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إدارة األعمال
أثر التغيير التنظيمي على التميز التنظيمي  :دراسة تطبيقية في القطاع الخاص
السعودي  /محمد بن سعيد العمري ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع،4 .
( )12-2017ص148-113 .
إستراتيجية المحيطات الزرقاء  :المدخل الحديث لتحقيق التميز التنافسي لمنظمات
األعمال المعاصرة  /أبو بكر الشريف خوالد ؛ مجلة الدراسات المالية والمصرفة-.
مج ،25 .ع )12-2017( ،4 .ص24-20 .

األدب العربي
الخطاب السردي بإعتباره بنية نقض الحكاية والحكاية المضادة رواية  :مصائر
كونشرتو الهلوكست والنكبة نموذجا  /إنتصار البناء ؛ البحرين الثقافية -.مج،25 .
ع )01-2018( ،91 .ص74-57 .
السخرية في التراث العربي  /شهيدة العزوزي ؛ آفاق الثقافة والتراث -.مج،25 .
ع )12-2017( ،100 .ص50-38 .
المنتخب من شعر الوزير المغربي  418 - 370م  /عبد الرازق حويزي ؛ آفاق الثقافة
والتراث -.مج ،25 .ع )12-2017( ،100 .ص37-16 .
بالغة اإلبانة بالصمت في الموروث األدبي العربي  /عبد الرحمن إكيدر ؛ البحرين
الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص32-17 .
ديوان رسائل الصابي ت  448هـ  1056 /م  /إحسان ذنون عبد اللطيف الثامري ؛
المجلة األردنية للتاريخ واآلثار -.مج ، 12 .ع )03-2018( ،1 .ص42-1 .
شعرية المجاز مدخل لدراسة المعنى الشعري في ديوان محمد السيد إسماعيل
( إستشراف إقامة ماضية )  /أبواليزيد الشرقاوي ؛ البحرين الثقافية -.مج،25 .
ع )01-2018( ،91 .ص40-33 .

اإلسالم
أراء العزفي في وحدات الوزن اإلسالمية  /مقتدر حمدان عبد المجيد الكبيسي ؛
آفاق الثقافة والتراث -.مج ،25 .ع )12-2017( ،100 .ص15-6 .
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اإلقتصاد
أهمية تعزيز تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية األردنية  /زينب حسان
النابلسي ؛ خالد أرشيد الجعافرة ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع،4 .
( )12-2017ص237-221 .
أوضاع المصارف العربية و برامج اإلصالحات المطلوبة  /عائشة الحاجي ؛ مجلة
الدراسات المالية والمصرفية -.مج ،25 .ع )12-2017( ،4 .ص36-33 .
التبادل التجاري العربي اإلفريقي ( الفرص والتحديات ) دراسة حالة  :مصر و تجمع
الكوميسا  /لمياء محمد المغربي ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع، 4 .
( )12-2017ص111-85 .
التحول نحواإلقتصاد األخضر  :تجارب دولية  /عبد هللا بن محمد المالكي ؛ المجلة
العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص196-167 .
الدبلوماسية اإلقتصادية للقوى الصاعدة  ..دول البريكس نموذجا  /فاطمة أمحمدي ؛
السياسة الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص43-34 .
العالقات المصرفية مع البنوك المراسلة وانعكاساتها على القطاع المصرفي العربي
بالتركيز على حالة األردن  /عدلي قندح ؛ البنوك في األردن -.مج ،37 .ع،2 .
( )02-2018ص82-72 .
المشروع اإلقتصادي الوطني في العراق  :مقاربة في برنامج صندوق النقد الدولي
 /صبري زاير السعدي ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع)03-2018( ،469 .
ص43-22 .
تحدي اإلستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية و سياسات مواجهته فيضوء
األوضاع السياسية واإلقتصادية غير المستقرة للفترة (  / ) 2015 - 1996ماجد
حسني صبيح ؛ نصر عبد الكريم ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع،4 .
( )12-2017ص166-149 .
تحديد و قياس المخاطر بالمصرفية اإلسالمية  /بن علقمة مليكة ؛ مجلة الدراسات
المالية والمصرفية -.مج ،25 .ع )12-2017( ،4 .ص32-25 .
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تقرير التذبذب في عوائد مؤشرات أسواق المال في دول الشرق األوسط والخليج
العربي بإستخدام منهجية عدم ثبات التباين المشروط باإلرتباط المتسلسل  /عز
الدين نايف عنانزة ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص60-49 .
تقنين أعمال الهيئات الشرعية  :معالمه والياته  /عبد الحميد محمود البعلي ؛
مجلة الدراسات المالية والمصرفية -.مج ،25 .ع )12-2017( ،4 .ص46-37 .
ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية  /ماهر رموني ؛ المدقق-.
ع )02-2018( ،118-117 .ص28-21 .
قياس قيمة الزبون إستنادا إلى مفهوم تسويق العالقة  /هدى محمد سليم محي
السهروردي ؛ مجلة الدراسات المالية والمصرفية -.مج ،25 .ع)12-2017( ،4 .
ص59-47 .
مديونية الدول النامية واثرها على البنوك التجارية  /محمود الكيالني ؛ البنوك في
األردن -.مج ،37 .ع )02-2018( ،2 .ص93-90 .

التاريخ العربي
الجيش األندلسي في عهد عبد الرحمن الناصر  350 - 300هـ  961 - 912 /م /
صالح بن علي بن محمد الربع ؛ آفاق الثقافة والتراث -.مج ،25 .ع،100 .
( )12-2017ص63-51 .
تاريخ مقابر األشراف السعديين بمدينة مراكش من العهد الموحدي إلى سنة 965
هـ  1557 /م  /سمير أيت أومغار ؛ آفاق الثقافة والتراث -.مج ،25 .ع،100 .
( )12-2017ص115-86 .
ثالثة نصوص وثائقية جديدة لعهود تولي السلطنة من عصر المماليك الجراكسة
 872 - 865هـ  1467 - 1460 /م  /محمد جمال حامد الشوربجي ؛ آفاق الثقافة
والتراث -.مج ،25 .ع )12-2017( ،100 .ص85-64 .
جبل هارون  -جبل هور  :الرواية التوراتية واألدلة التاريخية واألثرية  /فوزي قاسم أبو
دانه ؛ المجلة األردنية للتاريخ واآلثار -.مج ،12 .ع )03-2018( ،1 .ص161-133 .
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سقوط األندلس في ميزان التاريخ اإلسالمي  /صالح عبد الستار الشهاوي ؛
البحرين الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص182-171 .
عقود المنفعة الديون والبيوع  :دراسة تاريخية وثائقية من القرن األول الهجري حتى
القرن العاشر الهجري  /غيداء عادل خزنة كاتبي ؛ المجلة األردنية للتاريخ واآلثار-.
مج ،12 .ع )03-2018( ،1 .ص66-43 .

التراجم واألنساب
الليدي درور والعناية بالثقافات الموازية في العراق  /علي عفيفي علي غازي ؛
البحرين الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص170-161 .

التعليم
أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي في
الوطن العربي  /أحمد يوسف دودين ؛ المدقق -.ع)02-2018( ،118-117 .
ص34-31 .
تربية المواطنة في غايات التعليم واهدافه و مناهجه في النظام التعليمي
السعودي والكويتي  :دراسة تحليلية مقارنة  /زينب عبد هللا الزايد ؛ المجلة العربية
للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع )12-2017( ،70 .ص311-281 .
دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي األمني لدى الطالبات  /هناء فيحان الحربي
؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع )12-2017( ،70 .ص99-71 .

الحواسيب
الذكاء اإلصطناعي  /سامر سنقرط ؛ البنوك في األردن  -.مج ،37 .ع،2 .
( )02-2018ص88-84 .

الزراعة
أبو القاسم الزهراوي  325هـ  936 -م  404 /هـ  1013 -م  :أحد رواد علم الزراعة
والهندسة الوراثية  /شريف األنصاري ؛ آفاق الثقافة والتراث -.مج ،25 .ع،100 .
( )12-2017ص134-116 .
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الطب
تطبيقات الليزر في طب األسنان  /أسامة الصالح ؛ التقدم العلمي -.ع،100 .
( )01-2018ص65-62 .
معركة القضاء على فيروس شلل األطفال  /عبد الرحمن لطفي أمين ؛ التقدم
العلمي -.ع )01-2018( ،100 .ص54-50 .

العادات والتقاليد

فن لفجري  /جاسم محمد بن حربان ؛ البحرين الثقافية -.مج ،25 .ع،91 .
( )01-2018ص128-121 .

العلوم السياسية
أسطورة عصر ما بعد النفط  /ممدوح سالمة ؛ السياسة الدولية -.مج ،54 .ع.
 )04-2018( ،212ص159-152 .
األزمة الخليجية  .. 2017البعد اآلخر  /قاصد محمود ؛ جواد الحمد ؛ عاطف
الجوالني ؛ عبد الحميد فخري ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية -.مج ،21 .ع،82 .
()2018
ص109-93 .
األزمة بين إسرائيل و بولندا  :وقائع و تفاعالت  /حامد حوران ؛ مجلة األرض-.
مج ،45 .ع )03-2018( ،3 .ص44-23 .
األمن في القرن اإلفريقي  .ملف العدد  /أبو بكر الدسوقي ؛ ناجي شهود ؛ أماني
الطويل ؛ سمير بدوي ؛ وائل ربيع ؛ السياسة الدولية -.مج ،54 .ع،212 .
( )04-2018ص146-89 .
األوضاع في الكيان الصهيوني والمناطق العربية المحتلة  :شباط  / 2018مجلة
األرض -.مج ،45 .ع )03-2018( ،3 .ص118-77 .
اإلتحاد األوروبي واألزمة الخليجية  :السياق و مواقف الفاعلين  /أحمد قاسم
حسين ؛ سياسات عربية -.ع )01-2018( ،30 .ص79-63 .
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اإلستعمار اإلستيطاني في فلسطين  :نقاشات في المضامين المعرفية
والسياسية  /ميساء شقير ؛ مجلة األرض -.مج ،45 .ع )03-2018( ،3 .ص76-45 .
اإلستهداف اإلسرائيلي  -األمريكي لألونروا  /علي بدوان ؛ مجلة األرض -.مج،45 .
ع )03-2018( ،3 .ص22-5 .
التدخل في شمال سوريا واستراتيجية تركيا اإلقليمية  /نادية سعد الدين ؛
السياسة الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص173-166 .
التدين و تأثيره السياسي  /دانا الكرد ؛ سياسات عربية -.ع)01-2018( ،30 .
ص114-105 .
التعاون جنوب  -جنوب  :السياسة البرازيلية في أفريقيا منذ عهد لوال دا سيلفا /
فوزية زراولية ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص89-73 .
الحراك اإلحتجاجي في الريف المغربي  :كيف والى أين ؟  /محمد اإلدريسي ؛
المستقبل العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص21-11 .
الدور المصري في إفريقيا بعد ثورة  30يونيو  / 2013سامي السيد أحمد ؛
السياسة الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص33-12 .
الدولة العميقة  :المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن  /باتريك أونيل ؛
الحسن مصباح ؛ سياسات عربية -.ع )01-2018( ،30 .ص102-83 .
المصالحة الوطنية الفلسطينية  : 2017الموقف اإلسرائيلي من إتفاق المصالحة
الفلسطينية لعام  . 2017ملف العدد  /نبيل عودة ؛ مجدي عبد العزيز ؛ مجلة
دراسات شرق أوسطية -.مج ،21 .ع )2018( ،82 .ص90-71 .
النخب السياسية الليبية و دورها في المصالحة الوطنية  /محمد عبد الحفيظ
الشيخ ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية -.مج ،21 .ع )2018( ،82 .ص32-13 .
النشاط النقابي و تحديات المرحلة اإلنتقالية في سياق الربيع العربي  :مثال
اإلتحاد العام التونسي للشغل  /مولدي األحمر ؛ سياسات عربية -.ع،30 .
( )01-2018ص47-40 .
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تأثير الهجرة غير الشرعية في العالقات اإليطالية الليبية  /مصطفى عبد هللا
أبوالقاسم خشيم ؛ السياسة الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص71-56 .
تحوالت الرأي العام والتغير في هيكل الفرص السياسية في مصر ( دراسة حالة
تنظيم اإلخوان المسلمين )  /شيرين محمد فهمي ؛ السياسة الدولية -.مج،54 .
ع )04-2018( ،212 .ص88-72 .
تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :التغيرات في العربية السعودية تمهيد لزعزعة
محتملة لإلستقرار  /عاموس يادلين ؛ يوئيل غوزانسكي ؛ مجلة األرض -.مج،45 .
ع )03-2018( ،3 .ص134-119 .
خمسون عاما على هزيمة عام  1967النتائج واتجاهات المستقبل  /رائد نعيرات ؛
مجلة دراسات شرق أوسطية -.مج ،21 .ع )2018( ،82 .ص54-35 .
دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة  :نحو عمل عربي
موحد  /سلطان بركات ؛ غسان الكحلوت ؛ سياسات عربية -.ع)01-2018( ،30 .
ص39-24 .
في الهندسة اإلنتخابية للمراحل اإلنتقالية  :إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي
في تونس مثاال  /عبد الرزاق المختار ؛ سياسات عربية -.ع)01-2018( ،30 .
ص62-49 .
في تطور مفهوم الديمقراطية التوافقية و مالءمتها لحل الصراعات الطائفية  :نموذجا
إيرلندا و لبنان  /عزمي بشارة ؛ سياسات عربية -.ع )01-2018( ،30 .ص23-7 .
في مقابلة مع دولة األستاذ طاهر المصري رئيس الوزراء األردني األسبق  :عالقات
األردن و خياراته بعد قرار الرئيس األمريكي ترامب بشأن القدس  /مجلة دراسات
شرق أوسطية -.مج ،21 .ع )2018( ،82 .ص67-57 .
قراءة قانونية في تصويت مجلس األمن الدولي و قرار الجمعية العامة بشأن القدس
 /أنيس فوزي قاسم ؛ عبد هللا أبو عيد ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية -.مج،21 .
ع )2018( ،82 .ص117-111 .
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قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول القدس  :الدالالت القانونية والسياسية /
عصام يونس ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص143-134 .
كيف تستثمر إسرائيل قرار ترامب بشأن القدس ؟  /طارق فهمي ؛ السياسة
الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص151-148 .
مجلس األمة الجزائري  :بعده التمثيلي و دوره في اإلستقرار المؤسسي  /محمد
عمران بوليفة ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص57-44 .
محنة القدس المحتلة  :ماذا بعد اإلحتجاج ؟  /محمد األخصائي ؛ المستقبل
العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص133-125 .
مدرسة باريس للدراسات األمنية واشكالية مستوى التحليل في العالقات الدولية /
محمد حمشى ؛ السياسة الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ، 212 .ص184-174 .
مستقبل لبنان على ضوء األزمات العاصفة في المنطقة  /منى فياض ؛ السياسة
الدولية -.مج ،54 .ع )04-2018( ،212 .ص165-160 .
ندوة العالقات العربية  -اإلقليمية  :الواقع واآلفاق  /بكر البدور ؛ مجلة دراسات شرق
أوسطية -.مج ،21 .ع )2018( ،82 .ص138-119 .
نشاط الحركة الصهيونية في شمال أفريقيا (  : ) 1950 - 1917قراءة في وثائق
أرشيفية  /محمد بليل ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع)03-2018( ،469 .
ص72-58 .

الفلسفة
األسس الفيزيائية والتجريبية لإلستعارة الفضائية  /عبد العالي العامري ؛ البحرين
الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص56-47 .

الفلك
األرض بعيون صقورها  /ناديا دريك ؛ مارتن شولر ؛  National Geographicالعربية-.
مج ،23 .ع )04-2018( ،91 .ص93-82 .
بعثة كاسيني الفضائية  :األيام األخيرة لملحمة عظيمة  /حازم محمود فرج ؛ التقدم
العلمي -.ع )01-2018( ،100 .ص49-46 .
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ظواهر فلكية حيرت البشرية  :تعامد الشمس على رمسيس الثاني بأسوان /
قاسم زكي ؛ التقدم العلمي -.ع )01-2018( ،100 .ص69-66 .

الفنون
التحوالت الجمالية في لغة العالم المعاصر  ...الهيمنة اإلفتراضية  /جبار جودي
العبودي ؛ البحرين الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص46-41 .
حول عالقة الفن بالتسامح والسالم  /سليم مصطفى بودبوس ؛ البحرين الثقافية-.
مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص136-129 .

القانون
التدابير القانونية للوقاية و مكافحة العنف في المنشآت الرياضية الجزائرية  :دراسة
في إطار قانون تنظيم األنشطة البدنية والرياضية لعام  / 2013رقية سليمان
عواشرية ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع)12-2017( ،70 .
ص250-221 .
الحماية الجنائية للمجني عليه من اإلبتزاز  /ممدوح بن رشيد مشرف الرشيد
العنزي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع)12-2017( ،70 .
ص219-193 .
حقوق اإلنسان المدنية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والشريعة اإلسالمية /
ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج،33 .
ع )12-2017( ،70 .ص7-41 .
سد النهضة  :وضعه القانوني واثره على األمن القومي في حوض النيل  /ناصر
السر ناصر محمد ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع)12-2017( ،70 .
ص191-165 .
عقوبات الغش التجاري في بيئة التعامالت اإللكترونية و دورها في حماية حقوق
المستهلك  /مسفر بن حسن مسفر القحطاني ؛ المجلة العربية للدراسات
األمنية -.مج ،33 .ع )12-2017( ،70 .ص164-133 .
مستقبل المحكمة الجنائية الدولية  /محمد بوبوش ؛ السياسة الدولية -.مج،54 .
ع )04-2018( ،212 .ص55-44 .
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المحاسبة
أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية على إستقاللية مدققي الحسابات الداخليينفي
البنوك التجارية األردنية  /سليمان راجي الوشاح ؛ ليث أكرم مفلح القضاة ؛ أحمد
علي بواعنة ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص47-25 .
أجهزة الرقابة العليا فيما بين السياسة والتسييس واقع يفرض التساؤالت حيال
منظومة المسائلة والمسؤولية  /مراد عبد الكريم ؛ المدقق -.ع،118-117 .
( )02-2018ص20-18 .
دور مدقق الحسابات في عملية مكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرهاب  /موسى
سنداحة ؛ المدقق -.ع )02-2018( ،118-117 .ص16-12 .
مهنة تدقيق الحسابات و هيئات الرقابة الحكومية  /محمد البشير ؛ المدقق-.
ع )02-2018( ،118-117 .ص9-6 .

المشاكل والخدمات اإلجتماعية

أسباب إنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب واثارها و سبل الوقاية منها /
يوسف بن محمد الهويش ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع،70 .
( )12-2017ص280-251 .

الجرائم المعلوماتية  :خصائصها و كيفية مواجهتها قانونيا  /محمد بن أحمد علي
المقصودي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،33 .ع)12-2017( ،70 .
ص131-101 .
مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال  :منهجية القياس والتصنيف  /غزوان رفيق عويد
؛ مجلة الدراسات المالية والمصرفية -.مج ،25 .ع )12-2017( ،4 .ص10-8 .
محددات التلوث البيئي في مصر بالتركيز على الوقود األحفوري  /وفاء محمد محمد
سالمان ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص24-3 .

تاريخ فلسطين
األسواق التجارية في مدينة القدس خالل النص الثاني من القرن التاسع عشر
 1318 - 1267هـ  1900 - 1850 /م  :دراسة من خالل سجالت محكمة القدس
الشرعية  /محمد ماجد الحزماوي ؛ المجلة األردنية للتاريخ واآلثار -.مج ،12 .ع،1 .
( )03-2018ص132-91 .
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تاريخ مصر
محمد علي باشا والقبائل البدوية في جنوبي بالد الشام  1256 - 1248هـ 1832 /
  1840م  /عبد الحميد محمد أحمد أبو صيني ؛ المجلة األردنية للتاريخ واآلثار-.مج ،12 .ع )03-2018( ،1 .ص90-67 .

علم اإلجتماع
أبعاد تمكين المرأة السعودية  :دراسة مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء
مجلس الشورى و عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية /
هيفاء بنت عبد الرحمن بن شلهوب ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج،33 .
ع )12-2017( ،70 .ص39-3 .
أميركا البيضاء خائفة  /ميشيل نوريس ؛ لين جيليان الوب ؛ National Geographic
العربية -.مج ،23 .ع )04-2018( ،91 .ص73-54 .
األسس اإلبستيمولوجية لفلسفة إبن الهيثم الرياضية  /جالل الدريدي ؛ المستقبل
العربي -.مج ،40 .ع )03-2018( ،469 .ص124-107 .
األشياء التي تفرقنا  /ديفيد بيربي ؛ جون ستانماير ؛ National Geographic
العربية -.مج ،23 .ع )04-2018( ،91 .ص53-30 .
البحث عن هوية عربية جامعة  /لبيب قمحاوي ؛ المستقبل العربي -.مج،40 .
ع )03-2018( ،469 .ص10-7 .
المسؤولية اإلجتماعية من الواقع األحادي إلى المنظور الشبكي المتعدد  /علي
المستريحي ؛ المجلة العربية لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص219-197 .
دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة اإلجتماعية في تعلم الطفاللسلوك
اإلستهالكي  /هويدا عزت أحمد محمد ؛ جيهان عبد المنعم رجب ؛ المجلة العربية
لإلدارة -.مج ،37 .ع )12-2017( ،4 .ص83-61 .
شفافية باإلكراه  :التحدي الرقمي و جدل المراقبة والتسريب ( ويكيليكس نموذجا )
 /شريف عبد الرحمن ؛ المستقبل العربي -.مج ،40 .ع)03-2018( ،469 .
ص106-90 .
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مشروع نقل المعارف  :خمسون كتابا هل تردم الهوة المعرفية  .ملف  /أسامة
كمال ؛ كمال الذيب ؛ غسان الشهابي ؛ أحمد الرقب ؛ محمد الخزاعي ؛ البحرين
الثقافية -.مج ،25 .ع )01-2018( ،91 .ص112-75 .

