الجواب القويم عند السؤال المتعلق بإقطا السيد تميم.القدس:مركز األبحا اإلسالمية،مؤسسةدار الطفل العربي7663،
نداء كايد حسين الشعراوي .مستوى التنور االدبي وعالقته باالتجاه نحو القراءة لدى طلبة
الصف االول الثانوم في محافظة الخليل .اشراف :الدكتور عفيف حافظ زيدان-رسالة ماجستير-
القدس :جامعة القدس ،عمادة الدراسات العليا ( 1173مكتبة جامعة الخليل)
نزار رمضان.

خليل الرحمن كما ترى اليوم.الخليل:جامعة الخليل،مركز البحث العلمي7691،
نسيم محمد أحمد أبو عامود.
نوبا بين الماضي والحاضر.الخليل:مطبعة الهدى( 7661،مكتبة جامعة الخليل)
نصري"محمد زياد" ابو رجب.
العدالة التنظيمية في بلدية الخليل .اشراف :الدكتور محمد الجعبرم-رسالة ماجستير -الخليل:
جامعة الخليل ،عمادة الدراسات العليا ( 1179مكتبة جامعة الخليل)

نظام األساس لمجلس عائلة آل تميم7662،
نظمي الجعبة-محرر
الخليل القديمة سحر مدينة وعمارة تاريخية/تاليف مجموعة من الباحثين.الخليل:لجنة اعمار
الخليل( 1119.مكتبة جامعة الخليل)
نور ربحي الشريف.
التحديات المالية واالدارية التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة الخليل .الخليل:
جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا– 1116،رسالة ماجستير(مكتبة جامعة الخليل)

ه
هبة كمال شكارنة.
التنور الجغرافعي حعول اسعتخدام برنعامج نظعم المعلومعات الجغرافيعة(  )GISلعدى طلبعة تخصعص
الجغرافيعععة فعععي جعععامعتي بيرزيعععت والخليعععل دراسعععة مقارنعععة .رسعععالة ماجسعععتير .القعععدس :جامععععة
القدس(1172،مكتبة جامعة الخليل)
هدى جواد محمد بدر.
واقع الثقافة التنظيمية وانعكاساتها في فاعلية بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم .اشراف العدكتور
يوسف ابو فارة .الخليعل :جامععة الخليعل ،كليعة الدراسعات العليعا– 1177،رسعالة ماجسعتير (مكتبعة
جامعة الخليل)
هنادي خليل ابو دية.
َّ
واقع ردس المال البشرم والميزة التنافسيَّة دراسة ميداني َّة على الجامعات الفلسطيني َّة بمحافظتي
الخليل وبيت لحم من وجهة نظر الهيئة االكاديمية .اشراف الدكتور مروان جلعود  .الخليل:
جامعة الخليل ،كلية الدراسات العليا – 1177،رسالة ماجستير (مكتبة جامعة الخليل)

و

وثائق عائلية :نسب ال الحسيني .نسب ال الجعبرم .نسب ال الشريف .نسب ال الحربعاوم .نسعب
ال الشويكي الرفاعي .نسب ال الرجبي
الوثيقة الخليلية الصادرة عام  7691عن آل تميم في مدينة الخليل
وقف تميم الدارم،كتيب من 711ص

ي
ي .كرمون وأ .شموئيلي.
الخليل مالمح مدينة جبلية ،تل ابيب :دار نشر جومة7611،
ي .ليطاني.
تسوية حكومية خطيرة في الخليل.الشعب 16.شباط7691.
يوسف حسن حاليقة.
المحاجر وتأثيرها على البيئة الريفية في منطقة شمال شرق الخليل(نسخة الكترونية)في
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper

يونس عمرو.
 االثار في خليل الرحمن ودورها في تجسيد الهوية الفلسطينية ،وزارة السياحة واالثار 7666،م اسماء مدينة خليل الرحمن بين اللغة والتاريخ ،لجنة اعمار البلدة القديمة في الخليل 1111،م بركة السلطان في خليل الرحمن ،شاهد حضارم ،مجلة هدى االسالم ،القدس  7666م رقم وقفية بني نعيم الحجرم،دراسة مكونة من  73ورقة .مجلة مجمع اللغة العربي الفلسطيني7666
 رقما ضريح فاطمة بنت الحسن بن علي في بني نعيم من قرى الخليل وهي مقدمة الى مجلةمركز دراسات البردم والنقوش في جامعة عين شمس لنشرها خالل عام  66وتتكون من 79
ورقة
 رقوم المسجد اإلبراهيمي في خليل الرحمن.الخليل:جامعة الخليل،مركز البحث العلمي7696،(مكتبة جامعة الخليل)
 جبل الرميدة في الخليل:جامعة الخليل،مركز البحث العلمي7691، خليل الرحمن العربية مدينة لها تاريخ.رام هللا:دار القلم( 7692،مكتبة جامعة الخليل) خليل الرحمن العربية مدينة لها تاريخ،ط،1الخليل:جامعة الخليل7691، الخليل مهد االباء واالجداد .نابلس :جامعة النجاح الوطنية 7661 رقم وقفية نوبا الحجرم على المسجد االقصى وقبة الصخرة في القدس(،المؤتمر الدوليلفلسطين في ضوء اوراق البردى والنقوش)جامعة عين شمس،القاهرة 7669،م
 من دعالم خليل الرحمن إبراهيم بن زقاعة .الخليل :جامعة الخليل ،مركز البحث العلمي7691،(مكتبة جامعة الخليل)

 وقفية بني نعيم الحجرم،مجلة مجمع اللغة العربي الفلسطيني في بيتالمقدس 7666،م
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