ספרים חדשים באוסף הספריות הטכנולוגיות
2020 מרץ- ינואר,ניסן תש"ף-טבת
 אתרו את הספר בקטלוג הספריות לפי, לבדוק מיקום עותקים שלו וכדומה,כדי לראות פרטים נוספים על ספר
. מספרו של כל ספר מובא לידו."הברירה "מספר מערכת
The content advantage [Clout 2.0]: the science of succeeding at digital business through
effective content, 2nd ed. / Colleen Jones
35243
The Ethics of Leviticus / Abba Engelberg
35253
Goldman-Cecil Medicine, 26th ed. / edited by Lee Goldman, Andrew I. Schafer
35156
Introduction to projective geometry / C.R. Wylie
34914
Parallel Agile – faster delivery, fewer defects, lower cost / Doug Rosenberg, Barry Boehm,
Matt Stephens, Charles Suscheck, Sobha Rani Dhalipathi, Bo Wang
35260

Presentation Zen design: a simple visual approach to presenting in today's world, 2nd ed. /
Garr Reynolds
35254

Psychiatric mental health nursing: concepts of care in evidence-based practice, 9th ed. /
Mary C. Townsend, Karyn I. Morgan
35157
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Slide:ology: the art and science of creating great presentations / Nancy Duarte
35255

System architecture, processes, threads, memory management, and more, Seventh ed. /
Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, and David A. Solomon
35272
אסטרופיזיקה למי שאין לו זמן  /ניל דה-גראס טייסון
35315
הגורילה הבלתי נראית :איך האינטואיציה מוליכה אותנו שולל  /כריסטופר שברי ודניאל סימונס
35153
המפץ הגדול :התגלית המדעית החשובה ביותר בכל הזמנים  /סיימון סינג
35267
המשפט האחרון של פרמה :סיפור החידה המתמטית ששיגעה את המוחות המבריקים ביותר בעולם במשך 358
שנים  /סיימון סינג
35268
העתיד של המוח :המסע המדעי להבנה ,להעצמה ולשדרוג של המוח  /מיצ'יו קאקו
35316
חשבונאות פיננסית חדשה : IFRS 2020 /מחבר ראשי :שלומי שוב ,רו"ח ,מחבר משני :יבגני אוסטרובסקי ,רו"ח
35266
מבוא להנדסת תעשייה ,מהדורה שנייה  /כותבים :אבי שטוב ,יובל כהן
35259
מבינים פיזיקה :זורמים ,גלים ותרמודינמיקה  /קרן קמינגז
31070
פרקים בפיסיקה מודרנית / 2019 ,פרופ' יורם קירש ,פרופ' יהונתן גרנות
35069
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:ספרים לשיפור השפה האנגלית
American crime stories / retold by John Escott
35292

The Brethren / John Grisham ; retold by Nancy taylor
35293

Cry freedom / John Briley ; simplified by Rowena Akinyemi
35294

Darkest hour / Anthony McCarten ; adapted by Anne Collins
35295

East of Eden / John Steinbeck ; retold by Mary Gladwin
35296

The enemy / Desmond Bagley ;retold by Ralph Mowat
35298

Gulliver's Travels / Jonathan Swift ; retold by Pauline Francis
35327

Moonfleet / John Meade Falkner ; retold by Joanna Strange
35300

Night without end / Alistair MacLean ;retold by Margaret Naudi
35301

Originals / Adam Grant ; retold by Nick Bullard
35302
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The phantom of the opera / Gaston Leroux ; retold by Coleen Degnan-Veness
35303

The room in the tower and other stories / Joseph Sheridan le Fanu, Rudyard Kipling, E.F.
Benson ; retold by Carolyn Jones and Derek Strange
35304

The spy who came in from the cold / John le Carre ; adapted by Fiona Mackenzie
35305

The wave / Morton Rhue ; retold by Kieran McGovern
35306
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