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159  

 فعالية دوائر العالقات العامة في تعزيز سمعة الهيئات المحلية:  

الدكتور عبد    األستاذ طارق منجي عالنبلدية طولكرم نموذجا 

 الكريم سرحان 

202  

    

  236 العلوم النفسية واالجتماعية والتربوية

فاعلية استخدام استراتيجية األحداث المتناقضة في تحسين مهارة  

حل المشكلة في الكيمياء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في  

، الدكتور محمود  الباحثة إسراء المهديمدارس مديرية طولكرم 

 أحمد الشمالي  

237  

Psychological Resilience and its  

Relationship to Coping with Stress 

Strategies among Palestinian University 

Students. 

Shadi Khalil AbuAlkibash,   Ala’a ballout   

252  

   

   

 

  



43الفهرس    
 ص. 

 أ مفتتح

 002 األدب وعلوم اللغة 

 (2018أنظار في  صناعة المعجم عند العالمة محمد بنشريفة )ت.

 الدكتورة مليكة ناعيم 

003 

الواقعية السحرية في رواية السبيليات "ما لم يرد ذكره من سيرة  

غني  ضياء  الدكتور  األستاذ  إسماعيل  فهد  "إلسماعيل  قاسم  أم 

 العبودي  

018 

- 1899معالم رومانسيّة في شعر مصطفى وهبي التّل" عرار" )

 األستاذ الدّكتور جهاد شاهر المجالي      (1949

030 

 079 اللفظ والمعنى وأهميتهما عند الجاحظ الدكتورة وفاء سعيد شهوان 

السمات األسلوبية الشعرية واضطراب المجاورة في قصص  

 زكريا تامرمجموعة الرعد أنموذجا الباحث هي وون بيك 

099 

 125 مناهج النقد والفكر الفلسفي 

أخالق الفضيلة في جمهورية أفالطون: إشكالية السعادة نظرية 

والحياة الفضلى في ظل اختزال إنسانية الفرد الباحثة تهاني  

 الخطيب

126 

 150 الفنون واإلعالم واالتصال 

االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة في االستجابة الزمة 

 الصحة الفلسطينيةجائحة كورونا عبر الموقع اإللكتروني لوزارة 

 الدكتور عبد الكريم سرحان   \\الباحثة رشا أحمد ناجح خفش 

151 

توظيف الحكومة الفلسطينية لموقع الفيسبوك في إدارة سمعتها 

 ً  وبناء صورتها الذهنية: رئاسة مجلس الوزراء أنموذجا

 الدكتور عبد الكريم سرحان    \\ الباحثة  ثراء قصي حسن 

195 

 229 والتربوية النفسية واالجتماعيةالعلوم 

مستوى الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط  

 النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين 

الباحثة هديل محمد البليدي  األساذ المساعد فلسطين اسماعيل   

 نـــزال 

230 

  

الكيمياء  درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب  

األردن   رؤية  ِلتحقيق  األساسي  العاشر  للصف    2025المطّور 

 الدكتورة نادية أحمد األشقر 

262 
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التّشكيل األسلوبّي والمرجعيّات المعرفّية في شعر علي الفّزاع )دراسة  
 ر الدكتورأحمد محّمد البزو             تحليلّية(

003 

  \  إشكالية هوية النص الرقمي بين الكتابة السرديّة والصورة المرئّية 
رحلة ابن   \ مقاربة تأويلّية في رواية "النُّظارة في عجائب اإلمارة

 بطوطة إلى دبي المحروسة" لمحمد سناجلة  
 الباحثة آسيا قادري   األستاذ الدكتور عبد الغني بارة    

015 

قراءة )إبستومولوجية( في    أزِمنة الغموض في الشعر العربي
 محمد عواد توفيق   الدكتور الباحث  التحوالت وإشكالية الظاهرة

025 

 اللّغَات واللهَجات  \الّسماعُ والَمْسُموعُ واالْحِتَجاُج  
 الدكتور مفلح عطاللا الفايز      الصبيح الدكتور رافع عطاللا 

057 

 083 مناهج النقد والفكر الفلسفي 

A Marxist Reading of "The Unknown Citizen " 
Al-Anoud Al-Da’ajah 

084 

 092 الفنون  

 األهوار وبيئتها التاريخية وانعكاساتها في التصميم المعاصر  
 الدكتور معتز عناد غزوان     

093 

 109 دراسات تاريخية 

  ة تاريخية(س)درا  ناعة المعادن في حضارات العالم القديمص
 األستاذ المساعد الدكتورة رويدة فيصل موسى النواب 

110 

 133 االقتصاد وإدارة األعمال 

األردنية      الصناعية  الشركات  في  الحاكمية  مبادئ  تطبيق  مستوى 
الدكتور محمد عبدالرحيم الدحيات األستاذ                  دراسة تطبيقية

 الدكتور اسماعيل يحيى التكريتي األستاذ يوسف مخلد المبيضين

134 

  

 154 جتماعية العلوم النفسية واال

دراسة مسحية على عينة من   الجامعاتالعمل التطوعي لدى شباب 
 الشباب الجامعيين بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   

 الدكتور    محمود على أيوب 

155 

دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى  
 الطلبة في جامعة النجاح الوطنية 

 غسان داود   األستاذ الدكتور عبد الكريم سرحان األستاذة أسيل 

182 

معوقات تطبيق معاييراالعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في  
 العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربويين

 بو كريمأ.أحمد األستاذ الدكتورراتب العجرمي           األستاذ  

203 

 231 العلوم القانونية والسياسية 

الجمعيات العامة في القانون  آليات تفعيل دور المساهم في حضور 
 الباحثة األستاذة خبيشات نبيلة       الجزائري 

232 

 المصلحة الفضلى للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة 
 الباحثة  والء عاطف عمايرة   

246 

 ً     الوحدة في التنوع وإجابات المصير والحرية، القضية العراقية نموذجا
 أ.د. تيسير عبدالجبار اآللوسي   

266 
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المعاصرة  الرواية  المعرفية في  الفوضى ومتطلباتها  ستاذ  األ  جماليات 
 لدكتورة سعاد بن ناصر/ األستاذة الدكتورة زهيرة بولفوس امساعد ال

002 

الدكتورة ناهدة    السفينة لجبرا ابراهيم جبرا التقنيات السردية في رواية  
 أحمد الكسواني أستاذ مشارك 

016 

 030 الباحث عزالدين سبيحي  مفهوم الوصف عند عبد اللطيف محفوظ 

الشعِر   صناعِة  قضيِة  من  القُدامى  العرِب  النُّقاِد  قتيبة    \موقُف  ابُن 
زينة محيي الدين  هـ( أنموذًجا الباحثة  322هـ( وابُن َطباطبا )ت 276)ت 

 غنيم      األستاذ الدكتور حمدي محمود منصور 

048 

 069 مناهج النقد والفكر الفلسفي 

 070 الدكتورة مديحة دبابي   جاك دريدا وتفكيك مفاهيم المركزّية الغربّية

الصوتيات الفيزيولوجية والفيزيائية والّسمعية عند ابن رشد في ضوء  
 األستاذة نصيرة شيادي        الصوتيات المعاصرة

082 

 099 الفنون  

 100        الباحثة الدكتورة نورية هاتي إشكالية ترجمة التراجيديا عند ابن رشد

االحتفالي  المسرحي  النص  في  والفرجة  التمسرح  تقنية  إلى      التعرف 
 الدكتور بحري قادة   

116 

 131 اإلعالم واالتصال 

الخطاب   الجزائري  أركيولوجيا  "السياحة    \ اإلشهاري  إشهار 
 األستاذة الدكتورة بصالح خديجة  في الجزائر" أنموذجا. 

132 

دور اإلعالم الرياضي العربي المرئي المتخصص في تأجيج  
دراسة ميدانية على عينة من الجماهير   \العنف  في المالعب 

 العربية
 بلخيري الدكتورة سارة جابري   \ الدكتور ميلود مراد   

150 

/ الحديثة  المؤسسات  مناجمنت  في  العامة  األدوار    العالقات 
 الدكتور حنان شعبان    الدكتور مراد كموش    والنماذج

173 

 204 نصوص تاريخية 

  –   1775من وثائق القرن الثامن عشر: رسائل الكهنة القديمة "نيسان  

 المخلصي الخوري قسطنطين الباشا  م"جمعها ونشرها  1776آب  

 دراسة وتحقيق  األستاذ الدكتور محمد عبد الكريم محافظة 

205 

  

 230 االقتصاد وإدارة األعمال 

 عالي بوشعور رضية      التعليم الستاذ أل  الحركة السكنية في الجزائر

 الدكتور بوزيان محمد  

231 

 257 جتماعية العلوم النفسية واال

في   السلوكية  النظريات  الفعل    التعلمأثر  في  بافلوف  ايفان  )نظرية 
 الدكتور جمال محمد بحيص    المنعكس الشرطي نموذجا( 

258 

 استراتيّجّية الّصف المعكوس في صفوف اللّغة العربية كلغة ثانية
 الباحثة نادية مصطفى العّساف    تطبيقات عملّية

272 

 287 األنثروبولوجيا 

نحو   والزمان:  للزمانالثقافات  بن    أنتروبولوجيا  )أ(   محاضر  أستاذ 
 معمر عبد للا   

288 
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الواقعية والمرجعية  الذاتي  التخييل  بين  الحياة    األستاذة   محكي 

    المحاضرة الدكتورة حنان حطاب
002 

المعاصر بين اإلقتضاء اإلشتغال  األسطوري في الشعر العربي  

  الدكتور سعيد شيبان    الدكتور  الحبيب عّمي                  و التجريب

015 

الروائي النص  "األسود   عتبات  رواية  لغالف  سيميائية  قراءة 

     فتيحة كحلوش الدكتورة    أمال شيدخ     لباحثةا  يليق بك" أحالم مستغانمي

030 

الباحثة  نجمة حامد Morphological clues  القرينة الصرفية

 عبدالهادي عبدالقادر 

046 

 061 مناهج النقد والفكر الفلسفي 

الدكتور   البعد الفلسفي في أدب نُعيمة)رواية اليوم األخير نموذجا(

   جالل مصطفاوي
062 

الدكتورة     التَّرجمة اإلنسانيَّة من البعد اللُّغوّي إلى الحوار الثَّقافيّ 

 إيمان تيب الباحثة اللغوية    وهيبة وهيب 
089 

الرقابة وقمع السلطة األستاذة حنـــان بن   حرية األديب بين حدود 

 قيــراط 
102 

 "المصطلح النقدي في "عيار الشعر البن طباطبا العلوي

التخصص- لغات  منظور  من  منديل   باحثةال  -دراسة    كنزة 

 حسان راشدي واألستاذ 

119 

 134 واإلعالم واالتصال الفنون 

اإلعالمية:   والتربية  المعلوماتية  الثقافة  بين  العالقة 

تنافر؟ أم  الحمزة  تكامل  منير  رضوان و  الدكتور  الدكتور 

    بلخيري

135 

مسرح    ( علولة  القادر  عبد  عند  المسرحي  الخطاب 

   لعريط مسعودةواألستاذ      جبيد تسعديت   الباحثة  الحلقة أنموذجا(

160 

 174 االقتصاد  سوسيولوجيا 

المسؤولية   تجسيد  في  العمالية  االجتماعية  الخدمات  دور 

االقتصادية للمنظمات  سوسيواقتصادية ..  االجتماعية    مقاربة 
 الدكتور جاهمي عبد العزيز

175 

 208  جتماعية العلوم النفسية واال

التدريس بالملكات : نحو مقاربة العتماد منهج تربوي شمولي  

المتعددةفي   الذكاءات  لنظرية  بوربـــعين   التعليم  وهيبة  الدكتورة 

 الدكتور عطار عبد المجيد و

209 

ونسقي   عقالني  معرفي  منظور  من  النفسية  االضطرابات 

 الدكتور حسان سخسوخ  اجتماعي

240 

معلم الرياضيات   \  تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه  

 والء عبد الفتاح الهمص الباحثة  في المدارس الثانوية

254 

يستخدمها   التي  السائدة  التدريس  وطرق  إستراتيجيات  واقع 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  

رامي   الدكتور   ومبررات استخدامها في ضوء بعض المتغيرات

 نعيم عطيه   

275 
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 المازوخّية في شعر ابن سهل األندلسّي دراسة نفسيّة تحليلّية 

  \ الدكتورة مها أحمد السمهوري  \الدكتورة نوال عبد الرحمن الشوابكة  

 الدكتورة رانية أحمد جبر 

002 

 029 األدب الّنسوّي والتّراث العربي  الباحث حاج بنيرد

بين   و  األسلوبّية  المصطلح  في  قراءة  العرب:  المحدثين  و  القدماء 

 الباحثة حسناء حبّية   .المفاهيم

050 

عواد   محمد  الباحث  األردني  الشاعر  عند  الشعري  النقد  في  قراءة 

 خريسات 

071 

 104 مناهج النقد والفكر الفلسفي 

بار الغني  "عبد  الناقد  عند  التأويل  مسارات  إبستيمولوجيا  "في  من 

 الدكتور بالل كوسة         -إلى براديغم التأويلالمنهج 

105 

 127 الباحث  بوسعد  بوخليفة    .الهيرمنيوطيقا رافدا فلسفيّا لنظريّة التّلقّي

 143 الفنون واإلعالم واالتصال 

  \  قراءة في مفهوم الثقافة التلفزيونية الدكتورة عائشة لصلج

 الدكتور نور الدين مبني 

144 

  

 161 االقتصاد و إدارة االعمال 

Socio Economic Challenges for Jordanian Female 

Workers in Garment Industry in Jordan 

“Sahab Industrial City as a Case Study ” 

Farah Al Azab , Dr. Abeer Dababneh & Dr. Amal 

Awawdeh   

162 

الجزائر في  العمران  بوشعور رضية       – الحوكمة  –نموذج       -أ.د 

 بوزيان محمد

205 

كلية الهندسة الجامعة المستصرية انموذجا   ومتابعتهم  تأهيل الخريجين  

 , المالكي   حسين  فاضل  عمار  المدرس    ، قاسم  منى صباح  ا.م.د 

 المدرس المساعد هبة اكرم علي 

236 

 258  العلوم النفسية واالجتماعية 

التكوين الجامعي في الجزائر حالة العلوم االجتماعية  واقع ومرجعيات  

 الدكتور بن هامل جميلة \الدكتور فقير محمد راسيم  

259 

  

 276 العلوم القانونية والسياسية 

Democratic Transition, Military Managment 

Reform, Are They always Acceptable? 

Dr. Benhamadi Abdelakader 

277 
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الجامعي   التعليمي  الخطاب  في  العربية  اللغة  استعمال  – واقع 

 األستاذة كريمة  نعلوف خطاب طلبة وأساتذة جامعة بجاية أنموذجا

002 

والتطبيق الرؤيـــــــــة  بين  البنيوي  الشمعة  المنهج  تحليل)رواية 

ً والدهاليز(   الدكتور المثنى العساسفة  أنموذجا

028 

  

 062 والفكر  التاريخالحضارة و

والتأثر التأثير  القديم  العراقي  الفكر  في  رويدة   األسد  الدكتورة 

 فيصل موسى النواب

063 

المتوسط فضاء  عبر  الديني  الفكر  : حنان  .الثقافة وراهن  الباحثة 

 برقرق

117 

يحيى بن حكم   األندلسية:المشهد الحضاري في سفارةالدبلوماسية  

 جليس  مدحاألستاذة رشا عبد الفتاح م الغزال إلى بالد النورمان

144 

  

 172 واإلعالم واالتصال  الفنون

الهوية   على  وانعكاسها  التلفزيوني  اإلشهار  في  المرأة  صورة 

 .الثقافية للمجتمع الجزائري من وجهة نظر األفراد

    األستاذة حسيبة أغا  الدكتور فضيل حضري

173 

 191 الدكتور بن عبد هللا بن ساحة    تاريخ التراث الموسيقي الجزائري

  

 209 االقتصاد و إدارة االعمال 

Higher Education Quality Assurance Standards in 

Jordan: Professoriate Perspective Dr Amani Jarrar 

210 

  

 282 جتماعية العلوم النفسية واال

 283 أ.طالبي حفيظة  العمل والسلوك األخالقي.. إشكالية التزام

  

 303 العلوم القانونية والسياسية 

الباحث ياسين   نظرية ما بعد االستعمار عند "جماعة التابع" الهندية

 كريم

304 
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المعاصر العربي  النقد  في  السيميائي  المصطلح    .إشكالية 

 خراب  الدكتورة ليندة

002 

المعاصر   الجزائري  الشعر  في  الجمالي  االنعطاف    \التشكيل 

 الدكتور  سعيد شيبان      الحداثي وتبديات الكينونة

030 

للكاتب الخطاب   األوغاد(  )المتحمسون  مجموعة  في  الرمزي 

طّمليه المومني محمد  محمد  علي  إبراهيم  ،   الدكتور  الدكتور 

 الدكتور قتيبة يوسف الحباشنة، حسن الربابعة
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 203 االقتصاد و إدارة االعمال 

العربية   الجامعات  تطوير  في  العلمي  البحث  على  اإلنفاق  مساهمة

 كريمة غياد: األستادة \العياشي  زرزار: الدكتور

 204 

     الرقمي   الوصول  مؤشر  خالل  من  الجزائر  في  الرقمية  الفجوة  تحليل

     كريمة غياد األستادة

226 

 259 جتماعية العلوم النفسية واال

  الدكتور  التعليمية العملية في التدريسية( ميرل) نظرية تطبيقات

 مصلح" عزيز محمد"  معتصم

 260 

 الجرفيكي بجامعة   التصميم  بتخصص  التحاقهم  نحو  الطلبة   اتجاهات
 العجلوني محمد خالد عمر الدكتور  باألردن  جدارا

287 

  
 
 



 23  الفهرس 
 

 ص. 

 أ، ب مفتتح 

 1 األدب وعلوم اللغة و  الفلسفة

 الذّاتية   سيرته  في  مقاِرنة  تحليلية  قراءة  الميزان  في  العقّاد(  أنا(

 الخالق عبد إسماعيل غسان الدكتور

2 

  لسيبويه  الكتاب  في  اإلعالل  مظاهر  في   الصوتي   التعليل  تحليل

 الحريبات  محمد محمود الدكتور  صرفية صوتية دراسة

24 

 والزينة   الّلباس  :األندلسيّة  الموشحات  في  الحضاريّة  المعالم

الدكتورة  الفنيّ   بالبناء  وعالقتهما   الرحمن   عبد  نوال  للموّشحات 

 الموسى سعد ياسمين الشوابكة والدكتورة

57 

 85 تريكي  مبارك  الدكتور   المواطنة  ومفهوم   العربية  في  التغليب  قاعدة

 109 الحضارة والتاريخ واللغة 

 الطرح   إلى  الصوري  التصور  من  فتجنشتاين  فلسفة  في  المعنى  مسألة

 مبارك  بوعلي األستاذ البرغماتي

110 

  

 131 الفنون 

  علية بن األستاذ  اإلذاعية الدراما في للعرض الصوتي التأثيث

 رابحي

132 

  

 148 االعمال االقتصاد و إدارة 

 الهندية  للتجربة  إشارة  اإلستراتيجية  للشراكة  كنموذج   التعهيد

 الحاج عرابة الدكتور نعيمة، رجيمي األستاذة

 149 

  

 161 جتماعية العلوم النفسية واال

 في الثانوية المدارس طلبة لدى اإلبداعي والتفكير اإلبداع تنمية

    بحيص جمال الدكتور األستاذ المعلمين نظر وجهة من يطا مدينة

162 

  القراءة كتب في الثانوية المرحلة  لطلبة الالزمة القيم توافر مدى

 السبع  أحمد سالم سعاد. د.اليمنية أ الجمهورية في عليهم المقررة

192 

  في االنترنت استخدام نحو  العربية اللغة ومعلمات معلمي اتجاهات

 غوادرة   نضال   الدكتور  الخليل  محافظة  مدراس  في  التعليمية  العملية

241 

 
 

 
 
 



 22  الفهرس 
 

 ص.  

 أ، ب مفتتح

    

 1 الفلسفة  األدب وعلوم اللغة و

العثماني العهد  في  لألضرحة  المكاني  الفضاء  تلمسان   سيميوطيقا 
 و الدكتورة نصيرة بكوش   أنموذجا الدكتورة نعيمة رحماني

2 

بحر( للشاعر الدكتور عبد الرحمن تأمالت صوتيّة في صرخات )يا  

 العشماوي الدكتورة عّزة عدنان أحمد عّزت

24 

تلمسان منطقة  في  القرى  لبعض  طوبونيمية  األستاذة:  دراسة 
            نجراوي فاطمة الزهراء

65 

والمنبت  المصطلح  في  مقاربة  الموضوعاتي:  المنهج 

 والتوجهالدكتورة مسعودة لعريط 

78 

    

 106 االقتصاد و إدارة االعمال 

في تقييم األداء  (EVA) مساهمة مؤشر القيمة اإلقتصادية المضافة

المالي لقطاع المحروقات الجزائري باإلشارة الى شركة سونطراك 

أ.د                   مهري عبد المالك و (2015-2012خالل الفترة: )

     شريف غياط

107 

ظــل الــتنــميــة   في  الــمستدامــــــة 

عبد     بوربعين   .وهيبة الدكتورة الــعــولـــــمـــة عطار  والدكتور 

     المجيد

168 

    

 187 العلوم النفسية والتربوية 

تنفيذ  في  الدنيا  األساسية  المرحلة  معلمي  تواجه  التي  الصعوبات 

طارق   سوزان  األستاذة  طوباس  بمحافظة  الجمباز  حامد رياضة 

 ذياب

188 

اتجاهات الطلبة نحو التحاقهم بتخصص التصميم الجرفيكي بجامعة 

 عمر خالد محمد العجلوني  الدكتور جدارا باألردن

243 

وجهة  من  الدراسي  التحصيل  على  األكاديمي  اإلرشاد  برامج  اثر 

التربية بجامعة طيبة   نظر طالب الفنية في كلية  التربية  تخصص 

 عرسان الرباعي الدكتور احسان 

270 

  

  

 

 

 

 

 



 21 الفهرس 
 

 

 ص.  

 أ، ب مفتتح

    

 1 الفلسفة  األدب وعلوم اللغة و

االستعارة مفهوم  تحيين  في  البالغة  مساءلة  بين 

  الدكتورة عايدة حوشي  والسيمياء.

2 

األستاذة    أنساق الثقافة العربية والهوية اإلنسانية في شعر "المتنبي"

 كبير آمال 

24 

 49     فاتحة شنافي  بنية المصدر الموضوعية

 69  الدكتورة مباركة خمقاني  ظاهرة اللّحن في اللّغة العربية

األستاذ المشارك صالح   أسلوبية االنزياح في أعمال أدونيس

 و السيدة فرزانه محمودی  الدين عبدي

82 

ابراهيمی والسيد کاظم اللغة العربية و المفردات األجنبية د. قاسم  

 وفائی:

111 

العربی  الشعر  فی  عنترة  شخصية  توظيف  فی  نقدية  دراسة 

 حامد جنادله السيد المعاصر الدکتورة عزت مالابراهيمي و

127 

    

 154 الحضارة والتاريخ واللغة 

 155 نهاية أم عودة الدّاعية؟ .األستاذ حـاتم مـشي

 183 الفنون 

السينمائية األستاذ أحمد تشكيل الصورة 

                            شريكي

184 

 االقتصاد و إدارة االعمال 
203 

حديدان  الدكتورة  الجزائرية  المؤسسة  في  الوقت  إدارة  واقع 

   صبرينة: األستاذة خالد أسماء

    204 

المؤسسات  ترقية  في  فعالة  كآلية  المباشر  األجنبي  االستثمار 

 األستاذ مسيخ أيوب  -الجزائر نموذجا–والمتوسطة الصغيرة 

225 

بين ممارسة الحوكمة في المؤسسات العمومية اإلقتصادية  العالقة 

 صالح فّروم  الجزائرية بوالية سكيكدة وقدرتها التنافسية

252 

    

 288 العلوم النفسية واالجتماعية 

طلبة جامعة  الكفاءات المهنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر 

               يسمينة هاليلي  الدكتورة  باتنة

     289 

   

 
 
 



 20 الفهرس 
 

 ص. 

 أ، ب مفتتح 

 1 األدب وعلوم اللغة و  الفلسفة

   شعنافي  فاتحة -داللية صرفية  مقاربة الحاالت لمصادر الصيغي  التعدد

 - الرباط– التربية علوم كلية   الخامس  محمد جامعة

2 

المعاصر العربي  الخطاب  في  التراث  محمد  مستقبل  عميرات 

 األمين: دكتوراه في األنثربولوجيا 

17 

Misogyny and the Spiritual quest in T. S. Eliot’s 

“Sweeney Agonistes”Ms.Leila Bellour Department of 

Foreign Languages Mila University Center, Algeria 

32 

دراسة أللفاظ األعشاب - ع اللساني في منطقة تلمسانجماليات التنو 

 دكتوراهباحث لدرجة ال   جمال الدين بابا -الطبية نموذجا

66 

 85 التاريخ 

 شون اليهودي إلى فلسطين في العهدرحلة صموئيل بن شم
عبد الرحمن   الدكتور دراسة وترجمة  م1210هـ/606المملوكي

 محمد حامد مغربي 

86 

 

األستاذ   رؤية تاريخية من خالل نماذج إسالمية  التعايش الثقافي

 سكاكو حورية  األستاذة  أستاذ باحث  معازيز عبد القادر

123 

 135 االقتصاد و إدارة االعمال 

وأثر   ،مفهوم رأس المال ودوره في تحديد قواعد التقييم المحاسبي

 أستاذ مساعد  لكيموش بال ذلك على قياس الربح واإلفصاح عنه

136 

 وهــيبة    الدكتورة   متــغير  عالم  في  المعلومات  ونظم  المعرفة  إدارة

 بـوربــعين

157 

العنصر البشرية الموارد ومحاسبة قياس أداء  لتقييم  : مدخل حديث 

 الدكتور: زرزار العياشي   البشري

 191 

  جودة التعليم العالي في الجزائر من منظور التصنيفات الدولية واقع 

 أستاذ التعليم العالي بن عبو جياللي  باحثة دكتوراه بن ونيسة ليلى

210 

 234 العلوم النفسية والتربوية 

استخدام   مادة بعض  أثر  تعليم  في  النشط   التعلم  استراتيجيّات 

طلبة المرحلة الثانوية في على التذوق األدبي لدى    المعارف األدبية

 د. محمد عبد الرحمن الجاغوب  اإلمارات العربية المتحدة

235 

 ارتباط التوافق الزواجي بالمستوى االقتصادي ومدى االيمان الديني 

الغربية الضفة  جنوب  في  الفلسطينيين  االزواج  الدين   لدى  صالح 

 القدسآالء حازم حميدة: جامعة     علي وتد: جامعة القدس

262 

 290 أوراق بحثية للمؤتمرات

المقروئية الجزائر  إشكالية  في  األطفال  زوجة  فريدةأولمو  عند 

   أستاذة باحثة في الفلسفة واإلعالم  الزيتوني

291 

 

 

 



 19الفهرس  
 

 ص. 

 أ، ب مفتتح 

  

 001 األدب وعلوم اللغة و  الفلسفة

 002 فزازي   السالم عبد الدكتور    للعلم نقد أم للنقد علم السيميولوجيا،

 016 مــهـــا بــنــســعـــيدالدكتورة       مفهوم الشعرية في الثقافة الغربية

الدكتور ضياء  السحرية في رواية خريطة كاسترو األستاذ  الواقعية 

 غني العبودي

030 

 الرحمن  عبد  محمد   الدكتور   األستاذ    اإلسالم  في  والمال  التجارة  سلطة

     يونس

049 

 \تعابير الغضب اللهجية عند شباب مدينة تلمسان في المجال الدراسي

 األستاذ شرقي سنوسي مصطفى                       دراسة اجتماعية لغوية 

074 

" اآلخرين خبز" شقير مجموعة محمود قصص في السرد تقنيات

    الكسواني أحمد ناهدة  الدكتورة  سيميائية أنموذجا مقاربة

087 

و  فنّ   لنشأة  تحليلية  و  نقدية  دراسة  علي   الدكتور  تطّوره  المقامات 

   شفائی مهدی مساعد مدرس \ صياداني

108 

  

 133 االقتصاد و إدارة االعمال 

 قطاع  تنمية  من  تحد  و    المقاوالتي  الميدان  تواجه  التي  العراقيل

 \   أيوب   مسيخ  األستاذالجزائر    في  المتوسطة   و  الصغيرة  المؤسسات

 عبيرات  مقدم الدكتور األستاذ

134 

 الفترة  خالل  االقتصادية  اإلصالحات  ظل  في  الجزائري  االقتصاد  واقع

   جزيرة الدكتور معيزي \محمد   بوقمومالدكتور  (1993-2008)

163 

  

 197 الفنون 

 األستاذ   اإلسالميّة  والعربية  الغربيّة  الثّقافتين  في  الّصورة  معضلة

 الستّار  عبد عاطف

198 

األستاذ (  م 12-11/هـ 6 -هـ5 ق) المرابطين عند العمارة فن

 حورية سكاكو. أ \  القادر عبد معازيز

235 

  

 247 العلوم النفسية والتربوية 

  

 العالمات  على  القائم  التقييم  نظام  نحو  شقراء  جامعة  طالب  اتجاهات

 الكعابنه  سويلم  عوده  نايل  المتغيرات الدكتور  بعض  ضوء  في  بالرموز

248 

 تأصيليــة الدكنور دراســة الـذاتي االنـفعــالي الــوعـي دالالت

 محمــدقنــــن  خليـــل الدكتور  \ النواجحـة الحميـد عبـد زهيـر

279 

  

 
 

 

 



 
 18الفهرس  

 
 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 دراسات في علوم األدب و اللغة

ياسر  دكتور  نؤاس  ألبي  المحب  لوعة  في  دراسة  النص  نصية 

 عبدالحسيب رضوان 

002 

الدكتورة  المالئكة  نازك  أشعار  في  ودراسته  األسود  اللون  دالالت 

 زهرة ناعمي، األستاذة خديجة هاشمي

070 

أنموذجا  تلمسان  لهجة في اللغوي المستوى الكاف  و  القاف  صوتا 

 وروبة حميد األستاذ المشارك ب دراسة صوتية

092 

    

 114 التاريخ 

وقفية المغاربة وأثرها على الحياة العلمية في القدس زمن األيوبيين ) 

  الدكتورة نجية فايز الحمود  (هـ589-720

115 

الحلبي المحاسن  أبي  بن  في  خليفة  "الكافي  كتابه  و 

    مليكة بن عطاءهللا “األستاذة الكحل

142 

    

 157 وإدارة األعمال االقتصاد 

في  االقتصادي  والنمو  المالية  السياسة  أدوات  بين  السببية  العالقة 

 م( الدكتور كروش صالح الدين 2013-1965الجزائر خالل الفترة )

158 

لألسر  ميدانية  دراسة  اإلنتاج  إعادة  إلى  القياس  من  الفقر:  و  المياه 

تلمسان   بوالية  ال -الجزائر–الجزائرية  عبد  مجيد الدكتور 

   الدكتورة وهيبة بوربعين   عطار،

197 

    

 246 الدراسات القانونية والحقوقية 

 247 الدكتور نبيل زيد مقابلة    التحكيم األلكتروني

    

 277 العلوم السياسية 

العالقات الدولية بين إشكالية التحقيب الزمني وأزمة  

 األستاذ الدكتور عبدالناصر جندلي    التنظير

278 

 
 
 
 



 
 17الفهرس  

 ص. التصنيف 

 008 مفتتح

 010 دراسات في علوم األدب و اللغة 

دور لغة المتخيل الروائي في تعميق البعد الحضاري للهوية العربية/  

 األستاذة نورة بعيو                  مدن الملح والبيت األندلسي أنموذجا

011 

البيئة   مكونات  وجمالية  الرحلي  الكتابة المتخيل  في  الصحراوية 

رحلة "عائد من الصحراء الغربية" لـ    الرحلية الجزائرية المعاصرة

  األستاذة غنية بوحرة                          حسان جيالني "أنموذجا"

039 

للسكاكي)ت العلوم  في مفتاح  الطلب  متابعة بالغية   هـ(626أساليب 

 األستاذ باديس لهويمل                          تداولية في منطق استعمالها

056 

المعاصر العربي  الشعر  في  جديدة  نحوية  و    استعماالت  )البياتي 

   السياب ومحمود درويش ونازک المالئکة نموذجاً(

 اعل زس خيق              \     الدکتور قاسم مختاري

079 

عمار" "سيرك  رواية  في  الصورة   إرشاد  محمد   إواليات  الدكتور 

 العنوز 

092 

داخل المواقع  واختالف  األصوات  اختالف  الّسردي   التبئير:  العمل 

 األستاذ ماهر الجويني                                               الّروائيّ 

101 

ى( هَُو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن   في قوله تعالى:  )األََجُل ( و )األَجُل الـُمَسمَّ

ى ِعْندَهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُرونَ   (2) األنعام/  ِطيٍن ثُمَّ قََضى أََجاًل َوأََجل  ُمَسمًّ

  أ.م.د. فائــزة عباس حميدي                               دراسة داللية

116 

 135 التاريخ السياسي

عام   الجزائر  بشمال  تاقيطونت  تقارير 1875ملحقة  خالل  من  م 

 الدكتور بشير فايد                                           المكتب العربي

136 

 161 االقتصاد وإدارة األعمال 

وتحقيق   دور اقتصاديات التعليم في رفع مستوى رأس المال البشري

  المعاصرة األعمال   لمنظمات  الميزة التنافسية

 األستاذ مداحي محمد \ العياشيالدكتور زرزار 

162 

 193 الدراسات القانونية والحقوقية والسياسية

األستاذ   "حق المرور لملك األرض المحصورة وتطبيقاته المعاصرة"

 ولد خصال محمد 

194 

الخلدوني الفكر  في  االجتماعي  التغيّر  اجتماعيّة   ديناميكيّة  دراسة 

ً   -الّربيع العربيمقارنة لظاهرة التغيّر في دول   الدكتور   تونس أنموذجا

  محّمد حسني أبو ملحم

225 

 253 العلوم النفسية والتربوية 

إدارة  مدارس  في  االبتدائي  األول  الصف  معلمي  معرفة  مستوى 

   التربية والتعليم بمنطقة الرياض بأدوات التقويم التربوي.

  باسـل خميـس سالم أبوفودةالدكتور 

254 

ظل  في  النفسي  المرض  نحو  اإلسالمية  الجامعة  طلبة   اتجاهات 

  عاطف عثمان األغاالدكتور          الحصار وبعد الحرب على غزة

291 
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 دراسات في علوم األدب و اللغة 

 002    سعيد شيبان الدكتور بالغة الغموض في الشعر الجزائري المعاصر

عايدة الدكتورة    مبادئ ومفاهيم  نظرية العالماتمنطق السيميوطيقا:  

 حوشي

011 

حُ ا محّمد  قصص  في  وداللته  الّشخصّي  العلم  الدكتور   جيراتسم 

 عصام عساقلة 

041 

الدراسة الداللية لأللفاظ الدخيلة الفرنسية في منطوق تلمسان عند فئة 

   ابن اباجي أمينة )ز. بوشناق خالدي( ةالدكتور الشباب

065 

  

 086 االقتصاد وإدارة األعمال 

االصطناعية    العصبية  الشبكات  طريقة  بيناستخدام  التمييز   في 

والناجحة الفاشلة  نورالدين  الدكتور  .المؤسسات  األستاذة   \ بوالكور 

     منال خلخال

087 

والمالي   اإلداري  لألداء  تقييمية  الزيتون دراسة  معاصر  لجمعيات 

 فؤاد كردي  الدكتور التعاونية العاملة في محافظات الضفة الغربية

105 

  

 149 الدراسات القانونية 

  150 ونوغي نبيل  األستاذ  نقل التكنولوجياالتأصيل التاريخي والقانوني ل
 

 178 العلوم النفسية والتربوية 

قيم   الملصق في تنمية  الهندسة  فعالية فن  –التسامح لدى طلبة كلية 

 سؤدد عبد الغني شياع   المدرس المساعد جامعة المثنى

179 

( في تدريس ذوي االعاقة  Web 0.2معوقات استخدام تقنيات الويب ) 

السعودية  البصرية العربية  المملكة  بن حجاب الدكتور    في  عبد هللا 

 القحطاني

232 

العلمي   البحث  المخابر اإلنساني: مراكز  لتجربة  وظيفية   -مقاربة 

تلمسان بكر   وهيبة بوربعينالدكتورة     الجزائر-بجامعة  أبي  جامعة 

 جامعة أبي بكر بلقايد    حليمة مفيتحاألستاذة  \ بلقايد

268 
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المدارس  طلبة  لدى  السكني  بالوسط  العدواني  السلوك  ارتباط  مدى 

الثانوية في محافظة بيت لحم في فلسطين الدكتور صالح الدين علي 

 ابدير   األستاذ بدران عبد القادر \وتد  

272 

 
 
 
 
 

 ص. التصنيف 
 أ، ب مفتتح

 دراسات في علوم األدب و اللغة 
 

 النحوية: انتصار للظاهرية أم غيرة على العربية؟ ثورة ابن مضاء 

 آمنة بن منصور الدكتورة 

002 

 ز األسطورية و تحليلها في شعر بدر شاکر السياب دراسة الرمو

 اعل زس خيق\رضا کريمي الدکتور غالم\الدکتور محمد جـُرفي
010 

وعالقتها  الهوية  وأزمة  للمحاكاة  السوسيولوجية  بالعولمة    الوظيفة 

 بداك شبحة  الدكتورة الثقافية في المجتمع الجزائري. 
032 

الدكتور  مقاربات نقــد القصة القصيرة جــــدا في الوطن العربي

 جميل حمداوي
055 

 093 التاريخ 
األقصى   المغرب  بالد  فاس حاضرة    م 859\هـ 244  –م  808\ هـ191مدينة 

 الدكتور عبدالرؤوف أحمد عرسان جرار 
094 

 151 االقتصاد وإدارة األعمال 
 العالقات االقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 

محسن الندوي باحث في سلك   في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية

 الدكتوراه

152 

 205 العلوم النفسية والتربوية 
ضغوط العمل وعالقتها بالدافعية لإلنجاز و إستراتيجيات مواجهتها  

 دراسة ميدانية بمتوسطات مدينة باتنة   -لدى مديري التعليم المتوسط

 مخلوفي سعيد األستاذ 

206 

العملية  التربية  العملي لمقرر  تقويم أداء الطالب/ المعلم في التطبيق 

المفتوحة من منظور مديري مع المدارس المتعاونة في جامعة القدس  

 المدارس الدكتور معتصم " محمد عزيز" مصلح 

238 
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 دراسات في علوم األدب و اللغة  

دنقل أمل  شعر  في  القناع  خيار  استراتجية  أو  والواقع  الحلم  جدلية 

 األستاذ حبيب عمي          الرفض

002 

األستاذ         رفي الّشعر الجزائرّي المعاص تحّوالت الداّللة والتّراكيب

 فريد تابتي 

017 

التّل، مقلّد و طالب شاعر اإليراني؛ الحکيم الخيّام  مصطفی وهبي 

 مهدي شفائي    الدکتور علي صياداني   دراسة مقارنة

038 

  دور لغة المتخيل الروائي في تعميق البعد الحضاري للهوية العربية

 األستاذة نورة بعيو       مدن الملح والبيت األندلسي أنموذجا
055 

لتحليل النص الوصفي من خالل نحو الخطاب الوظيفي نحو مقاربة  

 األستاذ الدكتور  يحي بعيطيش 

081 

 106 الدكتورة سمية حطري إشكالية مصطلح األدب النسوي

 119 الدكتور جميل حمداوي  من البالغة الكالسيكية إلى البالغة الجديدة

 153 الدكتور زهير محمد العرود   كال في القرآن الكريم

Formulaic language Obstacles  معوقات العبارات المصاغة  

 عبد الرحمن عبد الملك أمين

171 

  

 179 االقتصاد و إدارة االعمال 

بطاقة األداء المتوازن كإطار لألداء االستراتيجي وأثره على الربحية 

الدكتور فتح   الضفة الغربيةفي بعض الشركات الفلسطينية الكبرى في  

 هللا غانم

180 

 
 

 213 العلوم النفسية والتربوية 

.م. أ  المرأة المهندسة ومهارات القيادة في المجتمع العراقي بعد التغيير

 المهندس حيدر مجيد محمد  \\  د. منى صباح قاسم

214 

دور المرشد االكاديمي في رفع المستوى العلمي للطلبة في 

 \منى صباح قاسم  .أ.م.د \كاظم كامل رسن ..م.دأ الجامعات العراقية

 ر.م. حيدر مجيد محمد 

230 
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 009 دراسات في علوم األدب و اللغة  

زيني  تورج  الدکتور  شبكة  أبي  إلياس  شعر  في  المرأة  هاجس 

 اصغر حسيني \الدکتور رسول اعتمادي\وند

010 

 030 بهاء بن نوار الدكتور   إشكاالت ترجمة الشعر العربيّ 

ــاع  في  تَْشِكيُل اللُّغِة وبِنَاُء األُْســلُوب محمد الدكتور    شعر إدريس  َجمَّ

 محجوب محمد عبد المجيد

052 

الخرافيّ  النّّص  في  الّشخصيّات  المطّوقة    سيميائيّة  "الحمامة  حكاية 

 الدّكتور عصام عساقلة  الُجَرذ والغراب" نموذًجا

076 

النسائي والمنظور  الغرب  إلى  الهجرة  العربية في تجربة   الرواية 

 رشيد وديجى   قراءة في ثالث روايات

103 

 116 الفنون  

الفن العربي اإلسالمي في العصر األموي وأثره على الفنون اإلسالمية 

 عمر خالد محمد العجلونيالدكتور  الالحقة

117 

موفق علي  الدكتور  بويس و توسع مفهوم الفنجوزيف 

 قاسم عبدالكريم الشقران  الدكتور\,السقار

131 

 151 االقتصاد و إدارة االعمال 

 152 عبود زرقين الدكتور إدارة المعرفة طريق أساس لتحقيق التنمية

إفريقيا   شمال  دول  في  البيئي  للتأهيل  كاستراتيجية  البيئية  العالمة 

   األســتاذة مديحة بخوش

180 

 196 قضايا الفلسفة والفكر السياسي 

  197 الدكتورعماد الدين إبراهيم عبد الرازق  العقل عند أنتوني كيني
 

 229 العلوم النفسية والتربوية 

 230 هاليلي ياسمينة الدكتورة  الجامعةاالغتراب النفسي لدى طالب 

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عملهم اإلرشادي في 

معتصم الدكتور   محافظة بيت لحم في عهد تعيين مشرفي اإلرشاد

 محمد عزيز مصلح

248 
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 دراسات في علوم األدب و اللغة  

                 األماني والبعد المفارقي في نقائض جرير والفرزدق
 عبد هللا حسين خلف    مساعد باحث  \ ستاذ الدكتور ضياء غني العبودي األ

002 

 ر شاکر عامریودکتال رؤية نقدية\حمد مطر السياسی  أسلوب شعر أ

  صيادانیعلی    \ سدیأ ةصديق

021 

ابن سعيد بن الخطيب ولسان الدين  – النزعة الوطنية عند األندلسيين 

 آمنة بن منصورالدكتورة  المغربي أنموذجين 

049 

الُجّر. عقل  شعر  في  للصُّورة  الحديثة  الفنِّـيَّة  مات  لزهـر   الّسِ الدكتـور 

    فـارس

059 

 075 الدكتــــور جمـــيل حمــــداوي   سيميوطيقا الذات بين النظرية والتطبـيق

الوسيلة والغاية بين  العربي  الروائي    \     حنان حمودة  الدكتور   المنجز 

   زيد خليل القراله الدكتور
092 

  

 113 الفنون 

التناص في تصميم األشكال البصرية بين السجاد الشعبي الوادي  

      الدكتورة  صفا لطفي لهنود الحمررافديني والسجاد الشعبي ل

114 

 
 

 143 علوم االقتصاد واالجتماع السياسي والقانون 

حوالف   الدكتورة واقع عمالة األطفال في الجزائر والية تلمسان نموذجا

    األستاذة بوفاتح كلتومةو رحيمة
144 

 
 

 165 واالجتماعية العلوم النفسية والتربوية

األستاذ مرابطي   االجتماعية في توازن الصحة النفسيةحقيقة المساندة  

 عادل    

166 

دراسة على طلبة جامعة جرش \التنشئة االجتماعية و التعّصب في االردن

 . محمد حسني أبو ملحمد \يوسف محمد الشرمان  د. \ احمد الزبون .  د  االهلية
177 
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 ص. التصنيف 

 بأ،  مفتتح

 001 اللغة   األدب و دراسات في علوم 

بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها  

 الدكتور محمد عبد الرحمن يونس            الزخرفي والجمالي

002 

دراسة تقابليّة بين تراكيب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر ذلك 

د. منى صالح   العربيّة لغة ثانيةعلى فهم النّص لدى متعلم اللغة  

 العجرمي

024 

 046 الدكتور ن. شمناد النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي
  

 067 االقتصاد و إدارة االعمال 

     بين الواقع والمأمول  للمياه العربية في الشرق األوسط يةمستقبل رؤية 

 حمدادو بن عمر/ جامعة وهران  الدكتور

068 

  

 080 فنون آداب و

 التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات الحاسوب

 ايفان عبد الكريم  \معتز عناد غزوان الدكتور    بحث

081 

اإليروسي والحب  الحقيقي  الحب  بين  العبث  مسرحية   تجليات  في 

  دغوم خيرية        *لنصر الدين بن غنيسة الدامية""ربطة العنق 

110 

وواقع   الخطاب  الصفيح المؤسساتيسيميائية  مدن  مسرحية   في 

 د.طامر أنوال

128 

  

 141 قضايا سياسية 

 142 الدكتور: علي سلطاني العاتري        نظرات في األسلمة والتأصيل

عبر البحر األبيض   هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا

  خليف مصطفى غرايبةالدكتور      المتوّسط

165 

  

 186 العلوم النفسية والتربوية اللغة وبحوث في 

تواجهالتحديا التي  تخصص   ت  طلبة  يراها  كما  العربية  اللغة  دراسة 

القرويين جامعة  في  العليا   الدكتورة  - الدراسات  ناعيم المغرب    مليكه 

 إدريس جرادات    الدكتور\

187 

 

 
 
 
 

https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftn1
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 األدب وعلوم اللغة

الديني  )التوظيف  القديمة  الحضارات  للدم في  التوظيف األسطوري 

 الدكتور مروان فريد جرار  واالجتماعي أنموذجين(

002 

المالئکة نازک  شعر  في  السياسي  خزاعل الحدث  الدکتور و قيس 

 غالمرضا کريمی فرد

029 

التحليل اللغوي بين المعنى المعجمي والسياق في تفسير عبد الحميد 

 في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير د. لخضر حدادبن باديس 

051 

سعيد المنداسي   \رمز الحب و الرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية

 الجزائري نموذجا األستاذ:الطاهر حسيني 

075 

 093 دراسات في التاريخ 

عصر  خالل  التجنيد  مسألة  األقصى:  بالمغرب  والسلطة  العلماء 

 م( 1727-1672أنموذجا_) العلوي المولى إسماعيلالسلطان 

094 

 112 االقتصاد و إدارة االعمال 

اآلثار المحتملة النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على  

 قطاع التجارة الخارجية د. عمر محمود أبو عيدة 
113 

 164 الفنون 

االسالميه   العربية  الزخرفة  في  الذهبي  صفا  الحلزون   : الدكتورة 

 لطفي

165 

 188 العلوم النفسية والتربوية 

أهم المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في مدار س 

بحيص مديرية د.جمال  نظرهم  وجهة  من  الخليل  خالد  \ جنوب  د. 

 قطوف

189 

االتجاه نحو البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي المدارس بوكالة  

الغـي الغوث   عبد  الفتاح  د.عبد  غزة  بمحافظات  الدولية 

            د. زهيــــــــر عبد الحميد النواجحة    \ الهمـص 

217 
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 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 األدب وعلوم اللغة  

كتاب األغاني وأهميته في بعث مفردات لغة العرب وتجديدها   

 سالّمي أ.د.عبد القادر  

002 

 047 د. عبد القادر فيدوح رؤيا العالم في الشعر العربي المعاصر

 077 الدكتورة آمنة بن منصور المديح في مساجالت األزهار األندلسية

ليلة و  ألف  التجارية  و مالمح نسائها  في مدن  األسواق والخانات 

وليلة  \ليلة ليلة  ألف  حكايات  متن  في  عبد   الدكتور  دراسة  محمد 

  الرحمن يونس 
 

090 

  

 121 دراسات فكرية اجتماعية 

والحقيقة: والهامش  شرعية    المركز  شرعية وجود  من  إلى  األنا 

 أحمد مداس الدكتور    ممارسة التهميش

122 

  

 148 فلسفة 

 149 محمد أعرابنظرية العقل عند الكندي   الدكتور 
  

 160 االقتصاد و إدارة االعمال 

التنافسية  الميزة  تعزيز  في  الزراعية  التعاونية  الجمعيات  دور 

 إعداد    فؤاد غالب كردي حنني  للمنتجات المحلية

161 

  

 197 العلوم السياسية 

التاسع عشر القرن  في  السياسّي والتشريعّي  في   \  اإلصالح  دراسة 

 علي الّصالح ُمولَى  الدكتور السياق واآلفاق  

198 

  

 219 الفنون 

والتأثير التلقي  إشكاالت  السينمائي؛  األبعاد   \  الخطاب  في  دراسة 

األمريكية السينما  في  والعرب  المسلمين  لصورة  عرض   الداللية 

  وتقديم األستاذ: رضوان بلخيري

220 

  

 241 العلوم النفسية والتربوية 

دور السيناريوهات البيداغوجية في فعالية إدماج تكنولوجيا اإلعالم 

تأثير إدماج موارد رقمية وفق سيناريوهات بيداغوجية   \واالتصال.  

ثانوي  األولى  السنة  تالمذة  لدى  السمعي  اإلدراك  كفايات  على 

 خنوس محسن  إعدادي.

242 

في   الخاصة  والتربية  الجامع  التعليم  التربية واقع مرشدي  مديريات 

الفلسطينية صقر   \  والتعليم  محمد  د.إدريس  وممارسات  سلوكيات 

 جرادات 

268 

 

 

 
 

 



 08الفهرس 

 
 ص. التصنيف 

 أ، ب مفتتح

 001 األدب وعلوم اللغة

 جمالية الوصف في رواية »الثلج يأتي من النافذة« لحنا مينة 

دانش  \ اسماعيلیسجاد  \ د. فرامرز ميرزايی\  د. عيسی متقي زاده

 محمدی

002 

 029 في شعرية الفضاء الدكتور سعيد بن علي الجعيدي 

هـ الدكتورة 672-604صورة العربي لدى موالنا جالل الدين الرومي
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