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أحمد الشمالي
Psychological
Resilience
and
its
Relationship to Coping with Stress
Strategies among Palestinian University
Students.
Shadi Khalil AbuAlkibash, Ala’a ballout

ص.
أ
ج
010
011
040
057

092
093
108

142

158
159

202

236
237

252

الفهرس 43
ص.
أ
مفتتح
002
األدب وعلوم اللغة
أنظار في صناعة المعجم عند العالمة محمد بنشريفة (ت003 )2018.
الدكتورة مليكة ناعيم
الواقعية السحرية في رواية السبيليات "ما لم يرد ذكره من سيرة 018
أم قاسم "إلسماعيل فهد إسماعيل األستاذ الدكتور ضياء غني
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اإلشكال االصطالحي في المجال المفهومي لمصطلحي "نص – خطاب"
األستاذة المحاضرة بصالح خديجة
التحليل التداولي للخطاب دراسة في ضوء تحليل المحادثات األستاذة نجمة
زقرور
القصيدة النّثرية الجزائرية :التّجاوز النّسقي واالقتراف األنثوي األستاذة
المساعدة نهاد مسعي
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دراسة قياسية باستخدام السالسل الزمنية المقطعية  Panelللفترة
2015/2000
الدكتور وليد بشيشي
الدكتور سليم مجخ
المساهمة التنموية للمرأة القيادية في ظل القوالب النمطية الجامدة دراسة
األستاذ
ميدانية بمدينة تلمسان – الجزائر -االستاذة بوزيدي رجاء
مصطفاوي مصطفى
العلوم النفسية والتربوية
تقييم واقع برنامج ماجستير اإلدارة التربوية في الجامعات الفلسطينية من
وجهة نظر الطلبة
الدكتور خالد سليمان محمد كتلو
البحوث االجتماعية ،السياسية واإلعالمية
الدين والتدين لدى الشباب الجزائري األستاذة طواهرية فتيحة
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(دراسة في نوعي التناص :التاريخي واألدبي)
الدكتورة هناء عمر خليل و الدكتورة مصطفى جابر
حقل األلفاظ الدالة على الشجاعة في أشعار عنترة بن شداد"،دراسة
داللية" الدكتور سيّد محمود ميرزايی الحسيني ،عيسی حمادي،
مهران نجفي حاجيور
إشكاالت صياغة المصطلح في المعجم العلمي العربي الدكتور
زهر الدين رحماني
تجليات التكوين الجمالي للنص الشعري التراثي الدكتور بن عودة
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ترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة العربية:أزمة تمثل المفاهيم أم
موضة اختالف؟ األستاذ :مسعود شريط
الحضارة والتاريخ واللغة
قراءة في معيار المعنى في فلسفة الوضعية المنطقية
األستاذ مبارك بوعلي
التحوالت االقتصادية في المغرب األوسط خالل العهدين
الموحدي و الزياني من القرنين (10-6ه16-12/ه):أدوار التراجع
دراسة مقارنة -األستاذة سكاكو حورية زوجة معازيزالفنون
سريالية الخطاب الكرافيكي الدكتور معتز عناد غزوان
االقتصاد و إدارة االعمال
مساهمة اإلنفاق على البحث العلمي في تطوير الجامعات العربية
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دور المرشد االكاديمي في رفع المستوى العلمي للطلبة في
الجامعات العراقية أ.م.د .كاظم كامل رسن\ أ.م.د .منى صباح قاسم\
ر.م .حيدر مجيد محمد

230

الفهرس13
ص.
التصنيف
أ ،ب
مفتتح
009
دراسات في علوم األدب و اللغة
010
هاجس المرأة في شعر إلياس أبي شبكة الدکتور تورج زيني
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ي الدكتور بهاء بن نوار
إشكاالت ترجمة الشعر العرب ّ
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العقل عند أنتوني كيني الدكتورعماد الدين إبراهيم عبد الرازق
العلوم النفسية والتربوية

االغتراب النفسي لدى طالب الجامعة الدكتورة هاليلي ياسمينة
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محافظة بيت لحم في عهد تعيين مشرفي اإلرشاد الدكتور معتصم
محمد عزيز مصلح

030
052
076
103
116
117
131
151
152
180
196
197
229
230
248

الفهرس12
ص.
أ ،ب
001
002

التصنيف
مفتتح
دراسات في علوم األدب و اللغة

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

أسلوب شعر أحمد مطر السياسی \رؤية نقدية الدکتور شاکر عامری
صديقة أسدی \ علی صيادانی
النزعة الوطنية عند األندلسيين – لسان الدين بن الخطيب وابن سعيد
المغربي أنموذجين الدكتورة آمنة بن منصور
ج ّر .الدكتـور لزهـر
ال ّ
صورة في شعر عقل ال ُ
سِمات الفنِّـيَّة الحديثة لل ُّ

021
049
059

فـارس

سيميوطيقا الذات بين النظرية والتطبـيق الدكتــــور جمـــيل حمــــداوي

المنجز الروائي العربي بين الوسيلة والغاية

الدكتور حنان حمودة

\

075
092

الدكتور زيد خليل القراله

الفنون
التناص في تصميم األشكال البصرية بين السجاد الشعبي الوادي
رافديني والسجاد الشعبي للهنود الحمر الدكتورة صفا لطفي
علوم االقتصاد واالجتماع السياسي والقانون

واقع عمالة األطفال في الجزائر والية تلمسان نموذجا

الدكتورة حوالف

113
114
143
144

رحيمة واألستاذة بوفاتح كلتومة

165
العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية
حقيقة المساندة االجتماعية في توازن الصحة النفسية األستاذ مرابطي 166

عادل
صب في االردن\دراسة على طلبة جامعة جرش 177
التنشئة االجتماعية و التع ّ
االهلية د  .احمد الزبون \ د .يوسف محمد الشرمان \ د .محمد حسني أبو ملحم

الفهرس11
التصنيف
مفتتح
دراسات في علوم األدب و اللغة

بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها
الدكتور محمد عبد الرحمن يونس
الزخرفي والجمالي
دراسة تقابليّة بين تراكيب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر ذلك
على فهم النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية د .منى صالح
العجرمي
النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي الدكتور ن .شمناد
االقتصاد و إدارة االعمال

رؤية مستقبلية للمياه العربية في الشرق األوسط بين الواقع والمأمول
الدكتور حمدادو بن عمر /جامعة وهران
آداب وفنون

التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات الحاسوب
بحث الدكتور معتز عناد غزوان \ ايفان عبد الكريم
تجليات العبث بين الحب الحقيقي والحب اإليروسي في مسرحية
*
دغوم خيرية
"ربطة العنق الدامية" لنصر الدين بن غنيسة
سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتي في مسرحية مدن الصفيح
د.طامر أنوال
قضايا سياسية

الدكتور :علي سلطاني العاتري
نظرات في األسلمة والتأصيل
هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر األبيض
الدكتورخليف مصطفى غرايبة
المتوسّط
بحوث في اللغة والعلوم النفسية والتربوية
التحديات التي تواجه دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة تخصص
الدراسات العليا في جامعة القرويين-المغرب الدكتورة مليكه ناعيم
\الدكتور إدريس جرادات

ص.
أ ،ب
001
002
024

046
067
068

080
081
110
128

141
142
165

186
187

الفهرس10
ص.
التصنيف
أ ،ب
مفتتح
001
األدب وعلوم اللغة
التوظيف األسطوري للدم في الحضارات القديمة (التوظيف الديني 002
واالجتماعي أنموذجين) الدكتور مروان فريد جرار
الحدث السياسي في شعر نازک المالئکة قيس خزاعل والدکتور 029
غالمرضا کريمی فرد
التحليل اللغوي بين المعنى المعجمي والسياق في تفسير عبد الحميد 051
بن باديس في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير د .لخضر حداد
رمز الحب و الرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية\ سعيد المنداسي 075
الجزائري نموذجا األستاذ:الطاهر حسيني
093
دراسات في التاريخ
العلماء والسلطة بالمغرب األقصى :مسألة التجنيد خالل عصر 094
السلطان العلوي المولى إسماعيل أنموذجا_(1727-1672م)
112
االقتصاد و إدارة االعمال
113
اآلثار المحتملة النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على
قطاع التجارة الخارجية د .عمر محمود أبو عيدة
164
الفنون
الحلزون الذهبي في الزخرفة العربية االسالميه الدكتورة  :صفا 165
لطفي
188
العلوم النفسية والتربوية
أهم المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في مدار س 189
مديرية جنوب الخليل من وجهة نظرهم د.جمال بحيص \د .خالد
قطوف
االتجاه نحو البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي المدارس بوكالة 217
الغوث الدولية بمحافظات غزة د.عبد الفتاح عبد الغـي
الهمـص \ د .زهيــــــــر عبد الحميد النواجحة

الفهرس09
التصنيف
مفتتح
األدب وعلوم اللغة

كتاب األغاني وأهميته في بعث مفردات لغة العرب وتجديدها
أ.د.عبد القادر سالّمي
رؤيا العالم في الشعر العربي المعاصرد .عبد القادر فيدوح
المديح في مساجالت األزهار األندلسية الدكتورة آمنة بن منصور
األسواق والخانات التجارية و مالمح نسائها في مدن ألف ليلة و
ليلة\ دراسة في متن حكايات ألف ليلة وليلة الدكتور محمد عبد
الرحمن يونس
دراسات فكرية اجتماعية

المركز والهامش والحقيقة :من شرعية وجود األنا إلى شرعية
ممارسة التهميش الدكتور أحمد مداس
فلسفة

نظرية العقل عند الكندي الدكتور محمد أعراب
االقتصاد و إدارة االعمال

دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تعزيز الميزة التنافسية
للمنتجات المحلية إعداد فؤاد غالب كردي حنني
العلوم السياسية

ي في القرن التاسع عشر \ دراسة في
ي والتشريع ّ
اإلصالح السياس ّ
صالح ُمولَى
السياق واآلفاق الدكتور علي ال ّ
الفنون

الخطاب السينمائي؛ إشكاالت التلقي والتأثير \ دراسة في األبعاد
الداللية لصورة المسلمين والعرب في السينما األمريكية عرض
وتقديم األستاذ :رضوان بلخيري
العلوم النفسية والتربوية

دور السيناريوهات البيداغوجية في فعالية إدماج تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال \ .تأثير إدماج موارد رقمية وفق سيناريوهات بيداغوجية
على كفايات اإلدراك السمعي لدى تالمذة السنة األولى ثانوي
إعدادي .خنوس محسن
واقع مرشدي التعليم الجامع والتربية الخاصة في مديريات التربية
والتعليم الفلسطينية \ سلوكيات وممارسات د.إدريس محمد صقر
جرادات

ص.
أ ،ب
001
002
047
077
090

121
122
148
149
160
161
197
198
219
220

241
242

268

الفهرس08
ص.
أ ،ب
001
002

التصنيف
مفتتح
األدب وعلوم اللغة
جمالية الوصف في رواية «الثلج يأتي من النافذة» لحنا مينة
د .عيسی متقي زاده \د .فرامرز ميرزايی \سجاد اسماعيلی \ دانش
محمدی
029
في شعرية الفضاء الدكتور سعيد بن علي الجعيدي
صورة العربي لدى موالنا جالل الدين الرومي672-604هـ الدكتورة 051
ماجدة حمود
065
داللة اللفظ بين المعجم والسياق
صياغَة ن ِ ّ
َظرية ال َّنقد األد ِّبي عندَ العَ َر ِبالدكتور 084
ُ
ي في ِ
دور ال َّنحو كَمقياس علم ّ
عبد العزيز شويط

114
التاريخ
115
المرأة الليبية في قورينا وسؤال الهوية األستاذ الصديق بودوارة
إدارة 129
و
االقتصاد
االعمال
االدارة الرشيدة ودورها في الحد من الفساد االداري والمالي في 130
االردن في ظل العولمة االقتصادية األستاذ :غسان مصطفى احمد
القضاة \ الدكتور عالء زهير الرواشدة
164
العلوم النفسية والتربوية
تقييم كتاب العلوم للصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية 165
في مدينة جنين الدكتورة بتول مصلح غانم
تأثير المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية على تحصيل الطلبة 208
األكاديمي اآلني والمؤجل في تدريس التربية الوطنية الدكتور فخري
رشيد خضر
Acceptance and Rejection Responses Towards the
Opposite Sex among the Students of Al- Quds OU

الفهرس07
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
شهريار وشهرزاد في الخطاب الشعري العربي المعاصر الدكتور محمد
عبالرحمن يونس
لســـانيـــات النـص من المفهوم إلى اآلليات اإلجرائية الدكتورة عايدة حوشي
عتبـــــــة اإلهـــــــداء الدكتور جميل حمداوي
دراسة جديدة فی السجع نشأته و مراحله الفنيه فی العصر الجاهلی الدکتور:
غالمرضا کريمي فرد ،و احمد سرخه
الفلسفة

إسهامات الفالسفة المسلمين في الحركة النقدية ابن رشد –نموذجا -الدكتور
سليم بتقه
الفنون
الكتابة الجديدة في المسرح العراقي يوسف العاني نموذجا أحمد شرجي
االقتصاد و إدارة االعمال
قطاع الطاقة واألزمة المالية العالمية أستاذة آسيا طويل
العلوم النفسية والتربوية
اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات التخطيط للتدريس
الدكتور محارب علي الصمادي
المزخرفة في حواشي القهوة المرتشَفة أ .عادل لخضر
الحديقة
َ

أ ،ب
001
002
042
065
081

96
97
106
107
136
137
174
175

203

الفهرس06
مفتتح

األدب وعلوم اللغة
الرواية والمستقبل " ،رواية آدم الجديد " للروائي  :قصي عسكر
الدكتور عبدالرحيم مراشدة
الدكتور خالد بوزياني
لغة السرد في الكتابة النسائية
مصطلح العدول واالنزياح عند اللسانيين العرب الدكتور سـالم عبد
هللا محمود عاشور
تفاعل الكتابي واأليقوني في الرواية الدكتور محمد العنوز
الفلسفة

تحول التراث األفالطوني في الفلسفتين الشرقية (اإلسالمية) والغربية
أ.د .صالح الدين خليلوف
كانط ،نحو استراتيجية السالم العالمي األستاذ سمير بلكفيف
الفنون

القيم الجمالية والرمزية للفن اإلسالمي د .شامخ زكريا مفلح عالونه
االقتصاد و إدارة االعمال
كتاب المفكر الماركسي االستاذ أبراهيم كبة ( دراسات في تاريخ
االقتصاد والفكر االقتصادي)عرض..تقديم..تعليق الدكتورعباس الفياض

أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية في االقتصاد العراق
الدكتور صباح قدوري
التلوث البيئي وأثره على البيئة السياحية في مدينة إب
الدكتور محمد حسن النقاش
نظم المعلومات المالية االلكترونية للمصارف التجارية في فلسطين :
العقبات والمخاطر -دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة
في مدينة طولكرم الدكتورعمر محمود أبو عيدة
العلوم النفسية والتربوية
Gender, Self, and the Other in Sharon Doubiago's
South America Mi Hija
Abdullah H. Kurraz.
..

ص.
أ ،ب
001
002
045
059
085
103
104
119
137
138
161
166
186
214
258

294
295

الفهرس05
ص.
أ ،ب
مفتتح
1
األدب وعلوم اللغة
2
رشيد وديجى
تقنية التقعير في الخطاب الروائي
سليم سعداني .المركز الجامعي بالوادي 8
صوفي
االنزياح في الشعر ال ّ
نظام الصوائت في العربية أ :خثير عي المركز الجامعي عين تموشنت 23
مقاربة أسلوبية للخطاب الشعري عند بلند الحيدري (ديوان "أغاني المدينة 41
الدکتورة کبری روشنفکر \ دانش محمدي
الميتة" نموذجا)
63
اإلعالم واالتصال الجماهيري
االعالم العربي في ظل األزمات الخطاب المرئي والتفاعلية مع احداث 64
الثورات العربية د .حسين االنصاري
83
التاريخ
الحياة الخاصة لإلمبراطور الروماني تيبيريوس (42ق.م –37م) أشرف 84
صالح محمد سيد الجامعة االسكندينافية –النرويج
105
الفلسفة
الفلسفة والنظرية النقدية  ...من كانط إلى مدرسة فرانكفورت قراءة 106
استكشافية في المنطالقات والواقع اإلعالمي األستاذ بن دريس أحمد جامعة
وهران /الجزائر
131
الفنون
أخناتون وأوزيريس بين المثالية واإلصالح في مسرح باكثير دراسة نقدية 132
تحليلية الدكتورة نورة السفياني
149
العلوم النفسية والتربوية
خصائص النساء المهجورات و مشكالتهن في األردن  -دراسة حالة محافظة 150
جرش نموذجا-
الدكتور:عالء زهير الرواشده -أستاذ علم االجتماع المساعد \ الدكتوره:
اسماء ربحي خليل العرب -أستاذ علم االجتماع المساعد \ الدكتور  :عمر
ربابعة – أستاذ اإلدارة التربوية المساعد :جامعة البلقاء التطبيقية/ /قسم
العلوم التربوية واالجتماعية
190
االقتصاد وإدارة األعمال
الفرص والتهديدات التي تواجه الشركات العربية في السوق الدولية 191
وعالقتها باألداء التصديري :تأطير فلسفي معرفي
أستاذ إدارة األعمال نزار عبد المجيد رشيد البرواري
جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا -مملكة البحرين
236
أثر السلوك التنظيمي على ظاهرة استخدام العمالة الوافدة في السودان
ورقة بحثية مستلة من رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة النيلين
علي محمد أحمد عبد المحمود صالح
277
العلوم السياسية
278
محددات السياسة والحكم في إيران
د .سنية الحسيني

الفهرس04
مفتتح

ص.
أ ،ب

األدب وعلوم اللغة
َ
ال َمـثـ ُل فـي العِـقـد الـفـريـد

009
010

الـدكـتـور ُمـحـسن اسـمـاعـيـل مـحـ ّمـد جـامـعـة غـرنـاطـةــ اسبانـيا

القصة القصيرة الشابة  ،وغياب المنهج النقدي في دراستها
أ.م.د .محمد عبد الرحمن يونس
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