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اآلن يمكننا قراءة المحتويات الوراثية  ..فهل يمكن أن نكتبها ؟  /أد يونغ ؛ الهيثم
السيد صالح ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص135-130 .
متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي  :رحلة في رحاب الزمن  /خلف أحمد محمود أبو
زيد ؛ الرافد _.ع )05-2018( ،249 .ص40-36 .
سرديات األنثى و تحديات اإلختالف عند جوليا كريستيفا في نقد الحركة النسوية و
إعادة تأسيسها  /محمد بكاي ؛ البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع)04-2018( ،92 .
ص78-61 .
شعر الهايكو بين إختزال اللغة و عمق الصورة  :المجموعة الشعرية  100 -هايكو -
للشاعر سامح درويش نموذجا  /مراد الخطيبي ؛ البحرين الثقافية  _.مج،25 .
ع )04-2018( ،92 .ص60-47 .
كتاب في متاهة السياسة  :تبني مواقف عنصرية و تعاطف مع مجرمي حرب /
سعيد خطيبي ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع )08/07-2018( ،502-501 .ص88-84 .
نشأة الشكالنية الروسية  :النظرية و التطبيق  /أ .مياسنيكوف ؛ نوفل نيوف ؛
نزوى _.ع )04-2018( ،94 .ص46-31 .
لماذا لم تكن ( بركة والدن ) تحفة ثورو ؟  /أندريا وولف ؛ علي بو مدن ؛ الثقافة
العالمية _.مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص129-122 .

األنواع األدبية و القصة القصيرة جدا  /جعفر حسن ؛ البحرين الثقافية _.مج،25 .
ع )04-2018( ،92 .ص45-31 .
الحي الالتيني و ساق البامبو من الرواية العائلية إلى محكي اإلنتساب العائلي /
حسن المودن ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع )08/07-2018( ،502-501 .ص61-58 .
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الرواية العمانية .ملف  /أحمد يوسف ؛ نادية اللمكي ؛ هالل البادي ؛ محمد بن
حمد الناعبي ؛ محمد بن سعيد الحارثي ؛ نزوى _.ع )07-2018( ،95 .ص107-83 .
القصة القصيرة جدا  :الجملة التي تقول العالم  /عبد الدائم السالمي ؛ البحرين
الثقافية _.مج ،25 .ع )04-2018( ،92 .ص29-23 .
القصيدة العمودية الجديدة حداثة البناء و سالسة األداء  /يونس ناصر ؛ الرافد_.
ع )04-2018( ،248 .ص57-54 .
شعر المقاولة  :المفهوم و الخصائص الفنية و الجمالية  /أحمد بلحاج ؛ آية وارهام ؛
نزوى _.ع )04-2018( ،94 .ص70-61 .
عذاب الركابي تجربة في الهايكو العربي  /حاتم الصكر ؛ إبراهيم الكراوي ؛ عبد
الرزاق الربيعي ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )03/04-2018( ،368 .ص61-49 .
قاسم عليوة في رواية هانم  :أم مثالية مع سرد توصيفي  /فرج مجاهد عبد
الوهاب ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )04/03-2018( ،368 .ص122-118 .
مرايا نقدية  /عبد الغني داود ؛ هاني حجاج ؛ عبد الحكم العالمي ؛ زينب العسال
؛ مديحة أبو زيد ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )05-2018( ،369 .ص104-73 .
الحياة اإلجتماعية في المغرب األقصى من خالل كتاب التشوف إلى رجال التصوف و
أخبار أبي العباس السبتي ألبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي ( ت 627هـ /
 1230م )  /سلطانة مالح الرويلي ؛ المجلة األردنية للتاريخ و اآلثار _.مج ،12 .ع،2 .
( )06-2018ص17-1 .
الفتوى و القضاء بما جرى به العمل في تراث المالكية بالمغرب األقصى  /توفيق
البدري ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 26 .ع )03-2018( ،101 .ص50-22 .
الكناية اللونية في القرآن الكريم و داللتها البالغية عند المفسرين  /فيصل أبو
الطفيل ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 26 .ع )03-2018( ،101 .ص21-6 .
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مواقيت الحرم و عالقتها بالثالوث الوثني العربي  /محمد بن سلطان العتيبي ؛ عالم
المخطوطات و النوادر _.مج ،20 .ع )2018( ،1 .ص188-175 .
دور بريطانيا في إنهاء الوجود العثماني في قطر عام  1915م  /عمر محمد جعفر
القرالة ؛ شادية أحمد العدوان ؛ المجلة األردنية للتاريخ و اآلثار _.مج ،12 .ع،2 .
( )06-2018ص74-59 .
مرسوم تقليد صالح الدين األيوبي الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد سنة  564هـ /
 1168م  /علي بن سالم النصيف ؛ عالم المخطوطات و النوادر _.مج ،20 .ع،1 .
( )2018ص44-3 .

تحقيق داري السك عثر و مكة على الن قود اليمنية في العصر اإلسالمي خالل
الفترة من (  696 - 284هـ  1297 - 897 /م )  /فيصل بن علي الطميحي ؛ عالم
المخطوطات و النوادر _.مج ،20 .ع )2018( ،1 .ص174-155 .
مقالة الكندي حول اإلستدالل على وجود مناجم  /لطف هللا قاري ؛ عالم
المخطوطات و النوادر _.مج ،20 .ع )2018( ،1 .ص68-45 .

إدارة أمور الحج في األردن ( ت  1388 - 1352هـ  1968 - 1923 /م ) دراسة وثائقية
تاريخية  /أحمد حامد إبراهيم القضاة ؛ المجلة األردنية للتاريخ و اآلثار _.مج،12 .
ع )06-2018( ،2 .ص159-113 .
محمد ديب  :مسارات الكتابة و الكائن  /حسين عالم ؛ نزوى _.ع)07-2018( ،95 .
ص272-261 .
السياسات التربوية اإلسرائيلية و حال التعليم العربي في إسرائيل  /خالد عرار ؛
مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص158-133 .
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كيف إبتكر أرسطو الحاسوب  /كريس ديكسون ؛ طارق راشد ؛ الثقافة العالمية_.
مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص31-20 .
طيور في مهب البحر  /جوناثان فرانزن ؛ توماس بي .بيشاك ؛ National
 _.Geographicمج ،24 .ع )07-2018( ،94 .ص117-84 .
مفترسات في الظالم  /فيرجينيا موريل ؛ أناند فارما ؛ National Geographic
العربية _.مج ،24 .ع )07-2018( ،94 .ص67-56 .
الطب في مصر القديمة  /أسعد النوبي ؛ الرافد _.ع )04-2018( ،248 .ص96-91 .
حروب السكر  /دانيال إنغبر ؛ حسين بوكبر ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع،193 .
( )05/06-2018ص173-164 .
علم تجارب معايشة الموت ( اإلقتراب من الموت )  /جديون ليتشفيلد ؛ أمير العزب
؛ الثقافة العالمية  _.مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص153-136 .

إسرائيل و التزود السوري الجديد بالسالح الروسي  /حامد حوران ؛ مجلة األرض_.
مج ،45 .ع )06-2018( ،6 .ص24-5 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :أيار  / 2018مجلة
األرض _.مج ،45 .ع )06-2018( ،6 .ص122-71 .
اإلنتقال الديمقراطي التشاركي في تونس  :حلول نخبوية في سياق ثوري  /أيمن
البوغانمي ؛ سياسات عربية _.ع )05-2018( ،32 .ص98-87 .
اإلنتقال الديمقراطي في الصومال و تأثير الشباب فيه  /عبد الرحمن عيسى ؛
سياسات عربية _.ع )05-2018( ،32 .ص71-63 .
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التحول في العالقات الهندية  -اإلسرائيلية و آفاقه  /بكر البدور ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،83 .ص93-83 .
التدخل الدولي اإلنساني لألمم المتحدة  :ليبيا نموذجا  /محمد عبد الحفيظ الشيخ
؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،83 .ص41-13 .
الحراك الجيلي في سياقات اإلنتقال الديمقراطي  :مدخل نظري في المفاهيم و
المقوالت التأسيسية  /أحمد تهامي عبد الحي ؛ سياسات عربية _.ع،32 .
( )05-2018ص23-7 .
الحقل الشبابي في السودان و إعادة تشكيل المجال العام  :بحث فيديناميات
الفعل الجمعي و رهانات الحضور العمومي  /أشرف عثمان محمد الحسن ؛
سياسات عربية _.ع )05-2018( ،32 .ص62-51 .
السياسة األميركية و المسار الت فاوضي  /كميل منصور ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص42-27 .
الشباب و الثورة  :هل تصلح المقاربة الجيلية أساسا لقراءة الثورة التونسية ؟ /
شاكر الحوكي ؛ سياسات عربية _.ع )05-2018( ،32 .ص37 -24 .
الطروحات اإلسرائيلية الراهنة بشأن ضم الضفة الغربية  /مهند مصطفى ؛ مجلة
األرض _.مج ،45 .ع )06-2018( ،6 .ص46-25 .
القدس في القانون اإلسرائيلي في ضوء إعالن ترامب  :إنعكاسات المواجهة و
خياراتها  /عالء محاجنة ؛ سياسات عربية _.ع )05-2018( ،32 .ص86-75 .
الالجئات السوريات في تونس  :تجربة الهجرة القسرية و صعوبة اإلستقرار  /سمية
عبد اللطيف ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص69-51 .
ترحيل الالجئين األفارقة عن إسرائيل  :عنصرية و إستخفاف بالقانون الدولي  /رندة
حيدر ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص107-101 .
تصور فلسطيني إلستراتيجيا واقعية  :تجميد المصالحة ووقف التنسيق األمني /
منير شفيق ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص64-59 .
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تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :تطور الفكر األمني العسكري في الجيش اإلسرائيلي
 /غابي سيبوني ؛ يوفال بازاك ؛ غال بيرل فنكل ؛ منير كنعان ؛ مجلة األرض_.
مج ،45 .ع )06-2018( ،6 .ص138-123 .
صحوة اليمين األصولي األميركي  :قراءة في الجذور التراثية و اإلختراقات التي جرت
للعقلية األميركية  /إميل أمين ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع)08/07-2018( ،502-501 .
ص73-68 .
صعود الليكود و تحوالت الخطاب السياسي لفلسطينيي  / 1948محمد أمارة ؛
مهند مصطفى ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص58-43 .
عبد الناصر و جماعة اإلخوان  :قراءة في مذكرات خالد محي الدين  /بهاء الدين
سيد علي ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )02-2018( ،367 .ص103-94 .
قوائم اإلرهاب  :إشكاالت المعايير و األطراف المعنية  ،النموذج األمريكي  /خالد
الدباس ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،83 .ص72-55 .
كيف تتجول في مخيم لالجئين  /كلوديا مارتينيز مانسيل ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص100-77 .
مستجدات المسألة الديمغرافية في الكيان اإلسرائيلي  /مأمون كيوان ؛ مجلة
األرض _.مج ،45 .ع )06-2018( ،6 .ص70-47 .
من حركة  20فبراير إلى حراك الريف  :الخوف من الديمقراطية أم الخوف من جيل
الشباب بالمغرب ؟  /أحمد الخطابي ؛ سياسات عربية _.ع)05-2018( ،32 .
ص50-38 .
مواجهة الدولة اليهودية ذات النظامين و تفكيك نظام األبارتهايد الصهيوني  /معين
الطاهر ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،115 .ص76-65 .
نشأة الشرطي الدولي  /دونالد غرست ؛ محمد المهذبي ؛ الثقافة العالمية_.
مج ،34 .ع )05/06-2018( ، 193 .ص181-174 .
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جامع السليمانية في إسطنبول  :الروعة و الشموخ في العمارة اإلسالمية  /أحمد
أبو زيد ؛ الرافد _.ع )04-2018( ،248 .ص90-85 .
بعد أكثر من أربعة عقود على تنظيمه  :معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية
بعيون كبار الفنانين  :المعرض يؤرخ لتطور الحركة التشكيلية في البحرين  .ملف /
سيد أحمد رضا ؛ البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع )04-2018( ،92 .ص110-79 .
من الحركة السريالية إلى الخط العربي الشارقة وجهة مضيئة لفنون العالم  /محمد
مهدي حميدة ؛ الرافد _.ع )04-2018( ،248 .ص41-36 .
أسرع أذكى أقوى  :تساعد التكنولوجيا و العلوم الرياضيين على تحطيم األرقام
القياسية  .فأي مدى يمكن أن يبلغ األداء البشري؟  /كريستين برينان ؛ مارك
ثايسين ؛ ديفيد بورينت ؛  National geographicالعربية _.مج ،24 .ع،94 .
( )07-2018ص55-28 .
األلعاب السحرية و خفة اليد في التراث العربي العصر المملوكي أنموذجا مع
تحقيق كتاب الباهر في عجائب الحيل  /عمرو عبد العزيز منير ؛ عالم المخطوطات و
النوادر _.مج ،20 .ع )2018( ،1 .ص154-69 .
السينما المصرية قبل و بعد النكسة  :هل كانت واقغية أم دفنت رأسها في الرمال؟
 /أشرف بيدس ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )02-2018( ،367 .ص125-117 .
السينما في السعودية .ملف  /إبراهيم العريس ؛ سمر البيات ؛ أمين صالح ؛ فهد
األسطاء ؛ خالد الصديق ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع)08/07-2018( ،502-501 .
ص57-14 .
نقد اليبتنز و باركالي لمفهوم الفضاء المطلق النيوتني  /دانيال لوييه ؛ محمد عادل
مطيمط ؛ نزوى _.ع )04-2018( ،94 .ص60-47 .
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الترجمة و التواصل اإلنساني .ملف  /أدريان ناكوين ؛ بيتر آدمسون ؛ واييت مايسون
؛ دونو سوناردي ؛ أمينة أدلنيا ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع)05/06-2018( ،193 .
ص121-34 .
البالغة العربية بين جمال التذوق و جمود التقعيد  /عبد المنعم مجاور ؛ الرافد_.
ع )04-2018( ،248 .ص53-51 .
الخطاط ياقوت المستعصمي ( ت  698هـ  1298 /م )  :دراسة تحليلية للخصائص
الفنية ألسلوبه في الخط الريحاني  /نصار محمد منصور ؛ المجلة األردنية للتاريخ و
اآلثار _.مج ،12 .ع )06-2018( ،2 .ص57-19 .
تاريخ جديد للشعوب األولى في األمريكيتين  /آدم روثرفورد ؛ يامن عدنان صابور ؛
الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص163-154 .
تاريخ العراق و مجتمعه بين حنا بطاطو و علي الوردي  /دينا رزق خوري ؛ عمران
للعلوم اإلجتماعية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص21-7 .
الموقف األمريكي من إنقالب حسني الزعيم في سوريا في عام  1949م دراسة
تاريخية وثائقية  /سطام بن بخيت العتيبي ؛ المجلة األردنية للتاريخ و اآلثار_.
مج ،12 .ع )06-2018( ،2 .ص112-75 .
في المواجهة عبد الناصر ليلة بكى فيها الوطن  /عيد عبد الحليم ؛ محمود أمين
العالم ؛ السيد يسن ؛ عاصم الدسوقي ؛ صالح عيسى ؛ أدب و نقد  _.مج،34 .
ع )02-2018( ،367 .ص78-5 .

اإلصالح الديني اليوم في القرى المغربية  :المخزن و فقهاء الشرط في تيزنيت /
عبد الرحمان فضلى ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية _.مج ،6 .ع)2018( ،24 .
ص49-23 .
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التراث مرجعا للهوية  /أدريان ديمان ؛ محمد األسعد ؛ الثقافة العالمية _.مج،34 .
ع )05/06-2018( ،193 .ص13-6 .
الالجئات السوريات ف ي تونس  :تجربة الهجرة القسرية و صعوبة اإلستقرار  /سمية
عبد اللطيف ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص69-51 .
الهويات الثقافية  /هينغجون لين ؛ ويي ون تشن ؛ سارة زهير ؛ الثقافة العالمية_.
مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص199-182 .
دفاتر التنوي ر  /محمد عبد الشفيع عيسى ؛ محمد ممدوح ؛ صالحة شعبان ؛ أدب و
نقد _.مج ،34 .ع )03/04-2018( ،368 .ص41-12 .
دفاتر التنوير  /محمد جبريل ؛ محمد رؤوف حامد ؛ مارك مجدي ؛ أدب و نقد_.
مج ،34 .ع )05-2018( ،369 .ص54-11 .
هكذا يصنع الالتينيون مستقبل أميركا  /هكتور توبار ؛ كارال غاشية ؛ إيفان
كاشينسكي ؛  National Geographicالعربية _.مج ،24 .ع)07-2018( ،94 .
ص83-68 .
أثر التدريب المعرفي في تحسين الذاكرة العاملة لدى األطفال ذوي نقصاإلنتباه :
النشاط الزائد  /وفاء محمد عبد الحميد محجوب ؛ طارق محمد عبد الوهاب ؛ علم
النفس _.مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص172-145 .
إدمان اإلنترنت  /محمد أحمد خطاب ؛ علم النفس _.مج ،31 .ع)2018( ،117 .
ص55-49 .
اإلعتماد على الكحول كأحد أساليب المواجهة لدى مريض يعاني من إضطراب
ضغوط ما بعد الصدمة  :دراسة حالة فردية  /النابغة فتحي محمد ؛ وهبة محمد نور
الدين ؛ علم النفس _.مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص144-121 .
التحول اإلرهابي  :منظور نفسي  /عبد المنعم شحاته ؛ علم النفس _.مج،31.
ع )2018( ،117 .ص48-13 .
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السلطة تسبب تلف الدماغ  /جيري يوسيم ؛ حسن محمد فتحي ؛ الثقافة
العالمية _.مج ،34 .ع )05/06-2018( ،193 .ص19-14 .
المخ المدمن  :مراجعة للتفسيرات البيولوجية لإلدمان  /أحمد موسى ؛ علم
النفس _.مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص65-57 .
المفارقة في المشكالت السلوكية و الوجدانية بين أبناء المسجونين المقيمين في
د ور الرعاية اإلجتماعية في ضوء إدراكهم للمساندة اإلجتماعية  /عبد المريد عبد
الجابر قاسم ؛ علم النفس _.مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص119-83 .
الوجدان اإليجابي و السلبي و عالقته بالشخصية  /أحمد محمد عبد الخالق ؛ علم
النفس _.مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص82-67 .
فاعلية برنامج متعدد الحواس في تنمية الحصيلة اللغوية لدى عينة من األطفال
المعاقين عقليا القابلين للتعليم  /منى جمعة زهنى حسين ؛ علم النفس_.
مج ،31 .ع )2018( ،117 .ص184-177 .

