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األنثروبولوجي الدكتورة نعيمة رحماني والدكتورة نصيرة بكوش
العلوم السياسية
االقليات في تركيا و المشكلة العرقية الباحث :سعيد مهديد

207

229
230
243
257
258

الفهرس 28
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
أنساق التأويل البالغي بين الهرمسية والتعدد في بناء المعنى
الدكتورة عايدة حوشي
أثر اإليقاع في السبك الصوتي عند ابن الرومي  :قصيدة "طواه
الردى" أنموذجا الدكتور أسامة محمد سليم عطية
الهوية والقبلية عند الشاعر الجاهلي ،قراءة جمالية ثقافية في يائية
عبد يغوث الحارثي .الدكتورة هبة مصطفى محمد جابر
طبيعة الـ(أنا) في المواقف والمخاطبات للنفّري (دراسة بوليفونية)
األستاذة يمينة تابتي
إشكالية الضعف اللغوي بين دعاة التيسير والتعصير األستاذ
الدكتوريحيى بعيطيش
الحضارة والتاريخ واللغة
بالغة الحِ جاج واإلقناع في المناظرة الكالمية .األستاذ سنوسي
سامي

أ ،ب
1
2
24
52
68
88
99
100

النشاط االجتماعي واالقتصادي والفالحي في إقليم توات خالل العصر
الوسيط .األستاذ بلحاج ميلود

120

االقتصاد و إدارة االعمال
مدى مالءمة األصول غير الملموسة لتقييم المؤسسات الجزائرية
األستاذ كيموش بالل
دور التراث الثقافي في تحقيق التنمية السياحية المستدامة -مقاربة
أونثربولوجية -الدكتورة وهيبة بوربعين
العلوم النفسية واالجتماعية
واقع الدراسات السوسيولوجية في الجزائر من وجهة نظر علماء
االجتماع الدكتور محمد مدان
الدكتورة :ملوكي جميلة
فحص محتوى أحالم المكتئبين
التجربة الجزائرية في "الحرقة« مقاربة سوسيولوجية
الدكتور حجال سعود

143
144
175
193
194
207
236

الفهرس 27
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
المتنبـي راويـا والروائـي محقّ
ي الفني في رواية
التراث
الشكل
:
قـــا
ّ
ي محمد جبريل
"من أوراق أبي الطيب المتنبي" للروائي المصر ّ
الدكتورة سميـة سليمـان الشوابكـة والدكتورة نـوال عبد الرحمن
الشوابكة
ْ
ْ
ْ
ب \ دراســـَـــــــة
ر
غ
م
وال
ق
ر
ش
م
ال
ي
ب
ة
ل
ض
فا
م
ال
ب
د
أ
ن
ْنَ
نَما ِذ ُج مِ
َ ِ ِ
َ ِ ُ َ ِ َ
َ ِ ِ
تحليليـــَّـــــة نقديـــَّــــة الدكتور ع َّمار عبد القادر مح َّمد شِبلي
اإلفهام في َمعايير الكِفاية التواصليّة لَدى متعلِمي اللّغة العربيّة
َمنزلة ِ
َير أبنائِها الدكتور .نزار قبيالت والدكتور غازي ابو حاكمة
مِ ن غ ِ
الحضارة والتاريخ
انعكاسات هجرة العمال الجزائريين نحو فرنسا خالل الحرب
الدكتور بشير فايد أ
العالمية األولى
علم الجمال ،الفلسفة واللغة
تضايف الفلسفة واألدب "كتابات الجاحظ أنموذجا" الدكتورة فريدة
أولمو
االقتصاد و إدارة االعمال
أثر تقلبات أسعار البترول على الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر
\ خالل الفترة ( 1970ـــــ  )2016الدكتور بوالكور نورالدين
الشباب الجزائري و المقاوالتية دراسة حالة اجهزة دعم التشغيل
و إنشاء المؤسسات -الدكتور مطاي عبد القادر
دور العالقات العامة في الترويج السياحي معايير مقترحة
لتطوير السياحة الصحراوية في الجزائر بين معطيات الواقع ...
وطموحات التطوير الدكتور رضوان بلخيري
العلوم النفسية واالجتماعية
القرابة ومحددات السلوك االجتماعي  -المصطلح القرابي أنموذجا
الدكتور مختار منصوري
العلوم السياسية
تفكيك الخطاب الكولونيالي وإسقاط األقنعة الدكتورة فطيمة ديلمي

أ ،ب
1
2

45
62
93
94
115
116
138
139
175
199

218
219
232
233

الفهرس 26
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
ّ
ّ
الرواية النّسائية والترجمة الذاتيّة عند المرأة الكاتبة:
تقاطع وتعالق ّ
نوال السّعداوي أنموذجا :دراسة مقارنة الدكتورة حنان بشارة
المختصرات اللغوية ظاهرة تفرض نفسها الدكتورة مليكة بن
عطاءهللا
الرؤية الموضوعية في کتاب "موازنة" اآلمدي علی محك النقد
التطبيقي الدكتور رسول بالوی
مصطلح البالغة في اللغة األدبية و صناعة المعنى التداولي
الدكتور مزاري عبد القادر
البنى المتقابلة في الخطاب النقدي األستاذ الدكتور سمر الديوب
الحضارة والفلسفة واللغة
أسس وآليات نظرية الشك عند "طه حسين" الدكتورة سامية
غشير ..الدكتور علي معاش
علوم اقتصادية وإدارية واجتماعية
معايير سعر النفط الخام في ظل تغيرات عرضه في السوق الدولي
الدكتور .لطيف الوكيل
دور الرقابة في تقديم الخدمة الصحية قي المؤسسات االستشفائية
الجزائرية  -األخطاء الطبية نموذجا –الدكتور إبراهيم بوالفلفل..
األستاذ لزغد راضية
التوجهات الحديثة لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الدكتور
بوقموم محمد الدكتور نزار سناء

أ ،ب
1
2
57
70
95

108
147
148
161
162
197

230

العلوم النفسية والتربوية
فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات التنظيم الذاتي وما وراء
المعرفة لخفض قلق االختبار وتنمية مهارات حل المشكالت لدى
طالب المرحلة الثانوية منخفضي التحصيل الدكتور عبدالعزيز
بن حجي العنزي

261
262

الجغرافيا \ أوراق عمل بجثية
التزايد الحراري بين الحتمية واإلمكانية األستاذ الدكتور عالوة
أحمد عنصر

296
297

الفهرس25
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
الداللة اللفظية بين عموم المعجم وخصوص السياق التركيبي الدكتور أحمد
مطهري
العدول النّحوي في لغة األمثال ومقاصده االستعماليّة الدكتورة فاطمة محمد
العليمات
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
إشكالية المصطلح بين نسائي و نسوي في البحوث األكاديمية دراسة عيّنة
مختارة من جامعة " مولود معمري " تيزي وزو الدكتورة رزيقة بوشلقية
الحضارة والتاريخ والفلسفة
الحادثة التاريخية بين التأويل الميتافيزيقي والتأويل المادي والعقلي
األستاذ المحاضر الدكتور بن مصطفى دريس
االقتصاد و إدارة االعمال
أثر اجمالي السكان على النفقات العامة في كل من الجزائر ،تونس والمغرب
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
مقاربة حول مسألة السلطة في الصحافة المكتوبة في الجزائر .األستاذ حمزة
بشيري
الحوار بين االديان كمدخل لمواجهة تحديات التعددية الدينية الحوار االسالمي
األستاذ سنوسي شيخاوي
المسيحي أنموذجا–

أ ،ب
1
2
22
51
69
87
121

143
144
157
158

173

205
206

232
233
255
271

الفهرس24
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
التناص في شعر تميم البرغوثي ،ديوان "في القدس نموذجا".
(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
عطاطفة
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
الدكتور :زرزار العياشي \ األستادة :غياد كريمة
تحليل الفجوة الرقمية في الجزائر من خالل مؤشر الوصول الرقمي
األستادة غياد كريمة
العلوم النفسية واالجتماعية
تطبيقات نظرية (ميرل) التدريسية في العملية التعليمية الدكتور
معتصم " محمد عزيز" مصلح
اتجاهات الطلبة نحو التحاقهم بتخصص التصميم الجرفيكي بجامعة
جدارا باألردن الدكتور عمر خالد محمد العجلوني

أ ،ب
1
2

35

52
68
88

107
108
140

165
166
203
204
226
259
260
287

الفهرس 23
ص.
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
مقارنة في سيرته الذّاتية
تحليلية
قراءة
)أنا) العقّاد في الميزان
ِ
الدكتور غسان إسماعيل عبد الخالق
تحليل التعليل الصوتي في مظاهر اإلعالل في الكتاب لسيبويه
دراسة صوتية صرفية الدكتور محمود محمد الحريبات
المعالم الحضاريّة في الموشحات األندلسيّة :الّلباس والزينة
ي للمو ّ
شحات الدكتورة نوال عبد الرحمن
وعالقتهما بالبناء الفن ّ
الشوابكة والدكتورة ياسمين سعد الموسى
قاعدة التغليب في العربية ومفهوم المواطنة الدكتور مبارك تريكي
الحضارة والتاريخ واللغة
مسألة المعنى في فلسفة فتجنشتاين من التصور الصوري إلى الطرح
البرغماتي األستاذ بوعلي مبارك

أ ،ب
1
2
24
57

85
109
110

الفنون
التأثيث الصوتي للعرض في الدراما اإلذاعية األستاذ بن علية
رابحي

131
132

االقتصاد و إدارة االعمال
التعهيد كنموذج للشراكة اإلستراتيجية إشارة للتجربة الهندية
األستاذة رجيمي نعيمة ،الدكتور عرابة الحاج

148
149

العلوم النفسية واالجتماعية
تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي لدى طلبة المدارس الثانوية في
مدينة يطا من وجهة نظر المعلمين األستاذ الدكتور جمال بحيص
مدى توافر القيم الالزمة لطلبة المرحلة الثانوية في كتب القراءة
المقررة عليهم في الجمهورية اليمنية أ.د .سعاد سالم أحمد السبع
اتجاهات معلمي ومعلمات اللغة العربية نحو استخدام االنترنت في
العملية التعليمية في مدراس محافظة الخليل الدكتور نضال غوادرة

161
162
192
241

الفهرس 22
مفتتح

ص.
أ ،ب

1
األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
سيميوطيقا الفضاء المكاني لألضرحة في العهد العثماني تلمسان 2
أنموذجا الدكتورة نعيمة رحماني و الدكتورة نصيرة بكوش
تأمالت صوتيّة في صرخات (يا بحر) للشاعر الدكتور عبد الرحمن 24
عزة عدنان أحمد ّ
العشماوي الدكتورة ّ
عزت
دراسة طوبونيمية لبعض القرى في منطقة تلمسان األستاذة65 :
نجراوي فاطمة الزهراء
المنهج الموضوعاتي :مقاربة في المصطلح والمنبت 78
والتوجهالدكتورة مسعودة لعريط
106
االقتصاد و إدارة االعمال
مساهمة مؤشر القيمة اإلقتصادية المضافة ( )EVAفي تقييم األداء 107
المالي لقطاع المحروقات الجزائري باإلشارة الى شركة سونطراك
أ.د
خالل الفترة )2015-2012( :مهري عبد المالك و
شريف غياط
ظــل 168
في
الــمستدامــــــة
الــتنــميــة
الــعــولـــــمـــة الدكتورة .وهيبة بوربعين والدكتور عطار عبد
المجيد
187
العلوم النفسية والتربوية
الصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تنفيذ 188
رياضة الجمباز بمحافظة طوباس األستاذة سوزان طارق حامد
ذياب
اتجاهات الطلبة نحو التحاقهم بتخصص التصميم الجرفيكي بجامعة 243
جدارا باألردن الدكتور عمر خالد محمد العجلوني
اثر برامج اإلرشاد األكاديمي على التحصيل الدراسي من وجهة 270
نظر طالب تخصص التربية الفنية في كلية التربية بجامعة طيبة
الدكتور احسان عرسان الرباعي

الفهرس 21
ص.
أ ،ب

مفتتح
األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
مساءلة في تحيين مفهوم
والسيمياء .الدكتورة عايدة حوشي
أنساق الثقافة العربية والهوية اإلنسانية في شعر "المتنبي" األستاذة
آمال كبير
بنية المصدر الموضوعية فاتحة شنافي
ظاهرة اللّحن في اللّغة العربية الدكتورة مباركة خمقاني
أسلوبية االنزياح في أعمال أدونيس األستاذ المشارك صالح
الدين عبدي و السيدة فرزانه محمودی
اللغة العربية و المفردات األجنبية د .قاسم ابراهيمی والسيد کاظم
وفائی:
دراسة نقدية فی توظيف شخصية عنترة فی الشعر العربی
المعاصر الدکتورة عزت مالابراهيمي و السيد حامد جنادله
االستعارة بين

1
البالغة 2
24
49
69
82
111
127

الحضارة والتاريخ واللغة
نهاية أم عودة الدّاعية؟ .األستاذ حـاتم مـشي
الفنون
تشكيل الصورة السينمائية األستاذ أحمد
شريكي

154
155
183
184

االقتصاد و إدارة االعمال

203
204

واقع إدارة الوقت في المؤسسة الجزائرية الدكتورة حديدان
صبرينة :األستاذة خالد أسماء
االستثمار األجنبي المباشر كآلية فعالة في ترقية المؤسسات 225
الصغيرة والمتوسطة –الجزائر نموذجا -األستاذ مسيخ أيوب
العالقة بين ممارسة الحوكمة في المؤسسات العمومية اإلقتصادية 252
فروم
الجزائرية بوالية سكيكدة وقدرتها التنافسية صالح ّ
العلوم النفسية واالجتماعية
الكفاءات المهنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة
باتنة الدكتورة يسمينة هاليلي

288
289

الفهرس20
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
التعدد الصيغي لمصادر الحاالت مقاربة صرفية داللية -فاتحة شعنافي
جامعة محمد الخامس كلية علوم التربية –الرباط-

ص.
أ ،ب
1
2

مستقبل التراث في الخطاب العربي المعاصر عميرات محمد
األمين :دكتوراه في األنثربولوجيا

17

Misogyny and the Spiritual quest in T. S. Eliot’s
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واقع جودة التعليم العالي في الجزائر من منظور التصنيفات الدولية
بن ونيسة ليلى باحثة دكتوراه أستاذ التعليم العالي بن عبو جياللي
العلوم النفسية والتربوية
أثر استخدام بعض استراتيجيّات التعلم النشط في تعليم مادة
المعارف األدبية على التذوق األدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية في
اإلمارات العربية المتحدة د .محمد عبد الرحمن الجاغوب
ارتباط التوافق الزواجي بالمستوى االقتصادي ومدى االيمان الديني
لدى االزواج الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية صالح الدين
علي وتد :جامعة القدس آالء حازم حميدة :جامعة القدس
أوراق بحثية للمؤتمرات
إشكالية المقروئية عند األطفال في الجزائر فريدةأولمو زوجة
الزيتوني أستاذة باحثة في الفلسفة واإلعالم

123
135
136
157
191
210
234
235

262

290
291

الفهرس 19
مفتتح

األدب وعلوم اللغة و الفلسفة
السيميولوجيا ،علم للنقد أم نقد للعلم الدكتور عبد السالم فزازي
الدكتورة مــهـــا بــنــســعـــيد
مفهوم الشعرية في الثقافة الغربية
الواقعية السحرية في رواية خريطة كاسترو األستاذ الدكتور ضياء
غني العبودي
سلطة التجارة والمال في اإلسالم األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن
يونس
تعابير الغضب اللهجية عند شباب مدينة تلمسان في المجال الدراسي\
دراسة اجتماعية لغوية األستاذ شرقي سنوسي مصطفى
تقنيات السرد في قصص محمود شقير مجموعة "خبز اآلخرين"
أنموذجا مقاربة سيميائية الدكتورة ناهدة أحمد الكسواني
دراسة نقدية و تحليلية لنشأة ّ
تطوره الدكتور علي
فن المقامات و ّ
صياداني \ مدرس مساعد مهدی شفائی
االقتصاد و إدارة االعمال
العراقيل التي تواجه الميدان المقاوالتي و تحد من تنمية قطاع
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر األستاذ مسيخ أيوب \
األستاذ الدكتور مقدم عبيرات
واقع االقتصاد الجزائري في ظل اإلصالحات االقتصادية خالل الفترة
( )2008-1993الدكتور بوقموم محمد \ الدكتور معيزي جزيرة
الفنون
ّ
صورة في الثقافتين الغربيّة والعربية اإلسالميّة األستاذ
معضلة ال ّ
عاطف عبد الستّار
فن العمارة عند المرابطين (ق 5هـ 6 -هـ 12-11/م) األستاذ
معازيز عبد القادر \ أ .سكاكو حورية
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أ ،ب
001
002
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049
074
087
108
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134
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198
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العلوم النفسية والتربوية
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اتجاهات طالب جامعة شقراء نحو نظام التقييم القائم على العالمات
بالرموز في ضوء بعض المتغيرات الدكتور نايل عوده سويلم الكعابنه
دالالت الــوعـي االنـفعــالي الـذاتي دراســة تأصيليــة الدكنور
زهيـر عبـد الحميـد النواجحـة \ الدكتور خليـــل محمــدقنــــن
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التاريخ
وقفية المغاربة وأثرها على الحياة العلمية في القدس زمن األيوبيين ( 115
)720-589هـ الدكتورة نجية فايز الحمود
خليفة بن أبي المحاسن الحلبي و كتابه "الكافي في 142
الكحل “األستاذة مليكة بن عطاءهللا
157
االقتصاد وإدارة األعمال
العالقة السببية بين أدوات السياسة المالية والنمو االقتصادي في 158
الجزائر خالل الفترة (2013-1965م) الدكتور كروش صالح الدين
المياه و الفقر :من القياس إلى إعادة اإلنتاج دراسة ميدانية لألسر 197
الجزائرية بوالية تلمسان –الجزائر -الدكتور عبد المجيد
عطار ،الدكتورة وهيبة بوربعين
الدراسات القانونية والحقوقية
التحكيم األلكتروني الدكتور نبيل زيد مقابلة
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العلوم السياسية
العالقات الدولية بين إشكالية التحقيب الزمني وأزمة
التنظير األستاذ الدكتور عبدالناصر جندلي
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008
مفتتح
010
دراسات في علوم األدب و اللغة
دور لغة المتخيل الروائي في تعميق البعد الحضاري للهوية العربية011 /
األستاذة نورة بعيو
مدن الملح والبيت األندلسي أنموذجا
المتخيل الرحلي وجمالية مكونات البيئة الصحراوية في الكتابة 039
الرحلية الجزائرية المعاصرة رحلة "عائد من الصحراء الغربية" لـ
األستاذة غنية بوحرة
حسان جيالني "أنموذجا"
أساليب الطلب في مفتاح العلوم للسكاكي(ت626هـ) متابعة بالغية 056
األستاذ باديس لهويمل
تداولية في منطق استعمالها
استعماالت نحوية جديدة في الشعر العربي المعاصر (البياتي و 079
السياب ومحمود درويش ونازک المالئکة نموذجا)
قيس خزاعل
الدکتور قاسم مختاري \
إواليات إرشاد الصورة في رواية "سيرك عمار" الدكتور محمد 092
العنوز
التبئير :اختالف األصوات واختالف المواقع داخل العمل السّردي 101
األستاذ ماهر الجويني
ي
ّ
الروائ ّ
س َّمى) في قوله تعالى :ه َُو الَّذِي َخلَقَ ُك ْم مِ ْن 116
(األ َ َج ُل ) و (األ َج ُل الـ ُم َ
س ًّمى ِع ْندَهُ ث ُ َّم أ َ ْنت ُ ْم ت َْمت َُرونَ  ( األنعام)2 /
ين ث ُ َّم قَ َ
ضى أ َ َجال َوأَ َجل ُم َ
طِ ٍ
أ.م.د .فائــزة عباس حميدي
دراسة داللية
135
التاريخ السياسي
ملحقة تاقيطونت بشمال الجزائر عام 1875م من خالل تقارير 136
الدكتور بشير فايد
المكتب العربي
161
االقتصاد وإدارة األعمال
دور اقتصاديات التعليم في رفع مستوى رأس المال البشري وتحقيق 162
الميزة التنافسية لمنظمات األعمال المعاصرة
الدكتور زرزار العياشي \ األستاذ مداحي محمد
193
الدراسات القانونية والحقوقية والسياسية
"حق المرور لملك األرض المحصورة وتطبيقاته المعاصرة" األستاذ 194
ولد خصال محمد
ديناميكيّة التغيّر االجتماعي في الفكر الخلدوني دراسة اجتماعيّة 225
الربيع العربي -تونس أنموذجا الدكتور
مقارنة لظاهرة التغيّر في دول ّ
مح ّمد حسني أبو ملحم
253
العلوم النفسية والتربوية
مستوى معرفة معلمي الصف األول االبتدائي في مدارس إدارة 254
التربية والتعليم بمنطقة الرياض بأدوات التقويم التربوي.
الدكتور باسـل خميـس سالم أبوفودة
اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو المرض النفسي في ظل 291
الدكتور عاطف عثمان األغا
الحصار وبعد الحرب على غزة
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مفتتح
001
دراسات في علوم األدب و اللغة
بالغة الغموض في الشعر الجزائري المعاصر الدكتور سعيد شيبان 002
منطق السيميوطيقا :نظرية العالمات مبادئ ومفاهيم الدكتورة عايدة 011
حوشي
ّ
ي وداللته في قصص مح ّمد ُحجيرات الدكتور 041
اسم العلم الشخص ّ
عصام عساقلة
الدراسة الداللية لأللفاظ الدخيلة الفرنسية في منطوق تلمسان عند فئة 065
الشباب الدكتورة ابن اباجي أمينة (ز .بوشناق خالدي)
086
االقتصاد وإدارة األعمال
استخدام طريقة الشبكات العصبية االصطناعية في التمييز بين 087
المؤسسات الفاشلة والناجحة .الدكتور بوالكور نورالدين \ األستاذة
منال خلخال
دراسة تقييمية لألداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون 105
التعاونية العاملة في محافظات الضفة الغربية الدكتور فؤاد كردي
الدراسات القانونية
التأصيل التاريخي والقانوني لنقل التكنولوجيا األستاذ ونوغي نبيل

149
150

178
العلوم النفسية والتربوية
فعالية فن الملصق في تنمية قيم التسامح لدى طلبة كلية الهندسة – 179
جامعة المثنى المدرس المساعد سؤدد عبد الغني شياع
معوقات استخدام تقنيات الويب ( )Web 0.2في تدريس ذوي االعاقة 232
البصرية في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد هللا بن حجاب
القحطاني
مراكز البحث العلمي اإلنساني :مقاربة وظيفية لتجربة المخابر268 -
بجامعة تلمسان-الجزائر الدكتورة وهيبة بوربعين جامعة أبي بكر
بلقايد \ األستاذة حليمة مفيتح جامعة أبي بكر بلقايد

الفهرس 15
ص.
أ ،ب

التصنيف
مفتتح
دراسات في علوم األدب و اللغة
ثورة ابن مضاء النحوية :انتصار للظاهرية أم غيرة على العربية؟
002
الدكتورة آمنة بن منصور
دراسة الرموز األسطورية و تحليلها في شعر بدر شاکر السياب
010
الدکتور محمد جـُرفي\الدکتور غالم رضا کريمي\قيس خزاعل
الوظيفة السوسيولوجية للمحاكاة وأزمة الهوية وعالقتها بالعولمة 032
الثقافية في المجتمع الجزائري.الدكتورة بداك شبحة
مقاربات نقــد القصة القصيرة جــــدا في الوطن العربي الدكتور
055
جميل حمداوي
التاريخ
093
مدينة فاس حاضرة بالد المغرب األقصى 191هـ\808م – 244هـ\859م 094
الدكتور عبدالرؤوف أحمد عرسان جرار
االقتصاد وإدارة األعمال
151
العالقات االقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي
152
في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية محسن الندوي باحث في سلك
الدكتوراه
العلوم النفسية والتربوية
205
ضغوط العمل وعالقتها بالدافعية لإلنجاز و إستراتيجيات مواجهتها 206
لدى مديري التعليم المتوسط -دراسة ميدانية بمتوسطات مدينة باتنة
األستاذ مخلوفي سعيد
تقويم أداء الطالب /المعلم في التطبيق العملي لمقرر التربية العملية 238
مع المدارس المتعاونة في جامعة القدس المفتوحة من منظور مديري
المدارس الدكتور معتصم " محمد عزيز" مصلح
مدى ارتباط السلوك العدواني بالوسط السكني لدى طلبة المدارس 272
الثانوية في محافظة بيت لحم في فلسطين الدكتور صالح الدين علي
وتد \ األستاذ بدران عبد القادر ابدير

الفهرس 14
ص.
التصنيف
أ ،ب
مفتتح
001
دراسات في علوم األدب و اللغة
استراتجية القناع في شعر أمل دنقل جدلية الحلم والواقع أو خيار 002

األستاذ حبيب عمي
الرفض
ّ
ّ
ي المعاصر
الجزائر
عر
ش
ال
في
راكيب
ت
وال
ّاللة
د
ال
الت
تحو
ّ
ّ
فريد تابتي
مصطفی وهبي التّل ،مقلّد و طالب شاعر اإليراني؛ الحکيم الخيّام
دراسة مقارنة الدکتور علي صياداني مهدي شفائي
دور لغة المتخيل الروائي في تعميق البعد الحضاري للهوية العربية
األستاذة نورة بعيو
مدن الملح والبيت األندلسي أنموذجا
نحو مقاربة لتحليل النص الوصفي من خالل نحو الخطاب الوظيفي
األستاذ الدكتور يحي بعيطيش
إشكالية مصطلح األدب النسوي الدكتورة سمية حطري
من البالغة الكالسيكية إلى البالغة الجديدة الدكتور جميل حمداوي
كال في القرآن الكريم الدكتور زهير محمد العرود
 Formulaic language Obstaclesمعوقات العبارات المصاغة
عبد الرحمن عبد الملك أمين

األستاذ 017
038
055
081
106
119
153
171

179
االقتصاد و إدارة االعمال
بطاقة األداء المتوازن كإطار لألداء االستراتيجي وأثره على الربحية 180

في بعض الشركات الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية الدكتور فتح
هللا غانم
213
العلوم النفسية والتربوية
المرأة المهندسة ومهارات القيادة في المجتمع العراقي بعد التغيير أ.م214 .

د .منى صباح قاسم \\ المهندس حيدر مجيد محمد
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

وند\الدکتور رسول اعتمادي\اصغر حسيني
ي الدكتور بهاء بن نوار
إشكاالت ترجمة الشعر العرب ّ
ت َ ْشكِي ُل اللُّغ ِة وبِنَا ُء األُسْــلُوب في شعر إدريس َج َّمــاع الدكتور محمد
محجوب محمد عبد المجيد
ّ
سيميائيّة ال ّ
المطوقة
ي حكاية "الحمامة
شخصيّات في الن ّ
ّ
ص الخراف ّ
ال ُج َرذ والغراب" نموذجا الدّكتور عصام عساقلة
تجربة الهجرة إلى الغرب والمنظور النسائي في الرواية العربية
قراءة في ثالث روايات رشيد وديجى
الفنون

الفن العربي اإلسالمي في العصر األموي وأثره على الفنون اإلسالمية
الالحقة الدكتور عمر خالد محمد العجلوني
جوزيف بويس و توسع مفهوم الفن الدكتور موفق علي
السقار\,الدكتور قاسم عبدالكريم الشقران
االقتصاد و إدارة االعمال

إدارة المعرفة طريق أساس لتحقيق التنمية الدكتور عبود زرقين
العالمة البيئية كاستراتيجية للتأهيل البيئي في دول شمال إفريقيا
األســتاذة مديحة بخوش
قضايا الفلسفة والفكر السياسي
العقل عند أنتوني كيني الدكتورعماد الدين إبراهيم عبد الرازق
العلوم النفسية والتربوية

االغتراب النفسي لدى طالب الجامعة الدكتورة هاليلي ياسمينة
المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عملهم اإلرشادي في
محافظة بيت لحم في عهد تعيين مشرفي اإلرشاد الدكتور معتصم
محمد عزيز مصلح

030
052
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116
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151
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229
230
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الفهرس12
ص.
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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
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