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بصمات القضايا اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية في األدب  /عمارعلي حسن ؛
شؤون عربية-.ع)2017(،171 .ص120-108 .

األبعاد األدبية و الفنية في السيرة الذاتية العربية  /شعبان يوسف ؛ شؤون عربية-.
ع)2017(،171 .ص107-95 .
التناص بين التراث الشعبي و المسرح المعاصر  :قراءة في مسرحية بطل الغروب /
مصطفى القزاز ؛ البحرين الثقافية-.مج ،24 .ع)10-2017(،90 .ص77-71 .
الشكل المرتجل في العرض المسرحي  /منصور نعمان ؛ البحرين الثقافية-.مج،24 .
ع)10-2017(،90 .ص137-131 .
الطيب صالح  :الفيلسوف الذي رحل غريبا  /محمد الشماع ؛ الرافد-.
ع)11-2017(،243 .ص27-24 .
المنفى الفلسطيني و مآالته  :جبرا إبراهيم جبرا و إيليا سليمان /زينة الحلبي ؛
مجلة الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص139-128 .
الهوية المتخيلة و المفهوم الثقافي للسرد  :سرديات األمة ،تخيياللتاريخ و ثقافة
الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة  /رشيد الخديري ؛ البحرين الثقافية-.مج،24 .
ع)10-2017(،90 .ص42-27 .
بين ضعف القراءة و مشاكل النشر هموم الكاتب العربي في التاريخ و الواقع/
أسامة الرحيمي ؛ شؤون عربية-.ع)2017(،171 .ص129-121 .
جاهلية  :ليلى الجهني  ،بنيات الحكي و أنماط السرد  /إليزابيث فوتيه ؛ خديجة
حلفاوي ؛ الفيصل-.ع)12/11-2017(،494-493 .ص69-66 .
جبرا إبراهيم جبرا في بغداد  :التأسيس لزمن الحداثة العربية في الشعر والرسم /
ماجد السامرائي ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص156-140 .
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شعر علي بن البطريق الحلي ت  642ه  /عباس هاني الجراخ ؛ آفاق الثقافة و
التراث-.مج ،25 .ع)09-2017(،99 .ص82-53 .
في المواجهة  :رفعت السعيد مبدعا  /عيد عبد الحليم ؛ رفعت السعيد ؛ نبيل
زكي ؛ حسن عصفور ؛ أمينة النقاش ؛ أدب و نقد-.مج ،33 .ع،363 .
()10/09-2017ص28-5 .
موت صغير تعيد الحياة إلبن عربي  /هيثم جبار عباس ؛ أدب و نقد-.مج،33 .
ع)10/09-2017(،363 .ص68-61 .

أثر إدارة المعرفة على رأس المال الفكري لمؤسسات التعليم العالي معالتطبيق
على جامعة الكويت  /خالد مصطفى بركات ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم
السياسية-.مج ،18 .ع)10-2017(،4 .ص236-203 .

ثالث المساجد التاريخية في بالد الشام  :المسجد األبيض صامد رغم
سياسةالتهويد  /حسني عبد الحافظ ؛ الرافد-.ع)11-2017(،243 .ص77-72 .

أثر الدين العام المحلي و الخارجي على عجز الموازنة العامة المصرية خالل الفترة
 / 2013-2000إيمان محمد عبد اللطيف ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم
السياسية-.مج ،18 .ع)10-2017(،4 .ص72-29 .
أثر المتغيرات اإلقتصادية الكلية على عائد األسهم  :دراسة تطبيقية على الس وق
المالية السعودية  /صالح علي أبو النصر ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم
السياسية-.مج ،18 .ع)10-2017(،4 .ص28-7 .
إستراتيجية مقترحة للتحول اإلقتصادي في ضوء بعض مؤشرات أداء اإلقتصاد
المصري  / 2016-2009علي عبد الرؤوف عبد العاطي ؛ النهضة  :مجلة كلية
اإلقتصاد و العلوم السياسية-.مج ،18 .ع)10-2017(،4 .ص104-73 .
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اإلنسانية في مواجهة النيوليبرالية  /باسل البستاني ؛ المستقبل العربي-.
مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص123-111 .
الممارسة اإلقتصادية النسوية في بالد المغارب خالل القرون الوسطى :النشاط
التجاري نموذجا  /محمد بن ساعو ؛ آفاق الثقافة و التراث-.مج ،25 .ع،99 .
()09-2017ص52-40 .
دور اإلقتصاد األخضر في تحقيق التنمية المستدامة و خلق فرص عمل للشباب/
زينب عباس زعزوع ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية-.مج،18 .
ع)10-2017(،4 .ص258-237 .
طواحين الهواء العربية  /سائر بصمه جي ؛ آفاق الثقافة و التراث-.مج،25 .
ع)09-2017(،99 .ص101-83 .
معايير التنويع اإلقتصادي الهيكلي في إقتصادات الريع النفطي  :حالةالسعودية /
صبري زاير السعدي ؛ المستقبل العربي-.مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص64 -43 .

الفقيه و السلطان في المغرب خالل عصر المرابطين و الموحدين  :التوافق والنزاع /
هشام المتوكل ؛ آفاق الثقافة و التراث -.مج ،25 .ع)09-2017(،99 .ص22-6 .
حزيران بال قتال  .ملف العدد  /محمود شقير ؛ نظمي الجعبة ؛ فواز طرابلسي ؛
إلياس فركوح ؛ غازي الخليلي ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .
ص69-31 .

السيوطي  :طبيب لم يمارس مهنة الطب  /سماح السالوي ؛ الرافد-.
ع)11-2017(،243 .ص71-68 .
أوراق قديمة  :صفحات من تاريخ البحرين الحديث  /عبد الرحمن سعودمسامح ؛
البحرين الثقافية-.مج ،24 .ع)10-2017(،90 .ص154-143 .
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توظيف الحكاية الشعبية و أدب األطفال في مناهج الطفولة المبكرة  /منىجناحي ؛
البحرين الثقافية-.مج ،24 .ع)10-2017(،90 .ص70-53 .

أثر الرواية و التحقيق في حفظ الجغرافيا العربية و تقدمها  :دراسة فيمناهج النقل و
التحقيق  /سميرة أنساعد ؛ آفاق الثقافة و التراث-.مج ،25 .ع)09-2017(،99 .
ص39-23 .
السعادة بلغات العالم  /دان بيتنر ؛ كوري ريتشاردز ؛ ماثيوبالي ؛ National
 Geographicالعربية-.مج ،22 .ع)11-2017(،86 .ص47-18 .

نعيم البيست سيلر و جحيمه ،الكتب األكثر رواجا  :ظاهرة فعلية أم تضليلبهدف
التسويق ؟  /فواز السيحاني ؛ الفيصل-.ع)12/11-2017(،494-493 .ص105-100 .

جاهزية أطباء الصحة النفسية و العقلية لتبني العالج بالقراءة  :دراسةحالة
بمستشفى األمراض العقلية محمود بلعمري ،قسنطينة  /هاجر بوالنش ؛ شهرزاد
عبادة ؛ المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات-.مج ،52 .ع) 09-2017(،3 .
ص170-129 .

الطب و الحرب  :كيف طورت الحرب العالمية األولى علم الطب  /هيلينهامبتون ؛
زينة عبد هللا تركاوي ؛ الرافد-.ع )11-2017(،243 .ص41-37 .
اللقاحات  :العدالة المفقودة  /سينثيا غورني ؛ ويليام دانييلز ؛ National
 Geographicالعربية-.مج ،22 .ع)11-2017(،86 .ص95-76 .
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أزمة العالقات مع قطر  /مصطفى عبد العزيز مرسي ؛ طالل عتريسي ؛ شؤون
عربية-.ع)2017(،171 .ص58-33 .
أمن الطاقة في العالقات الروسية  -األوروبية  :قراءة وفق نظريةاإلعتماد المتبادل /
محفوظ رسول ؛ المستقبل العربي-.مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص139-124 .
األزمة الطائفية في العالم العربي إلى أين ؟ /مجلة دراسات شرق أوسطية- .
مج ،21 .ع)2017(،81 .ص75-64 .
األزمة اليمنية  :الوضع القائم و مؤشرات المستقبل  /عدنان حزام ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،79 .ص94-61 .
األمن اإلنساني و األمن التعاوني كمداخل لتطوير السياسات األمنيةالعربية  /محمد
أحمد علي عدوي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع،68 .
()04-2017ص317-285 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :أيلول  / 2017مجلة
األرض-.مج ،44 .ع)10-2017(،10 .ص124-69 .
اإلشتباك الشعبي أفق النضال الفلسطيني  /عالء الترتير ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص30-24 .
اإلنتخابات البلدية األردنية لعام  : 2017األردن أمام تجربة إنتخابيةجديدة  /نبيل
حمران ؛ عبد هللا المجالي ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج،21 .
ع)2017(،80 .ص91-81 .
اإلنتخابات البلدية و الالمركزية األردنية لعام  : 2017تحليل سياسي وإحصائي /
عبد هللا المجالي ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،81 .
ص91-77 .
التحليل اإلستراتيجي  :التطورات اإلقليمية و الدولية في الشرق األوسطو تداعياتها
 /روزميري هوليس ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،20 .ع)2017(،78 .
ص82-75 .
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التسوية العربية  -اإلسرائيلية  :خمسون عاما على حرب  / 1967أمجدأحمد جبريل
؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،80 .ص52-13 .
التطرف بين الواقع اإلجتماعي و المناخ الفكري  /جميل حمداوي ؛ شؤون عربية-.
ع)2017(،171 .ص224-202 .
التعاون العربي اإلسالمي في مجال مكافحة اإلرهاب في ضوء إتفاقيتي
منظمةالتعاون اإلسالمي و جامعة الدول العربية  :الفرص و المعوقات  /يعقوبأحمد
آلويمين ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع) 04-2017(،68 .
ص248-219 .
التعددية الحزبية في الجزائر  :المسار و المخرجات  /لقرع بن علي ؛ المستقبل
العربي-.مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص42-30 .
التموضع التركي في المجال العربي  :تحديات الخروج من األناضول /ميشال نوفل ؛
مجلة الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص79-70 .
الحزب الشيوعي في إسرائيل بين القومية و الدولة  /هنيدة غانم ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص127-102 .
الخروج البريطاني من اإلتحاد األوروبي المقدمات و الدوافع  :دراسةتحليلية  /محمد
علي الروسان ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية-.مج،18 .
ع)10-2017(،4 .ص199-171 .
السياسات األمريكية تجاه الشرق األوسط  .ملف العدد  /صبري سميرة ؛ مجدي
أبو غواش ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،20 .ع) 2017(،78 .ص106-83 .
الطائفية و المثقف في لبنان  :متجذرة في التاريخ ،قابضة على الثقافة والمثقفين،
و مستقبل على يد عفريت !  /أحمد بزون ؛ الفيصل-.ع،494-493 .
()12/11-2017ص83-76 .
الطاقة النووية و إتفاق باريس  /سعدو الظواهرة ؛ الذرة و التنمية-.مج،29 .
ع)2017(،2 .ص24-14 .
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العالم العربي و مشروع الحزام و الطريق الصيني  /محمد حمشي ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،80 .ص77-53 .
العالقات المغربية  -األمريكية  :الفرص و التحديات  /إدريس لكريني ؛ شؤون عربية-.
ع)2017(،171 .ص201-182 .
المفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية  :من حل الصراع إلى إدارة الصراعقراءة نقدية
 /عبد السالم معال ؛ أمين الرشيد بن ياتيبان ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.
مج ،21 .ع)2017(،81 .ص45-13.
الملف السياسي  :الدخول العربي على خط األزمة السورية ،أحداث األقصى
:التطورات و الدالالت ،العالم العربي و تطور النظام الدولي  /غازي دحمان ؛ محمد
خالد األزعر ؛ السيد أمين شلبي ؛ شؤون عربية-.ع)2017(،171 .ص31-5 .
بريطانيا و اإلعتراف بالدولة الفلسطينية  :قراءة في موقف مجلس العمومالبريطاني
 /أديب زيادة ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،20 .ع)2017(،78 .ص74-49 .
تأثير التغيرات السياسية المصرية في العالقات بين مصر و تركيا /عيسى الشلبي ؛
مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،20 .ع)2017(،78 .ص48-15 .
تحول سياسات إسرائيل تجاه القدس و المسجد األقصى  :الخلفيات واإلتجاهات و
األسباب  /رائد نعيرات ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،81 .
ص61-49 .
تطور العقيدة العسكرية الروسية  :دراسة في الدور الروسي العالمي /إنجي
مهدي ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية-.مج ،18 .ع،4 .
()10-2017ص170-141 .
تطورات األزمة السورية  :وجهات نظر صينية  -أردنية  /خليل قنديل ؛ مجلة دراسات
شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،80 .ص100-93 .
تغير السياسة الخارجية اإلماراتية في أعقاب الثورات العربية  /أيمنإبراهيم
الدسوقي ؛ النهضة  :مجلة كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية-.مج،18 .
ع)10-2017(،4 .ص140-107 .
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تقدير إستراتيجي إسرائيلي  :التدخل العسكري اإليراني في سورية ،توجهجديد /
إفرايم كام ؛ منير كنعان ؛ مجلة األرض-.مج ،44 .ع)10-2017(،10 .ص138-125 .
سياسات إسرائيل إزاء الموارد الهيدروكربونية لفلسطين  /صالح جالد ؛ مجلة
الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص101-94 .
سياسات الرئيس األمريكي ترامب تجاه النظام و المعارضة في مصر  /بدرحسن
شافعي ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،79 .ص38-15 .
كلنا الجئون  :حرب عالمية على الالجئين  /عمرو سعد الدين ؛ مجلة الدراسات
الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص23-12 .
مستجدات المقاطعة العالمية إلسرائيل  :وقائع  ،تفاعالت ،ردود أفعال /حامد حوران
؛ مجلة األرض-.مج ،44 .ع)10-2017(،10 .ص68-45 .
مكانة إيران و نشاطها في سورية في الحسابات اإلسرائيلية  /محمد رشادالشريف
؛ مجلة األرض-.مج ،44 .ع)10-2017(،10 .ص28-5 .
ملف خاص  :العقل اإلسرائيلي من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية،
حول اإلصالح الديني و الدولة و التيارات اإلسالمية ،طريق الحرير إستراتيجية القوة
الناعمة ،سياسة التفريس اإليرانية عربستان (األحواز)نموذجا  /صالح سالم ؛
شؤون عربية-.ع)2017(،171 .ص180-131 .
موجة السياسات اإلحتجاجية في مصر  :من المشهد الطوباوي لميدان التحريرإلى
إعادة إنتاج خطاب اإلجماع الوطني  /شيماء حطب ؛ المستقبل العربي-.مج،40 .
ع)10-2017(،464 .ص29-7 .
هيئة اإلنصاف و المصالحة في المغرب  /الحسين العويمر ؛ المستقبل العربي- .
مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص94-79 .
وثيقة المبادئ و السياسات العامة لحركة حماس  . 2017ملف العدد  /رائدنعيرات ؛
أمجد جبريل ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،80 .ص132-101 .
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مدى إستفادة منتسبي الدفاع المدني من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية
:دراسة حالة المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض  /طارق محمدسليمان
؛ عبد المحسن بن عبيد هللا المقذلي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج،32 .
ع)04-2017(،68 .ص217-191 .

تجليات الهوية الثقافية في العمارة اإلسالمية  /هويدا صالح ؛ البحرين الثقافية-.
مج ،24 .ع)10-2017(،90 .ص129-123 .

محمد عثمان الخشت  :نحو فكر معاصر  .ملف  /يمني طريف الخولي ؛ غيضان
السيد علي ؛ خالد أبو الليل ؛ أدب و نقد-.مج ،33 .ع)10/09-2017(،363 .
ص112-95 .

منظومة القيم و األخالق بين الثقافة العربية اإلسالمية و الثقافيةالغربية  :دراسة
مقارنة لمنظوري الغزالي و بارسونز  /محمد بن حمودالجهني ؛ المجلة العربية
للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص283-249 .

تجربة الكاريكاتير في البحرين .ملف  /سيد أحمد رضا ؛ زكريا رضي ؛ نورة الخرسان
؛ كمال الذيب ؛ البحرين الثقافية-.مج ،24 .ع)10-2017(،90 .ص122-79 .
حسن اإلدارة و السالمة و الجودة في مختبرات التحليل اإلشعاعي  /عزالدين
إحميدة ؛ الذرة و التنمية-.مج ،29 .ع)2017(،2 .ص13 -3 .
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السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في اإلقتناع بتقرير الخبير في ضوءأحكام النقض
المصري و المحكمة اإلتحادية اإلماراتية  /نهاد فاروق عباسمحمد ؛ المجلة العربية
للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص27-3 .
الكشف عن السموم بالقرائن الطبية و أثره في األحكام  /نذير بن محمدأوهاب ؛
المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص94-61 .
قانون تسوية أوضاع المستوطنات اإلسرائيلية  . 2017ملف العدد  /عبدهللا
الحراحشة ؛ مجلة دراسات شرق أوسطية-.مج ،21 .ع)2017(،79 .ص120-95 .

التحديات التي تواجه الصناعة النووية في الدول النامية  /وفاء محمدمصطفى ؛
الذرة و التنمية-.مج ،29 .ع)2017(،2 .ص34-25 .
مشكلة األمن المائي العربي و سبل الحد منها بين التراث و المعاصرة /عادل عبد
الرشيد غالم ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .
ص125-95 .

إيالة تونس في عهد أحمد باشا باي  :دراسة تاريخية  /حسين جبارإبراهيم ؛
المستقبل العربي-.مج ،40 .ع)10-2017(،464 .ص7-65 .

العائق اإلسرائيلي عند حدود قطاع غزة  :السياق ،المخطط ،الجدوى  /عليبدوان ؛
مجلة األرض-.مج ،44 .ع)10-2017(،10 .ص44-29 .
دولة مشتركة في إسرائيل  -فلسطين  :أصول تاريخية و تحديات عالقه /ليلى
فرسخ ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية-.ع)2017(،112 .ص94-80 .
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التيروصورات عمالقة السماء  /ريتشارد كونيف ؛ روبرت كالرك ؛ National
 Geographicالعربية-.مج ،22 .ع)11-2017(،86 .ص67-48 .

الثقافة الجغرافية  :إشكالية الفهم و صناعة قرارات التنمية  /إدريسسلطان صالح ؛
الرافد-.ع)11-2017(،243 .ص59-55 .
الخطاب النسوي العربي  :مصطلح ملتبس إلستحقاقات عادلة  .ملف /
فتحيالمسكيني ؛ محمد برادة ؛ لطيفة الدليمي ؛ نورة الدعيجي ؛ إيمانحميدان ؛
الفيصل-.ع)12/11-2017(،494-493 .ص62-14 .
الدور اإلعالمي في إدارة الصراع و أثره على روابط المشجعين بأنديةالمحترفين
بدوريات كرة القدم  :المشكالت و الحلول  /أشرف صبحي محمد ؛ المجلة العربية
للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص190-155 .
المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم و العمل  /هندعقيل الميزر
؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص154-127 .
دراما الزار  :مسرح النساء  /محمد المهدي بشرى ؛ البحرين الثقافية-.مج،24 .
ع)10-2017(،90 .ص51-43 .
دور اإلعالم الجديد في توعية األسرة من التطرف  /بركة بن زامل الحوشان ؛
المجلة العربية للدراسات األمنية-.مج ،32 .ع)04-2017(،68 .ص59-29 .
ملف إعال مي  :نحو عقلنة إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي ،عالم اإلعالنيناطح
األخالق و يسبب اإلحباط و يضرب اإلعالم و الدراما في مقتل  /ياسرعبد العزيز ؛
أمينة خيري ؛ شؤون عربية-.ع)2017(،171 .ص82-59 .
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أنظمة إدارة األرشفة اإللكترونية و أثرها على جودة الخدمات  :دراسةميدانية على
القطاع الحكومي األردني  /غدير شحادة سليم الحسين ؛ المجلة األردنية
للمكتبات و المعلومات-.مج ،52 .ع)09-2017(،3 .ص103-41 .
الحماية الدستورية للخصوصية المعلوماتية  /سعد منور سعد البشتاوي ؛ المجلة
األردنية للمكتبات و المعلومات-.مج ،52 .ع)09-2017(،3 .ص127-105 .
العالم الجليل الدكتور حشمت محمد علي قاسم /التسجيلة-.ع،35 .
()06-2017ص63-58 .
المحتوى الرقمي العربي عبر شبكة اإلنترنت  :إقتراح تصميم بوابة عربية إلدارة
المحتوى الرقمي  /هند علوي ؛ محمود مسروة ؛ المجلة األردنية للمكتبات و
المعلومات-.مج ،52 .ع)09-2017(،3 .ص40-11 .
حلقة نقاش جمعية المكتبات و المعلومات  :واقعه و مستقبله في ظل رؤية
المملكة / 2030التسجيلة-.ع)06-2017(،35 .ص57-54 .
مكتبة الملك فهد العامة /التسجيلة-.ع)2017(،35 .ص23-20 .

