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األخالق
الصداقة ضرورة من أجل عالم بال نزاعات  .ملف  /سعيد توفيق ؛ إبراهيم الحسين ؛ عز الدين عناية ؛ رفيف
رضا صيداوي ؛ إميل أمين ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع )02/01-2019( ،508-507 .ص55-14 .
مدخل إلى دراسة تاريخ الفكر األخالقي في مصر في سياق مشاريع اإلصالح و النهضة  /معتز الخطيب ؛
تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،26 .ص109-85 .

األدب العربي
إشكاليات قصيدة النثر  :هل هي نثيرة أم شعر ؟  /أحمد عودة هللا الشقيرات ؛ أفكار _.ع،358 .
( )11-2018ص77-69 .
البعد السادس و فلسفة إيقاع النوى لرمية زهر و لعبة األقنعة  /إسماعيل إبراهيم عبد ؛ أفكار _.ع،358 .
( )11-2018ص103-98 .
التنصل من األعمال األدبية األولى  :لماذا ؟  /يوسف بكار ؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص43-39 .
بيوت الشعر  :فضاءات إبداعية  /الرافد _.ع )12-2018( ،256 .ص57-46 .
تشكل الهوية في ظل المواجهة الكولونيالية  /محمد بو عزة ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج،7 .
ع )2018( ،26 .ص33-7 .
ثنائية البقاء و الفناء في شعر جهاد أبو حشيش  :ديوان " ما غاب من جسد السيدة " أنموذجا  /أحمد
الزعبي ؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص91-86 .
شعرية الفقد  :قراءة في ديوان رثاء القمر  /إيهاب النجدي ؛ عالم الفكر _.ع )2018( ،176 .ص164-121 .
شعرية القصيدة العربية في خطاب اإلستشراق  :إختالف المنطلقات و تنوع التأويالت  /عبد الفتاح يوسف
؛ عالم الفكر _.ع )2018( ،176 .ص120-89 .
شوقيات محمد عبد الوهاب  /سليم سحاب ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،176 .ص133-124 .
ظالل الماء و مرايا المعنى  :قراءة في شعر وديع سعادة  /وائل فاروق ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع،508- 507 .
( )02/01-2019ص63-58 .
قراءة في كتاب فن الالمباالة  :فن عدم اإلهتمام  -إبحث عن األلم و كف عن اإليمان بنفسك  /هاني
حجاج ؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص62-59 .
لطيفة الدليمي  :عشاق و فونوغراف و أزمنة المسكوت عنه في التأريخ مسموعا روائيا  /نجم عبد هللا
كاظم ؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص85-81 .
مات الشاعر  /إلياس خوري ؛ المجلة الثقافية _.ع )2018( ،93 .ص100-88 .
مفاتيح القراءة في مجموعة موتى بال سقوف لمحمد الحوراني  /ناصر شبانة ؛ أفكار _.ع،358 .
( )11-2018ص97-92 .
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اإلسالم
التطرف و الموقف العقالني في الفكر العربي المعاصر  :قراءة المفكر محمد عابد الجابري  /حفيظ
إسليماني ؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص9-6 .
الدين و الدولة و اإلحيائيات اإلسالمية  /رضوان السيد ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع)02/01-2019( ،508-507 .
ص71-68 .

اإلقتصاد
أزمة األونروا  :الخلفيات و المستقبل  /نادية سعد الدين ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج،22 .
ع )2018( ،85 .ص96-79 .
إدارة الجودة الشاملة (  / ) 2سامر سنقرط ؛ البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )11-2018( ،11 .ص80-78 .
التقرير اإلقتصادي الشهري  /البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )08-2018( ،8 .ص32-20 .
التقرير اإلقتصادي الشهري  /البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )11-2018( ،11 .ص34-22 .
تنوع مجاالت االئتمان و تجزئة المخاطر و إقتسامها كوسيلة للحد من مخاطر التسهيالت  /محمود
الكيالني ؛ البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )11-2018( ،11 .ص85-82 .

التاريخ
التاريخ بين تجليات الثابت و المتحول  /محمد شاهين ؛ المجلة الثقافية _.ع )2018( ،93 .ص12-5 .

التاريخ العربي
التاريخ و آفاق المعرفة .ملف  /علي محافظة ؛ نبيل مطر ؛ محمود جرن ؛ باترك بارندر ؛ إبراهيم السعافين
؛ المجلة الثقافية _.ع )2018( ،93 .ص66-14 .
عالقة التاريخ بالسيميولوجيا  :التاريخ  -اإلسالمي نموذجا  /إبراهيم القادري بوتشيش ؛ عالم الفكر_.
ع )2018( ،176 .ص206-165 .

التراجم و األنساب
المذكرات األردنية خير شاهد على حياة أهل شرقي األردن في القرن التاسع عشر  /رؤوف سعد أبو جابر
؛ أفكار _.ع )11-2018( ،358 .ص53-44 .
الوصول األول إلى بيروت (  : ) 7سيرة ذاتية  /فيصل دراج ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع،508-507 .
( )02/01-2019ص121-118 .
ما العالم سوى هامش !  :فايز محمود كما عرفته  /هاشم غرايبة ؛ أفكار _.ع)11-2018( ،358 .
ص58-54 .
هلين سكسو  :أنثى جريحة تهاجم و تدافع بالكتابة المتوحشة  /محمد بكاي ؛ الفيصل _.مج،42 .
ع )02/01-2019( ،508-507 .ص105-102 .
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الصيدلة
أطلبوا الدواء و لو في الصين  /بيتر غوين ؛ فريتز هوفمان ؛  National geographicالعربية _.مج،26 .
ع )01-2019( ،100 .ص95-72 .

الطب
الجثة الخالدة  /كاثي نيومان ؛ لين جونسون ؛  National geographicالعربية _.مج ،26 .ع،100 .
( )01-2019ص71-44 .
طب الدقة و اإلحكام  :طب حسب الطلب  /فران سميث ؛ كريغ كاتلر ؛ national geographic
العربية _.مج ،26 .ع )01-2019( ،100 .ص43-20 .
والدة من رحم الموت  /رايتشل جونز ؛ ليندسي أداريو ؛  Nnational geographicالعربية _.مج،26 .
ع )01-2019( ،100 .ص113-96 .

العادات و التقاليد
حجاجية الترغيب في العمل و التحضيض عليه  :المثل الشعبي التونسي أنموذجا  /عبد الوهاب سويسي
؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،26 .ص59-35 .

العلوم اإلجتماعية
مسألة التسامح بين الحقيقة و المجاز  /عمار علي حسن ؛ شؤون عربية _.ع)2018( ،176 .
ص110-100 .
نقد العنف  :الدين و الدولة و السوق في العالم المعاصر  /صالح سالم ؛ شؤون عربية _.ع)2018( ،176 .
ص122-111 .

العلوم السياسية
أثر األوضاع الجيوسياسية على دور األردن في منطقة الشرق األوسط  /كورتني فرير ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،85 .ص63-51 .
إعادة إعمار الدول في بؤر الصراعات العربية  :المحددات و اإلشكاليات  /محمد عز العرب ؛ شؤون
عربية _.ع )2018( ،176 .ص188-168 .
األبعاد الداخلية و اإلقليمية و الدولية للمواجهة اإليرانية األمريكية  /طالل عتريسي ؛ شؤون عربية_.
ع )2018( ،176 .ص46-36 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :تشرين األول  / 2018مجلة األرض _.مج،45 .
ع )11-2018( ،11 .ص132-93 .
اإلنسحاب األمريكي من اإلتفاق النووي اإليراني  :التداعيات و اآلفاق  /محجوب الزويري ؛ ميسر سليمان
؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،85 .ص30-13 .
التداعيات المحتملة إلسقاط الطائرة الروسية  /غازي دحمان ؛ شؤون عربية _.ع)2018( ،176 .
ص56-47.
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التصورات اإلسرائيلية إزاء صفقة القرن  :المضامين  -اآللية  -اآلفاق  /إبراهيم عبد الكريم ؛ مجلة األرض
 _.مج ،45 .ع )11-2018( ،11 .ص36-5 .
التمدد اإليراني في إفريقيا و إنعكاساته على األمن القومي الخليجي  /مي غيث ؛ شؤون عربية_.
ع )2018( ،176 .ص202-189 .
الدبلوماسية العربية و تفاعالتها مع القرن األفريقي  /رضا شحاته ؛ شؤون عربية _.ع)2018( ،176 .
ص25-14 .
المسارات اآلمنة إلحتواء التشابك بين السياسات األمريكية و الروسية  /عمرو عبد العاطي ؛ شؤون
عربية _.ع )2018( ،176 .ص68-58 .
المعادلة الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية  /نادية سعد الدين ؛ شؤون عربية _.ع)2018( ،176 .
ص98-88 .
تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :ضياع ثقة نفيسة  -الشرخ العميق بين دولة إسرائيل و اليهود األمريكيين /
عاميت إفراتي ؛ منير كنعان ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع )11-2018( ،11 .ص148-133 .
حركة المقاطعة الدولية إلسرائيل  :وقائع و ردود إسرائيلية  :القسم األول  /مأمون كيوان ؛ مجلة
األرض _.مج ،45 .ع )11-2018( ،11 .ص92-63 .
روسيا بوتين  :إستراتيجية إستعادة المكانة في رسم السياسة الدولية  /توفيق عبد الصادق ؛ مجلة
دراسات شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،85 .ص106-97 .
صفقة القرن  :وصفة لحل الصراع أم تدشين لمرحلة جديدة فيه ؟  /عبد السالم معال ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية _.مج ،22 .ع )2018( ،85 .ص48-31 .
عن أزمة الفلسطينيين  :تصدع في اإلجماعات و تصادم في الخيارات  /ماجد كيالي ؛ شؤون عربية_.
ع )2018( ،176 .ص87-80 .
فعالية الدور األوروبي بالمنطقة في ضوء اإلنقسامات األوروبية و توتر العالقات مع واشنطن  /منى سليمان
؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،176 .ص77-69 .
قانون القومية اإلسرائيلي  :القانون و التداعيات  /جوني منصور ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج،22 .
ع )2018( ،85 .ص120-107 .
قطاع غزة بين المصالحة الوطنية و التهدئة مع إسرائيل  /رائد نعيرات ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية_.
مج ،22 .ع )2018( ،85 .ص75-65 .
مثلث العالقات الملتبسة بين العراق و تركيا و إيران  /سيد أبو زيد ؛ شؤون عربية _.ع،176 .
( )2018ص35-26 .
مستجدات التوجهات األمنية اإلسرائيلية  /محمد رشاد الشريف ؛ مجلة األرض _.مج ،45 .ع،11 .
( )11-2018ص62-37 .
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مواقف و مخططات إسرائيل تجاه األزمة السورية الراهنة  /مصطفى عبد العزيز مرسي ؛ شؤون
عربية _.ع )2018( ،176 .ص167-148 .
موقع المشكلة السورية في أزمات المنطقة  /سعيد رفعت ؛ شؤون عربية _.ع )2018( ،176 .ص12-5 .

الفلسفة
اإلنفالق باإلقتبال  :قراءة في كتاب هايدغر و الفكر العربي  /خالد كموني ؛ تبين للدراسات الفكرية و
الثقافية _.مج ،7 .ع )2018( ،26 .ص83-61 .
التفكير الفلسفي و تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  /عبد الصمد زهور ؛ أفكار _.ع)11-2018( ،358 .
ص68-63 .
فلسفة الجمال و الدراسات ما بعد الفينومينولوجية  /ماجد الشيباني ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع،508-507 .
( )02/01-2019ص101-98 .

الفلسفة اإلسالمية
تمتع بالنوم و إزدد معرفة  :نظرة صوفية على ثقافة النوم  /سعاد الحكيم ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع.
 )02/01-2019( ،508-507ص85-82 .

الفنون
األنساق الحروفية في الممارسة التشكيلية العربية  /محمد العامري ؛ المجلة الثقافية _.ع)2018( ،93 .
ص124-101 .

الفنون الترفيهية و اإلستعراضية
الشارقة الدولي السينمائي للطفل  :أطفال مبدعون لمستقبل واعد  /الرافد _.ع)12-2018( ،256 .
ص64-58 .

القانون
العالقة بين القانون الروماني و الشريعة اإلسالمية  /عون خصاونة ؛ المجلة الثقافية _.ع)2018( ،93 .
ص82-76 .

اللغات
الريبة األزلية من النص المترجم  :الترجمة بوصفها نوعا من اإلغتراب و النفي  /دومينيك فاريا ؛ حميد عمر
؛ الترجمة _.مج ،42 .ع )02/01-2019( ،508-507 .ص97-94 .

اللغة العربية
األبنية العروضية لمطالع القصيدة العربية  /عبد هللا غليس ؛ عالم الفكر _.ع )2018( ،176 .ص88-51 .
تدريس البالغة العربية  :التاريخ  ،الحاضر  ،المستقبل  /عماد عبد اللطيف ؛ عالم الفكر _.ع)2018( ،176 .
ص50-7 .
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تاريخ أوروبا
الكتابات التاريخية األوروبية الحديثة في القرن التاسع عشر  :المدرسة التاريخية الوضعية األوروبية :
إشكالية المقاربة و كيفية التناول من ليوبولد فون رانكة إلى فوستال دوكوالنج  /ناصر الدين سعيدوني ؛
عالم الفكر _.ع )2018( ،176 .ص248-207 .

علم اإلجتماع
دائرة المحبين و تعايش األديان  /خالد التوزاني ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع)02/01-2019( ،508-507 .
ص115-108 .

علم المكتبات و المعلومات
المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت  .ملف العدد  /نضال برقان ؛ خلف الطاهات ؛ عاصف الخالدي ؛
محمد يوسف أبو سليم ؛ محمد السعودي ؛ عاطف خلف العيايدة ؛ أفكار _.ع)11-2018( ،358 .
ص38-10 .

