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األدب
الكتابة ألدب الطفل في البحرين  .ملف  /كمال الذيب ؛ سيد أحمد رضا ؛ منى جناحي ؛ جفلة
العماري ؛ عبد الرزاق المصباحي ؛ البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص150-101 .
تقنيات الرواية التاريخية عبر إستنطاق الشاهد التاريخي  :عزازيل يوسف زيدان نموذجا  /ممدوح
فراج النابي ؛ فصول _.مج ،26/2 .ع )2018( ،102 .ص300-285 .

األدب اإلنجليزي
المرأة في أعمال شكسبير و مسرحياته  /غادة حاليقة ؛ البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع،93 .
( )07-2018ص161-155 .
شعر أميركي  :أم شعراء أميركيون ؟  :متاهات من الشغف في صحبة تجارب شعرية  /آمال نوار ؛
الفيصل _.مج ،42 .ع )12/11-2018( ،506-505 .ص89-84 .

األدب العربي
إحكام الكالم بين إغتراب الوعي و تحريض الكتب  /هاني حجاج ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع،372 .
( )09-2018ص88-84 .
إنعكاسات الربيع العربي في األدب و الفن .ملف العدد  /غسان عبد الخالق ؛ سليمان الحقيوي ؛
راشد عيسى ؛ حسين نشوان ؛ مروان العالن ؛ أفكار _.ع )09-2018( ،356 .ص50-19 .
البعد العجائبي في رواية باب الجمر  /لطفية إبراهيم برهم ؛ البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع،93 .
( )07-2018ص58-35 .
الخصائص األسلوبية في ديوان الحسين بن الضحاك في البنية اللفظية المعجمية  /علي عمران ؛
البحرين الثقافية _.مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص74-59 .
السرقات األدبية بين المعنى المدنس و المفهوم المقدس  /إسماعيل العسري ؛ البحرين
الثقافية _.مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص33-19 .
المرأة في رواية اإلنكار لرشي د بو جدرة  :تأثير لغة الكتابة في بنية الصور و سياقاتها  /بوغنجور
فوزية ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع )12/11-2018( ،506-505 .ص59-54 .
المسرح و دوره التربوي  :الرؤية و األدوات في مشروع سلطان القاسمي  /خديجة حلفاوي ؛
الرافد _.ع )11-2018( ،255 .ص69-66 .
بيوت الشعر  :منارة المهرجانات  /الرافد _.ع )11-2018( ،255 .ص43-31 .
تذكرتان إلى صفورية لسليم البيك  :حكاية الشتات الفلسطيني  /عماد الدين موسى ؛
أفكار _.ع )08-2018( ،356 .ص87-84 .
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جمال ناجي و تنوع مصادر الكتابة الروائية و القصصية  /فخري صالح ؛ أفكار _.ع)09-2018( ،356 .
ص54-51 .
جماليات سرد التخيل التاريخاني في مسرودة ليل علي بابا الحزين لعبد الخالق الركابي  /خضير
الالمي ؛ أفكار _.ع )08-2018( ،356 .ص78-70 .
شعرية اإلتصال و اإلنفصال في خطاب قصيدة النثر  /إبراهيم الكراوي ؛ البحرين الثقافية_.
مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص100-89 .
صدمة حداثة أم مغالبة قدامة ؟  :شعر الرصافي من منظور أدونيس  /نادية هناوي ؛ البحرين
الثقافية _.مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص88-75 .
طقوس الروح  -رماد الجسد  :قراءة في رواية  :التي كانت أنا لمنال حمدي  /عباس عبد الحليم
عباس ؛ أفكار _.ع )09-2018( ،356 .ص66-62 .
في مديح الحب األول أو الكتابة عن الحاضر المر  /ماجد صالح السامرائي ؛ أفكار _.ع،356 .
( )09-2018ص61-55 .
قراءة في تجربة سعود قبيالت القصصية  /زياد أبو لبن ؛ أفكار _.ع )08-2018( ،356 .ص83-79 .
قراءة في كتاب  :من الحريات إلى التحرر  /يوسف عبد هللا محمود ؛ أفكار _.ع)06-2018( ،356 .
ص79-76 .
ملتقى الشارقة للسرد  :التأسيس إلنعطافة تاريخية للسرد العربي  /محمد ولد محمد سالم ؛
ناصر عراق ؛ فوزية شويش السالم ؛ إبراهيم مبارك ؛ الرافد _.ع )11-2018( ،255 .ص52-46 .
موسم مسرحي جديد  :المسرح في كل مكان  /مجدي محفوظ ؛ الرافد _.ع)11-2018( ،255 .
ص73-70 .
نجيب محفوظ و العلم  /محمد فتحي فرج ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع )09-2018( ،372 .ص48-45 .
نشيد الحب و تجدد الخطاب في ديوان للحب سماء عالية لمحمود فضيل التل  /عماد الضمور ؛
أفكار _.ع )08-2018( ،356 .ص93-88 .
و ضاع خاتم سليمان بين الدين و الدولة  /شوقي عبد الحميد يحيى ؛ أدب و نقد _.مج،34 .
ع )09-2018( ،372 .ص83-76 .
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اإلسالم
س يد قطب و اإلسالم السياسي  /محمد ممدوح ؛ أدب و نقد _.مج ،34 .ع)09-2018( ،372 .
ص44-21 .

اإلقتصاد
التقرير اإلقتصادي الشهري  /البنوك في األردن _.مج ،37 .ع )09-2018( ،9 .ص32-20 .
الرهن الحيازي للمال المنقول للحد من مخاطر التسهيالت المصرفية  /محمود الكيالني ؛ البنوك
في األردن _.مج ،37 .ع )09-2018( ،9 .ص47-70 .
تأهيل المرأة علميا و تمكينها إقتصاديا  /مهدي العالوي ؛ البنوك في األردن _.مج ،37 .ع،9 .
( )09-2018ص87-80 .
كيفية زيادة ربحية البنوك  / 2سامر سنقرط ؛ البنوك في األردن _.مج ،37 .ع)09-2018( ،9 .
ص69-66 .

التاريخ
األصيل و الدخيل  /نسرين مغربي ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع)2018( ،116 .
ص227-218 .

التراجم و األنساب
سمير أمين  :العربي الذي فكر للعالم  /ندى حطيط ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع،506-505 .
( )12/11-2018ص99-96 .
عبد الودود روبنسون أو دنيس جونسون  -ديفيز  / 2017 - 1922أحمد محمد البدوي ؛ البحرين
الثقافية _.مج ،25 .ع )07-2018( ،93 .ص172-163 .
قصتي مع المرض  :حكايتي مع الطب  /علي حرب ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع،506-505 .
( )12/11-2018ص95-92 .
محور تحية إلى فيليتسيا النغر  /مهند عبد الحميد ؛ جواد بولس ؛ عبد الحميد حمدان ؛ عمر
عفانة ؛ عدنان جابر ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،116 .ص243-228 .

التعليم
اإلتجاهات و اإلمكانات و الفرص في التعليم العالي بتركيا  /مصطفى آيدن ؛ سلسلة رؤية
تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص212-197 .

التكنولوجيا
الثورة البيوتكنولوجية المعاصرة و آفاقها الفلسفية  /محمد سبيال ؛ الفيصل _.مج،42 .
ع )12/11-2018( ،506-505 .ص71-64 .
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الجغرافيا
شرخ في عالمنا  /كريغ ويلش ؛ بول نيكلين ؛ كريستينا ميترماير ؛ كيت الدزينسكي ؛ national
 geographicالعربية _.مج ،25 .ع )11-2018( ،98 .ص53-26 .

الحواسيب
دور تقنية المعلومات التفاعلية في تطوير قدرات الطلبة في الكتابة  :التدوين و المدونات نموذجا /
منى بنت داخل السريحي ؛ ماجد بن محمد أبو شرحة ؛ المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات
 _.مج ،53 .ع )09-2018( ،3 .ص136-93 .

الصحافة والنشر
صدى العرب  :بواكير الصحافة األردنية المستقلة  /ماجد توهان الزبيدي ؛ أفكار _.ع،356 .
( )09-2018ص71-67 .

العلوم السياسية
أنا أميركي أيضا  /آن كاري ؛ بول كيتاغاكي جونيور ؛  National geographicالعربية _.مج،25 .
ع )11-2018( ،98 .ص117-102 .
إنتخابات  24يونيو  /حزيران  : 2018حجر األساس لتركيا الجديدة  /فخر الدين ألطون ؛ سلسلة
رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص22-9 .
إنتخابات  24يونيو  /حزيران  2018و مدلولها في السياسة التركية  /نبي ميش ؛ هزال دوران ؛
سلسلة رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص76-59 .
إنعكاسات إنقالب  15تموز الفاشل في تركيا على العالقات العراقية  -التركية  /واثق السعدون ؛
سلسلة رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص195-179 .
التربية المدنية و الدولة المدنية من منظور النوع اإلجتماعي  /جمال الخطيب ؛ أفكار _.ع،356 .
( )08-2018ص15-6 .
السياسة األمريكية تجاه إيران بعد اإلتفاق النووي  /قليج بوغرا كنات ؛ حسن يوجل ؛ سلسلة
رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص166-147 .
المعنى السياسي إلنتخابات  24حزيران  2018م  :السياسة المحلية و الوطنية و نظام حكومة
رئاسة الجمهورية  /علي أصالن ؛ سلسلة رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص58-23 .
النظام الجمهوري الرئاسي و إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في تركيا  /محمد زاهد صوباجي ؛
عزير كوسا أوغلو ؛ نبي ميش ؛ سلسلة رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص177-167 .
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تاريخ في مهب الماء  /سوزي هانسن ؛ ماتياس دوباردون ؛  National geographicالعربية _.مج.
 ،25ع )11-2018( ،98 .ص81-70 .
تقييم اإلنتخابات التركية في  24يونيو  /حزيران  2018من خالل مدن الشرق و جنوب الشرق /
حسين ألب تكين ؛ سلسلة رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص94-77 .
حزب الحركة القومية  :نحو إنتخابات  24يونيو  /حزيران  / 2018مصطفى ألتون أوغلو ؛ سلسلة
رؤية تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص123-95 .
حزب الشعب الجمهوري في إنتخابات  24يونيو  /حزيران  / 2018أركوت أيواز ؛ سلسلة رؤية
تركية _.مج ،7 .ع )2018( ،3 .ص145-125 .
سورية و فلسطين و نظام اإلبادة السياسية  /ياسين الحاج صالح ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية _.ع )2018( ،116 .ص255-244 .
صفقة القرن  :وهم إخترعه العرب و حاربه اإلسرائيليون  /أحمد جميل عزم ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية _.ع )2018( ،116 .ص14-7 .
في براثن الفوضى  /باوال رامون ؛ فديريكو ريوس ؛  National geographicالعربية _.مج،25 .
ع )11-2018( ،98 .ص101-96 .
قانون القومية  :دستور األبارتهايد اإلسرائيلي  /جمال زحالقة ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية_.
ع )2018( ،116 .ص34-15 .

الفنون
التأثير السياسي للفن و عدم القدرة على التنبؤ به  /ريجينا نينو ميون ؛ رمضان الصباغ ؛
الفيصل _.مج ،42 .ع )12/11-2018( ،506-505 .ص63-60 .

الفيزياء
ستيفن هوكنج  :العبقرية و التحدي  .ملف  /مجدولين أبو الرب ؛ محمد باسل الطائي ؛ توفيق
شومر ؛ جميل أبو سارة ؛ مجدي ممدوح ؛ أفكار _.ع )08-2018( ،356 .ص64-19 .

القانون
الجرائم المعلوماتية  :أنواعها و خطورتها  :دراسة لقياس مستوى وعي طالبات قسم المكتبات و
المعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 1438ه / 2018 - 2017 / 1439 -عاليه بنت
مذكر الهيف ؛ دالل العنزي ؛ المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات _.مج ،53 .ع)09-2018( ،3 .
ص91-45 .

اللغة العربية
قراءة في جدلية العالقة بين اللغة العربية و الهوية  /جالل مصطفاوي ؛ أفكار _.ع،356 .
( )08-2018ص69-65 .
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تاريخ فلسطين
العودة المتخيلة .ملف  /عامر الشوملي ؛ أنطوان شماس ؛ محمود شقير ؛ عناية بشناق ؛ عناية
فراج ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية _.ع )2018( ،116 .ص217-35 .
القدس بين الخطاب اإلعالمي و الفعل الثقافي  /عبد المجيد جرادات ؛ أفكار _.ع،356 .
( )09-2018ص75-72 .

علم اإلجتماع
ثقافة مدينة  /نادية سعد الدين ؛ وليد عبد الهادي العويمر ؛ أفكار _.ع)09-2018( ،356 .
ص18-6 .
حق اإلختالف و المسكوت عنه في الثقافة المصرية  /مجاهد العزب ؛ أدب و نقد _.مج،34 .
ع )09-2018( ،372 .ص20-12 .
صورتنا الثقافية و سؤالنا الثقافي  :تحول في التحول .ملف  /أحمد بوقري ؛ زكي الميالد ؛ عبد هللا
البريدي ؛ ميساء الخواجا ؛ معجب الزهراني ؛ الفيصل _.مج ،42 .ع)12/11-2018( ،506-505 .
ص49-14 .

علم المكتبات و المعلومات
إستثمار شبكات التواصل اإلجتماعي بالمكتبات األكاديمية  :نظرة تحليلية لتجربة المكتبة
الرئيسية بجامعة السلطان قابوس  /خلفان بن زهران الحجي ؛ محمد بن خميس البو سعيدي ؛
المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات _.مج ،53.ع )09-2018( ،3 .ص43-11 .
بناء نظام أرشيفي للسيرة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية اآلداب  /الجامعة
المستنصرية  /أمل فاضل عباس ؛ شيماء داود سلمان ؛ المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات_.
مج ،53 .ع )09-2018( ،3 .ص182-137 .

