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إدارة األعمال
أسباب الصمت التنظيمي و عالقتها بعوامل الشخصية الخمسة لدى عينة من العاملين بالقطاع
الحكومي  /خالد محمود عبد الوهاب ؛ علم النفس_.مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص 151-113 .

األدب
تاريخ أدب بني إسرائيل و بدايات األدب اليهودي  /أحمد البهنسي ؛ الفيصل_.مج،42 .
ع )05/06-2018( ،500-499 .ص135-132 .
سحر اللغة الشعرية عند الشاعر الكولومبي خوان مانويل روكا  /خالد الريسوني ؛ نزوى_.ع،94 .
( )2018ص101-91 .

األدب اإلنجليزي
بوب كوفمان  :رامبو أميركا األسود غراب تائه بين ( ليل الجاز ) و ( جيل البيت )  /محمد مظلوم ؛
الفيصل_.مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص95-90 .

األدب العربي
الذات الساردة  -المسرودة في مرآة اللغة  -التخييل  :تأمالت في عالم محمد علوان القصصي /
أحمد بوقري ؛ الفيصل_.مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص63-58 .
تحية إلى حسين البرغوثي  .ملف  /أكرم مسلم ؛ غسان زقطان ؛ رجاء غانم ؛ عيسى بولص ؛
أشرف الزغل ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص148-87 .
مراحل متأخرة في شعر محمود درويش  /علي الشرع ؛ المجلة الثقافية_.ع)2017( ،92 .
ص111-100 .
مي زيادة ملكة دولة اإللهام حياتها راوحت بين هويات  /محمد الحجيري ؛ الفيصل_.مج،42 .
ع )05/06-2018( ،500-499 .ص127-122 .

األدب الفرنسي
موريس بالنشو  :فلسفة الكتابة و قلق الالنهائي  /محمد بكاي ؛ الفيصل_.مج،42 .
ع )05/06-2018( ،500-499 .ص99-96 .

اإلسالم
مسلمو أميركا  /ليلى فاضل ؛ لينسي أداريو ؛  National Geographicالعربية_.مج ،24 .ع،92 .
( )05-2018ص70-46 .
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الحيوانات
الديناصورات التي لم تنقرض  /فكتوريا جاغارد ؛ روبرت كالرك ؛  National Geographicالعربية_.
مج ،24 .ع )05-2018( ،92 .ص99-80 .
سعار محموم  /لوران باليستا ؛  National Geographicالعربية_.مج ،24 .ع)05-2018( ،92 .
ص117-100 .

العلوم السياسية
أم الحيران نموذج لتهجير و إعادة تهجير عرب النقب  /أحمد أمارة ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص85-76 .
إسرائيل و الحكم الذاتي لفلسطين المفهوم و صالحية النموذج  /علي الجرباوي ؛ مجلة
الدراسات الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص65-49 .
اإلنفاق العسكري و التسلح في العالم و المنطقة و الوطن العربي  .ملف  /أحمد السيد النجار ؛
وحيد عبد المجيد ؛ أمين حطيط ؛ بشير الصفصاف ؛ يوسف مكي ؛ المستقبل العربي_.مج،40 .
ع )04-2018( ، 470 .ص154-86 .
القدس في عين العاصفة  :بين إنتفاضة األقصى و قرار ترامب  /نظمي الجعبة ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص48-37 .
بعد تفكك النظام اإلقليمي العربي ماذا تغير في الشرق األوسط ؟  /ميشال نوفل ؛ مجلة
الدراسات الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص75-66 .
بوتين و عودة روسيا إلى الساحة الدولية  /وليد نويهض ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية_.
ع )2018( ،114 .ص36-23 .
فخ النيوليبرالية في دول الخليج العربية إنقاذ إقتصاد أم إغراق مجتمع ؟  /عبد هللا البريدي ؛
المستقبل العربي_.مج ،40 .ع )04-2018( ،470 .ص46-30 .
فلسطين ما بين الوعدين  :وعد بلفور و وعد طرمب  / 2017 - 1917عقل صالح ؛ المستقبل
العربي_.مج ،40 .ع )04-2018( ،470 .ص29-7 .
قانون القومية و بداية نهاية نظام األبارتهايد اإلسرائيلي  /رائف زريق ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية_.ع )2018( ،114 .ص22-17 .
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مستقبل أكراد سورية ما بين التحالفات اإلقليمية و التوازنات الدولية  /أحمد عبد الحافظ فواز ؛
المستقبل العربي_.مج ،40 .ع )04-2018( ،470 .ص70-47 .

الفلسفة
الدين و األخالق في الفلسفة الغربية الحديثة  :من ظلمات الدوغما إلى تباشير الحرية /
مصطفى الكيالني ؛ نزوى_.ع )2018( ،94 .ص46-35 .
ديمقراطية العدم ما بعد الحداثة تتجاوز مالعب الفلسفة و اآلداب لتلعب دورا حاسما في تقرير
مصائر األمم  /وائل فاروق ؛ الفيصل_.مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص73-68 .
غاستون باشالر بيت مسقط الرأس و البيت الحلمي  /الحسن عالج ؛ نزوى_.ع)2018( ،94 .
ص58-47 .
نظرية الجمال العام لدى إبن الدباغ  /سعد الدين كليب ؛ نزوى_.ع )2018( ،94 .ص70-59 .

الفنون
عبقرية بيكاسو  /كالوديا كالب ؛ باولو وودز ؛ غابرييل غاليمبيرتي ؛ National Geographic
العربية_.مج ،24 .ع )05-2018( ،92 .ص45-20 .

الفنون الترفيهية و اإلستعراضية
الفيلم الوثائقي :فلسطين  :الواقع للمخرج كارل صباغ  /محمد القواسمة ؛ المجلة الثقافية_.
ع )2017( ،92 .ص135-131 .
في مديح األصالة  :التفاهة و األعراض المرضية قاتلة للحرية و اإلبداع  /فهمي جدعان ؛
الفيصل_.مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص105-100 .
كرة القدم أكبر من مجرد فرجة  ..تجمع الشعوب و تفرقهم  .ملف  /عبدالسالم بنعبد العالي ؛
قاسم حداد ؛ محمد الغولي ؛ حسونة المصباحي ؛ عبد الكريم الجويطي ؛ الفيصل_.مج ،42 .ع.
 )05/06-2018( ،500-499ص57-14 .
مسرحية أوسلو  /سو صباغ ؛ محمد عصفور ؛ المجلة الثقافية_.ع )2017( ،92 .ص129-124 .

القانون
إستقالل القضاء التونسي بعد الثورة  /ماهر عبد مواله ؛ المستقبل العربي_.مج ،40 .ع،470 .
( )04-2018ص85-71 .
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القدس في القانون الدولي  /شفيق المصري ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية_.ع)2018( ،114 .
ص16-7 .

تاريخ فلسطين
وعد بلفور  :الوعد اآلتي من الزمن البعيد.ملف  /إالن بابيه ؛ وليم كوك ؛ برثا سبافرد قستر ؛ غادة
الكرمي ؛ نيفل باربر ؛ المجلة الثقافية_.ع )2017( ،92 .ص86-19 .

علم اإلجتماع
السريان الفلسطينيون و إزدواجية الهوية  /وسام رفيدي ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية_.
ع )2018( ،114 .ص173-149 .
النساء و اإلرهاب  :صرخة عنيفة تطلقها فتيات و نساء في وجه المجتمع  /محمد حمزة ؛
الفيصل_.مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص67-64 .
كيف تصبح مشهورا على شبكة اإلنترنت ؟  /دومينيك كاردون ؛ خديجة حلفاوي ؛ الفيصل_.
مج ،42 .ع )05/06-2018( ،500-499 .ص108-106 .

علم النفس
أبعاد اإلندفاعية و الغضب كمنبئات بإدمان اإلنترنت عند طلبة الجامعة من الجنسين  /خالد السيد
زيادة ؛ علم النفس_.مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص204-153 .
اإلضطرابات الشخصية الشائعة لدى عينة من اإلناث مجهولي النسب في مؤسسة إيوائية /
محمد حسن غانم ؛ علم النفس_.مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص111-97 .
التقييم األخالقي الموجه نحو المردود لدى اإلرهابيين  /عبد المنعم شحاتة ؛ علم النفس_.
مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص230-213 .
بعض مظاهر السلوك الفوضوي لدى بعض العينات من المجتمع المصري  :دراسة إرتقائية  /أمل
فوزي علي عبد الغني ؛ علم النفس_.مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص212-205 .
تنظيم اإلنفعال اإليجابي و التوافق النفسي  :مقارنة بين تأثير ثمانية من إستراتيجيات ( التمتع و
التثبيط )  /نوال سيد محمد ؛ علم النفس_.مج ،31 .ع )2018( ،116 .ص235-231 .

