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إدارة األعمال
حينما يوقف العمل من المنزل  /جيري أوسيم ؛ حسن فتحي ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع،192 .
( )03/04-2018ص17-12 .
دور المعرفة التسويقية في بناء الصورة الذهنية و أثر ذلك في تعزيز رضا العمالء  :دراسة ميدانية على
عمالء البنوك اإلسالمية العاملة في األردن  /ممدوح زيادات ؛ المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  :سلسلة
العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص38-25 .

األخالق
في البحث عن مشترك أخالقي كوني  :بتنام و هابرماس و طه عبد الرحمن  /عبد القادر ملوك ؛ تبين
للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص120-97 .

األدب
اإلستعارة و العقل التواصلي  /الين برانت ؛ السيد إمام ؛ فصول _.مج ،1/26 .ع)2017( ،101 .
ص176-140 .
البالغة الجديدة  /فيليب نيل ؛ عوني العقيلي ؛ فصول _.مج ،1/26 .ع )2017( ،101 .ص59-43 .
البالغة و السلطة  /ريتشارد أندروز ؛ كرم أبو سحلي ؛ فصول _.مج ،1/26 .ع )2017( ،101 .ص103-92 .
البالغة و العنف  /جيمس كروسوايت ؛ أحمد الشيمي ؛ فصول _.مج ،1/26 .ع)2017( ،101 .
ص138-104 .
ما وراء اإلقناع و التأثير  :نحو تصور لبالغة إتصالية تفاعلية جديدة  /سونيا فوس ؛ محمد سمير عبد السالم
؛ فصول _.مج ،1/26 .ع )2017( ،101 .ص194-177 .

األدب اإلنجليزي
إنعطافة ت .س .بيرس البالغية  /فينسنت كوالبياترو ؛ راشدة رجب ؛ فصول _.مج ،1/26 .ع)2017( ،101 .
ص91-60.
حينما تعكس رواية فرانكشتاين آمال و مخاوف كل حقبات العلم  /فيليب بول ؛ يامن عدنان صابور ؛ الثقافة
العالمية _.مج ،34 .ع )03/04-2018( ،192 .ص189-182 .

األدب العربي
القصة القصيرة لدى الكاتبات اإلماراتيات  /باربارا ميشاالك ؛ علي مدن ؛ الثقافة العالمية _.مج،34 .
ع )03/04-2018( ،192 .ص161-148 .
الكتابة و تاريخها  :دراسة نقدية  /حسان بن عبد هللا الغنيمان ؛ عالم الكتب _.مج،39 .ع)2017( ،2-1 .
ص16-3 .

44

اإلدارة العامة
تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :الخدمة الميدانية للنساء في الجيش اإلسرائيلي  /ميتال إيران ؛ كارميت
بادان ؛ منير كنعان ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع )04-2018( ،4 .ص140-125 .
سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة  /هويدا محمود أبو
الغيط ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية _.مج ،19 .ع )04-2018( ،2 .ص232-207 .

اإلسالم
أحكام رباط المرأة المسلمة  -الرباط في بيت المقدس أنموذجا  : -دراسة فقهية  /نجوى قراقيش ؛
المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص70-59 .
األحكام المتعلقة بمرابطة النساء في المسجد األقصى  :دراسة فقهية مقاصدية  /إياد عبد الحميد نمر ؛
رأفت محمد رائف المصري ؛ المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج،19 .
ع )2017( ،1 .ص108-91 .
المنطلقات السياسية في فكر محمد عبده اإلصالحي  /ريما أبو حميدان ؛ المجلة األردنية للعلوم
التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص10-1 .
حماية المستهلك في الشريعة اإلسالمية  /كايد قرعوش ؛ المجلة األردنية للعلوم التطبيقية _.مج،19 .
ع )2017( ،1 .ص58-39 .

اإلقتصاد
أثر تطوير الصناديق اإلستثمارية على هيكل األسواق المالية  /عباس فؤاد عباس حسن ؛ مجلة الدراسات
المالية و المصرفية _.مج ،26 .ع )2018( ،100 .ص65-58 .
األساليب و الوسائل التي تتبعها البنوك للحد من مخاطر االئتمان  /محمود الكيالني ؛ البنوك في األردن_.
مج ،37.ع )04-2018( ،4 .ص85-80 .
البتكوين بين قياسية األرباح و تصاعد التحذيرات  /حمول طارق ؛ زاير وافية ؛ مجلة الدراسات المالية
و المصرفية _.مج ،26 .ع )2018( ،100 .ص29-24 .
التأثيرات المتبادلة بين القطاعات اإلقتصادية في ف لسطين " تقديرها و تحليلها بإستخدام دالة اإلستجابة
الفورية و تجزئة مكونات التباين "  /محمد إبراهيم الراعي ؛ حاتم جميل الحرازين ؛ المجلة األردنية للعلوم
التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص24-11 .
الثورة الصناعية  :الرابعه  / 2سامر سنقرط ؛ البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )04-2018( ،4 .ص79-76 .
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الرقابة على عمليات اإلندماج و اإلستحواذ في قانون حماية المنافسة وتقويم تأثيرها على هيكل السوق
و مناخ اإلستثمار  /ياسمين محمود فؤاد ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية _.مج ،19 .ع،2 .
( )04-2018ص42-7 .
العمالت اإلفتراضية  /أكرم عبد الرزاق المشهداني ؛ مجلة الدراسات المالية و المصرفية _.مج،26 .
ع )2018( ،100 .ص21-18 .
المشاركة بين اإلستثمار العام و اإلستثمار الخاص وتنمية سوق رأس المال مع برنامج مقترح لإلقتصاد
السعودي  /محمد يوسف ؛ المستقبل العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص104-87 .
اليوان الصيني كمنافس للدوالر األمريكي و بداية التفكير في إنشاء عملة عالمية  /إحسان بوبريمة ؛
المستقبل العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص123-105 .
بتكوين و العمالت الرقمية  :النشأة ،اإلستخدامات و اآلثار  /عبد الرحمن عبد العزيز الفرهود ؛ مجلة
الدراسات المالية و المصرفية _.مج ، 26 .ع )2018( ،100 .ص17-8 .
تقييم أثر الشراكة األورو  -متوسطية على التجارة بين مصر و اإلتحاد األوروبي في ظل المتغيرات الدولية و
اإلقليمية المعاصرة  /خالد عبد الحميد حسانين ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية _.مج،19 .
ع )04-2018( ،2 .ص98-63 .
خطة تحفيز النمو اإلقتصادي فرصة للقطاع البنكي في المملكة  /البنوك في األردن _.مج ،37 .ع،4 .
( )04-2018ص11-8 .
دور الحافظ األمين بتشجيع اإلستثمار في سوق العراق لألوراق المالية  :نموذج مقترح  /زاهده طه أحمد ؛
مجلة الدراسات المالية و المصرفية _.مج ،26 .ع )2018( ،100 .ص48-38 .
ميكانيزمات التمويل المالي الحديث للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  /مجيد شعباني ؛ أحمد بن خليفة
؛ مجلة الدراسات المالية و المصرفية _.مج ،26 .ع )2018( ،100 .ص57-50 .

التعليم
إتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو إعتماد إختبار القدرات كمتطلب للقبول في الجامعات األردنية  /تمارا
العمد ؛ المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع)2017( ،1 .
ص118-109 .

الحيوانات
الببغاء طائرنا الناطق  /كريستين ديل أموري ؛ جويل سارتوي ؛  National geographicالعربية _.مج،24 .
ع )06-2018( ،93 .ص97-86 .
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الصناعات الكيميائية
البالستك صنعناه بأيدينا و بتنا نعتمد عليه و نجد أنفسنا اآلن غارقين فيه  /لورا باركر ؛ راندي أولسون ؛
 national geographicالعربية _.مج ،24 .ع )06-2018( ،93 .ص85-32 .

العلوم السياسية
إسرائيل و السعودية  :حسابات المرحلة الراهنة  /مأمون كيوان ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع،4 .
( )04-2018ص68-43 .
إسرائيل و العدوان الثالثي على سورية  /علي بدوان ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع)05-2018( ،5 .
ص60-33 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :آذار  / 2018مجلة األرض _.مج ،45 .ع،4 .
( )04-2018ص124-69 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :نيسان  / 2018مجلة األرض _.مج ،45 .ع،5 .
( )05-2018ص124-79 .
اإلستقرار السياسي في دول مجلس التعا ون لدول الخليج العربية أمام تحدي الهجرة و الخلل السكاني /
أحمد محمد أبو زيد ؛ سياسات عربية _.ع )03-2018( ،31 .ص46-23 .
التعبيرات اإلسرائيلية عن إخفاق الحرب على سورية  /محمد رشاد الشريف ؛ مجلة األرض _.مج،45 .
ع )04-2018( ،4 .ص28-5 .
التهديدات اإلسرائيلية الجديدة للبنان  :وقائع و تفاعالت  /علي بدوان ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع،4 .
( )04-2018ص42-29 .
الرؤى اإلستراتيجية لثالثي القطبية الدولية  :تحليل مضمون مقارن  /علي الجرباوي ؛ سياسات عربية_.
ع )03-2018( ،31 .ص22-7 .
السياسة اليابانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي  /عبد الرحيم خليل ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم
السياسية _.مج ،19 .ع )04-2018( ،2 .ص158-129 .
الشؤون األمنية و اإلقتصادية في العالقات اإلسرائيلية  -المصرية  /مأمون كيوان ؛ مجلة األرض _.مج،45.
ع )05-2018( ،5 .ص78-61 .
العالقات الخليجية  -األردنية و السيناريوهات المحتملة  /مريم سلطان لوتاه ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم
السياسية _.مج ،19 .ع )04-2018( ،2 .ص204-179 .
المحيط الوزاري بين اإلداري و السياسي  :دراسة في التركيبة و المحددات  /محمد الرضواني ؛ عالم
الفكر _.ع )2018( ،174 .ص148-113 .
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النزاعات في الوطن العربي  :بين الجذور الهيكلية و العجز المؤسسي  /مجدي عبد الهادي ؛ المستقبل
العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص34-20 .
تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :روسيا و الصين في الشرق األوسط  :التقارب و المنافسة  /غاليا الفي ؛
سارة فينبرغ ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع )05-2018( ،5 .ص138-125 .
حراك الريف  :السياق و التفاعل و الخصائص  /عمر إحرشان ؛ سياسات عربية _.ع)03-2018( ،31 .
ص80-67 .
دساتير الربيع العربي  :معادلة الثورة و الدولة ،محاولة في التأصيل  /جاسم محمد زكريا ؛ عالم الفكر_.
ع )2018( ،174 .ص234-193 .
دور األمم المتحدة في حل الملفات العالقة بين الكويت و العراق  / 2017 - 1991طالل زيد المرزوق ؛
مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية _.مج ،19 .ع )04-2018( ،2 .ص178-159 .
سياسة الجوار األوروبية  :نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية  /جويدة حمزاوي ؛ المستقبل العربي_.
مج ،41.ع )05-2018( ،471 .ص138-124 .
فاعلو الحراك المدني اللبناني  :قضية مشتركة ،خلفيات متناقضة  /ماريز يونس ؛ سياسات عربية_.
ع )03-2018( ،31 .ص92-81 .
فشل الخطاب الرسمي الفلسطيني في توصيف عنف المستوطنين و توثيقه  /أحمد عز الدين أسعد ؛
المستقبل العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص66-49 .
قضايا الحدود بين السودان و جنوب السودان  :مسألة البقاء و الصراع على الحدود  /أسامة أحمد
عيدروس ؛ سياسات عربية _.ع )03-2018( ،31 .ص63-48 .
كيف أصيبت السياسة األمريكية بالجنون ؟  /جوناثان روتش ؛ حمدي أبو كيلة ؛ الثقافة العالمية _.مج،34 .
ع )03/04-2018( ،192 .ص207-188 .
مسيرات األرض و العودة  :الوقائع ،الردود ،التفاعالت  /حامد حوران ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع،5 .
( )05-2018ص32-5 .
نحو آليات عملية للتوعية السياسية لدى المواطن العربي  :قراءة سوسيوسياسية  /رحموني عبد الرحيم
؛ المستقبل العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص48-35 .

العلوم الطبيعية
تاريخ العلوم  .ملف العدد  /جان فرانسوا دوروتي ؛ هيلين فروارد ؛ دان فالك ؛ أدريان كوري ؛ هشام غصيب
؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع )03/04-2018( ،192 .ص119-34 .
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الفلسفة
الذات الكيرككوردية في مواجهة الذات الهيغلية  /شابحة بوعراب ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية_.
مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص25-7 .
في الميتا-بيوإيتيقا  :نحو تأويل أنطولوجي و إيتيقي للوجود الجسدى لإلنسان  /موالي أحمد ولد موالي
عبد الكريم ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص163-145 .
ال وجود لشيء إسمه اإلرادة الحرة  /ستيفن كيف ؛ محمود سيد أحمد ؛ الثقافة العالمية _.مج،34 .
ع )03/04-2018( ،192 .ص33-24 .

الفنون
األرسومات الزجاجية العربية و تعالق الصورة و الكتابة من خالل المدونة التونسية  /خليل قويعة ؛
تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص69-27 .
فن الخط العربي  :دراسة تاريخية  ،تقنية و جمالية  /حسام فؤاد سعيد الحناوي ؛ المجلة األردنية للعلوم
التطبيقية  :سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص130-119 .

القانون
إشكاالت مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ضوء مستجدات القانون الدولي العام  /حكيم التوزاني
؛ عالم الفكر _.ع )2018( ،174 .ص56-17 .
القانون الناعم  :قانون جديد للسلوك اإلجتماعي  /محمد محمد عبد اللطيف ؛ عالم الفكر _.ع،174 .
( )2018ص112-57 .
القانون و السلوك اإلنساني  :محاولة لفهم صناعة التشريعات  /محمد الفيلي ؛ عالم الفكر _.ع،174 .
( )2018ص16-7 .
حرية الرأي و التعبير بين المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية  :دراسة حالة لبعض التشريعات المصرية
في ظل دستوري  / 2014 - 1971هالة السيد الهاللي ؛ مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية_.
مج ،19 .ع )04-2018( ،2 .ص128-101 .
حقوق الملكية في السلع غير التنافسية  /بريان كويك ؛ حمدي أبو كيلة ؛ الثقافة العالمية _.مج،34 .
ع )03/04-2018( ،192 .ص181-162 .
مدى تأثير القانون المالي على سلوك األفراد  /فاطمة دشتي ؛ عالم الفكر _.ع)2018( ،174 .
ص192-149 .
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اللغات
كيف تغير الهجرة اللغة ؟  /جون ماكوورتر ؛ حسين يوسف بوكبر ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع،192 .
( )03/04-2018ص147-142 .

اللغة العربية
اإللتفات  :قراءة في المتن البالغي و التداول النقدي الحديث  /زيدان محمد صالح عودة ؛ عالم الكتب_.
مج ،39 .ع )2018( ،4-3 .ص254-229 .
داللة العطف بحرف الواو عند األصوليين  /أيمن عيسى أحمد زعاترة ؛ المجلة األردنية للعلوم التطبيقية :
سلسلة العلوم اإلنسانية _.مج ،19 .ع )2017( ،1 .ص90-71 .
من معجم اللهجة النجدية في القرن الثاني عشر الهجري  :القسم الثاني ألفاظ مستخرجة من تاريخ إبن
عباد ت  1175هـ  /خالد بن محمد بن سلمان الجمعة ؛ عالم الكتب _.مج ،39 .ع)2018( ،4-3 .
ص292-255 .

الهندسة
التاريخ األخالقي لتكييف الهواء  /شين كاشمان ؛ لبنى غانم ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع،192 .
( )03/04-2018ص23-18 .

علم اإلجتماع
أمة النخلتين  :الهوية العربية ظاهرة سياقية  /محمد المختار الشنقيطي ؛ تبين للدراسات الفكرية و
الثقافية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص95-71 .
الفضاء العمومي في المغرب بين سلطة التدين الجمعي و دينامية الحريات الفردية  :ظاهرة "وكالين
رمضان" بالمغرب نموذجا  /رشيد سعدي ؛ المستقبل العربي _.مج ،41 .ع )05-2018( ،471 .ص86-67 .
ما تعليل هامشية اإلشتغال باإلنسانيات و اإلجتماعيات و الفنون في الوطن العربي ؟  /أحمد زهاء الدين
عبيدات ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،6 .ع )2018( ،24 .ص143-121 .
هل نشهد عصرا ذهبيا جديدا لوسائل اإلعالم ؟  /جاستن فوكس ؛ لبنى غانم ؛ الثقافة العالمية_.
مج ،34 .ع )03/04-2018( ،192 .ص11-6 .

علم المكتبات و المعلومات
إحراق مكتبة اإلسكندرية الحديثة  /جيمس سومرز ؛ سارة زهير ؛ الثقافة العالمية _.مج ،34 .ع،192 .
( )03/04-2018ص141-126 .
التحول اإللكتروني و أثره في إجراءات اإلختيار و التزويد في مؤسسات المعلومات  :دراسة وصفية  /أحمد
بابكر حسن ؛ عالم الكتب _.مج ،39 .ع )2018( ،4-3 .ص204-185 .
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المشروعات التعاونية بين المكتبات الجامعية السعودية في البيئة الرقمية  :أمانة النسخ الرقمية للرسائل
العلمية للجامعات السعودية نموذجا  /حميدة بنت عبيد الصبحي ؛ عالم الكتب _.مج ،39 .ع،4-3 .
( )2018ص228-205 .
بحث قواعد بيانات براءات اإلختراع على الويب و إسترجاعها  :دراسة تحليلية مقارنة  /رحاب فايز أحمد
سيد ؛ عالم الكتب _.مج ،39 .ع )2017( ،2-1 .ص68-17 .
معايير ضمان جودة لتدريس برامج الماجستير في علم المكتبات و المعلومات في الجامعات العربية  /عبد
الرازق مصطفى يونس ؛ عالم الكتب _.مج ،39 .ع )2017( ،2-1 .ص90-69 .

