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إدارة األعمال
إعتماد التمكين المستخلص من الفكر اإلداري اإلسالمي كإستراتيجية للتطوير
اإلداري  :دراسة ميدانية على وزارة التعليم السعودية  /أغادير سالم العيدروس ؛
المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38.ع )06-2018( ،2 .ص65-43 .
تأثير التفكير اإلستراتيجي على تحسين جودة الحياة الوظيفية  /صبا نوري
الحمداني ؛ محمد الخوالني ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع)06-2018( ،2 .
ص213-211 .
دور تدريب الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات الفندقية الجزائرية  :دراسة
ميدانية  /عمار بن عيشي ؛ الهاشمي بن واضح ؛ المجلة العربية لإلدارة_.
مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص210-191 .

اإلدارة العامة
دراسة اإلتجاهات نحو أساليب إدارة اإلنطباع و أثرها على الهوية التنظيمية بين
العاملين اإلداريين في جامعة األزهر  /سوزان فؤاد السيد بكر ؛ المجلة العربية
لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص190-167 .
دور الثقافة التنظيمية في تعزيز مظاهر اإللتزام التنظيمي للعاملين في المنظمات :
دراسة ميدانية على الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية  /حسام قرني
أحمد ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص150-123 .

اإلقتصاد
أثر إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع  :دراسةميدانية
تطبيقية على البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين  /ياسر عبد طه الشرفا ؛
ياسر باسل محمد حمد ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع)06-2018( ،2 .
ص87-67 .
أثر هيكل الملكية على العالقة بين هيكل رأس المال و األداء المالي  :دراسة
تطبيقية على المصارف المدرجة في السوق المالي السعودي  /أحمد بن محمد
العامري ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص166-151 .
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العمالت الرقمية و تأسيس نظام مالي عالمي جديد  /مدحت نافع ؛ السياسة
الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص178-170 .
تطوير إدارة الحسابات الخاصة للخزينة كمدخل لترشيد الموازنة العامة فيالجزائر :
صندوق ضبط الموارد نموذجا  /نبيل بو فليح ؛ محمد طرشي ؛ المجلة العربية
لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص122-107 .
رأس المال العامل و أثره على الربحية  :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية
األردنية  /عبد هللا عويد طويرش ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع،2 .
( )06-2018ص106-89 .

التجارة واإلتصاالت والنقل
المحددات المؤسسية لتدفقات التجارة الدولية  :دراسة تطبيقية على مصر  /أماني
فاخر ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص42 -23 .

الحيوانات
مرعب مخيف  :رخو إسفنجي معدوم الدماغ فائق الجمال  /إليزابيث كولبريت ؛
ديفيد ليتشفاغر ؛  National Geographicالعربية _.مج ،25 .ع)10-2018( ،97.
ص71-52 .
هل يلفظ األمازون آخر أبنائه ؟  /سكوت واالس ؛ كريس فاغان ؛ تشارلي هاملتون
جيمس ؛  National geographicالعربية _.مج ،25 .ع )10-2018( ،97 .ص51-32 .

الزراعة
إطعام التنين ،باتت شهية الصين المتنامية تغير معالم الزراعة فيها و في العالم /
مايكل فينكل ؛ ماغنوس وينمان ؛  National Geographicالعربية _.مج ،25 .ع،97 .
( )10-2018ص97-72 .

العلوم اإلجتماعية
الحراك النسائي العربي في مدن الرجال .عدد خاص  /زهراء علي ؛ عرين هواري ؛
ياسين يسني ؛ مراد جدي ؛ صبيحة كيم ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية _.مج،7 .
ع )2018( ،25 .ص124-5 .
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العلوم السياسية
آليات و مسارات التمدد الجيواستراتيجي لإلرهاب العابر للحدود  /بهاء عدنان
السعبري ؛ السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص58-46 .
إتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية  :أدوار اإلستخبارات في العالقات
الدولية  :المفاهيم  -المقاربات  -اإلشكاليات  .ملحق العدد  /خالد حنفي علي ؛
شادي عبد الوهاب ؛ رضوى عمار ؛ سماء سليمان ؛ طارق فهمي ؛ السياسة
الدولية _.ملحق مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص28-2 .
إختبار الركائز  :فرص الحرب التجارية في عالم مضطرب  /وحيد عبد المجيد ؛
السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص136-132 .
البعد المائي في األمن القومي المصري  /سمير بدوي ؛ السياسة الدولية_.
مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص235-232 .
التحديات اليابانية في لحظة تحول إقليمي و دولي فارق  /وليد محمود عبد الناصر ؛
السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص169-166 .
التطورات اإلقليمية و الدولية للمشكلة السورية  /سيد أبو زيد عمر ؛ غازي دحمان ؛
السيد أمين شلبي ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،174 .ص103-69 .
التنوع البيولوجي  :خبرة مصر و العالم  .ملحق العدد  /ياسمين فؤاد ؛ السياسة
الدولية _.ملحق مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص36-2 .
الصين و إفريقيا  :فرص و تحديات  /محمد عبد الواحد ؛ السياسة الدولية _.مج،54 .
ع )10-2018( ،214 .ص187-182 .
المعضلة اإليرانية .ملف العدد  /أبو بكر الدسوقي ؛ محمد عباس ناجي ؛ أشرف
محمد كشك ؛ عمرو عبد العاطي ؛ السياسة الدولية _.مج ،54 .ع-2018( ،214 .
 )10ص130-71 .
تأثير صعود اليمين المتطرف في اإلتحاد األوروبي  /فتحي بو لعراس ؛ السياسة
الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص72-60 .
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تأثير وسائل اإلعالم في المشاركة السياسية للشباب  :مصر و تونس نموذجا /
محمد عبده بدوي ؛ السياسية الدولية _.مج ،54 .ع)10-2018( ،214 .
ص155-152 .
تحوالت إستراتيجية على خريطة السياسة الدولية  :طرق الحرير  .ملحق العدد /
مالك عوني ؛ محمد فايز فرحات ؛ محمد حمشى ؛ نادية الهواس ؛ أحمد كاتب ؛
السياسة الدولية _.ملحق مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص28-2 .
دوائر األمن القومي المصري خالل المرحلة الحالية  /حسام الدين أنور ؛ السياسة
الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص231-228 .
دوافع و تداعيات التوسع الصيني في القرن اإلفريقي  /شيماء محيي الدين ؛
السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص29-14 .
صفقة القرن  :مأزق البحث عن تسوية  -ال تفاوضية  -للقضية الفلسطينية  /سعيد
عكاشة ؛ السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص143-138 .
فشل معادلة ما بعد الغزو و مستقبل العراق السياسي  /سليم الدليمي ؛
السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص151-144 .
قمة ترامب  -بوتين و حدود التقارب  /أحمد سيد أحمد ؛ السياسية الدولية_.
مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص195-192 .
كرة القدم كراية قومية  :دراسة في اإلستعارة السياسية  /عمار علي حسن ؛
شؤون عربية _.ع )2018( ،174 .ص228-205 .
مجاالت األمن القومي خالل المرحلة الراهنة  /بهاء الدين الحريشي ؛ السياسة
الدولية _.مج ،54.ع )10-2018( ،214 .ص227-222 .
محددات الدور  :سياسات تركيا في منطقة البحر األحمر في القرن الحادي و
العشرين  /حازم عمر ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،174 .ص204-188 .
مستقبل الصراع السيبراني العالمي في القرن ال  / 21عبد الغفار عفيفي الدويك ؛
السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص45-30 .
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معادلة الدولي و اإلقليمي في المنطقة  /سعيد رفعت ؛ شؤون عربية _.ع،174 .
( )2018ص15-5 .
مسيرة المرأة العربية في معادلة ثقافة و بنية المجتمعات العربية ،دور المرأة العربية
في تكوين النخب المثقفة في عصر العولمة .ملف إجتماعي /محمود الذوادي ؛ عبد
القادر طالبي ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،174 .ص126-105 .
محمد عبد الوهاب و حقيقة السرقات الموسيقية ،أمين الريحاني الفيلسوف و
األديب الحالم بالوحدة العربية .ملف ثقافي /سليم سحاب ؛ شعبان يوسف ؛ شؤون
عربية _.ع )2018( ،174 .ص156-127 .
مأزق الديمقراطية الليبرالية و مستقبل الدولة العربية ،سوريا بين التاريخ و
الجغرافية و الديموجرافيا اليوم .ملف خاص  /صالح سالم ؛ عصام عاشور ؛ شؤون
عربية _.ع )2018( ،174 .ص186-157 .
ملف سياسي  /رضا شحاتة ؛ ماجد كيالي ؛ مصطفى عبد العزيز مرسي ؛ إدريس
ليكريني ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،174 .ص67-17 .
هل تضحي األسلحة النووية خيارا واقعيا في الحروب األمريكية القادمة ؟  /فاطمة
رومات ؛ السياسة الدولية _.مج ،54 .ع )10-2018( ،214 .ص161-156 .

الفلسفة
إشكالية السعادة عند الفارابي  :بين النظري و العلمي  /سعيد الجابلي ؛ تبين
للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،25 .ص101-71 .
جدلية التعالي و المحايثة في الفلسفة الحديثة نقد سبينوزا لألصول األرسطية و
األسس الديكارتية للتعالي اإللهي  /الحسان سليماني ؛ تبين للدراسات الفكرية و
الثقافية  _.مج ،7 .ع )2018( ،25 .ص30-7 .
حنة أرندت و نقد التصور الفلسفي للحرية  /المصطفى الشادلي ؛ تبين للدراسات
الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،25 .ص47-31 .
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الفلسفة اإلسالمية
موقف األشاعرة من إبن رشد و كتاب الكشف في األسباب األشعرية ألفول
الرشدية  /عزيز أبو شرع ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع،25 .
( )2018ص70-49 .

اللغة العربية
التمثيل الصوري للتجرد و الزيادة في الفعل في اللغة العربية  /محمد بلبول ؛ تبين
للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،25 .ص126-103 .

المحاسبة
مدى إلتزام المصارف اإلسالمية العاملة في األردن باإلفصاح عن المسؤولية
اإلجتماعية في القوائم المالية المنشورة  /أيمن محمد الشنطي ؛ إيناس محمود
سعد العبود ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،38 .ع )06-2018( ،2 .ص22-3 .

علم اإلجتماع
المرأة البدوية في كتابات الرحالة الغربيين  /علي عفيفي علي غازي ؛ تتبين
للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،25 .ص148-127 .

