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إدارة األعمال
إستخدام منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسين األداء  :دراسة حالة
إتحاد الصناعات المصرية  /ياسر عبد الوهاب ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج،83 .
ع )18-8113( ،1 .ص812-111 .
العالقة بين نظم دعم القرارات و الفاعلية اإلدارية  :دراسة حالة لشركة البوتاس
العربية المساهمة العامة  /خالد محمد عبد العزيز أبو الغنم ؛ المجلة العربية
لإلدارة _.مج ،83 .ع )18-8113( ،1 .ص54-54.
تنظيم المسار المهني للموظف في التشريع الجزائري  /نوارة حسين ؛ المجلة
العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع )18-8113( ،1 .ص885-811 .
دور الهيكل التنظيمي كمتغير وسيط في العالقة بين تكنولوجيا المعلومات و كل من
صنع القرار و االتصاالت التنظيمية  :دراسة ميدانية في عدد من الوزارات العراقية /
هادي عبد الوهاب االبرو ؛ وسام بدر كاظم ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع.
 )18-8113( ،1ص113-31 .
مدى ممارسة القيادات اإلدارية للقيادة التحويلية  :دراسة ميدانية على العاملين
في المؤسسة العامة لصوامع الغالل و مطاحن الدقيق السعودية  /عبد الرحمن بن
عبد هللا الشمري ؛ ندى بنت سلطان السلطان ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج،83 .
ع )18-8113( ،1 .ص31-52 .

األدب
الشعر لحوار بين الحضارات  /محمد حلمي الريشة ؛ الرافد _.ع)14-8113( ،851 .
ص55-58 .

األدب اإلسباني
المثاقفة في الشعر اإلسباني  /مها بن سعيد ؛ الرافد _.ع)14-8113( ،851 .
ص41-52 .
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األدب العربي
الديوان الصغير  :محمد علي الصالح من ذاكرة المقاومة الفلسطينية  /إيمان
مصاروة ؛ أدب و نقد _.مج ،85 .ع )15-8113( ،821 .ص55-41 .
سعد القرش  :ثالثية روائية .ملف  /سمية غرام ؛ بهيجة مصري إدبلي ؛ فيصل
دراج ؛ محمود قرني ؛ فتحي إبو رفيعة ؛ أدب و نقد _.مج ،85 .ع)15-8113( ،821 .
ص18-54 .
شعر أبي الشبل البرجمي ( نحو سنة  841هـ )  :جمع و تحقيق  /إبراهيم بن
سعد الحقيل ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 85 .ع )18-8113( ،111 .ص181-118 .
قصيدة النثر العربية  :اإلستمرارية و القطبية  /رشيد طلبي ؛ الرافد _.ع،851 .
( )14-8113ص43-44 .
مرايا نقدية  /السيد نجم ؛ عبد الرحمن إكيدر ؛ محمد سليم شوشة ؛ منال
الصناديقي ؛ محمد فتحي فرج ؛ أدب و نقد _.مج ،85 .ع )15-8113( ،821 .ص.
113-18

اإلدارة العامة
التفاؤل و جودة الحياة و السعادة لدى طلبة العلوم الشرطية و العسكرية واألمنية :
دراسة ميدانية في علم النفس اإليجابي على طلبة اإلستقالل بفلسطين  /عبد
الناصر عبد الرحيم محمد قدومي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج،88 .
ع )15-8113( ،21 .ص888-111 .
عالقة الرضا الوظيفي بضغوط العمل لدى الضباط و األفراد العاملين في السجون /
عبد العزيز محمد أحمد حسين ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج ،88 .ع.
 )15-8113( ،21ص113-24 .
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اإلسالم
فكرة التوارث الدولي عند إبن نجيم الحنفي  /عماد عبد السالم رؤوف ؛ آفاق
الثقافة و التراث _.مج 85 .ع )18-8113( ،111 .ص51-41 .

اإلقتصاد
أثر إستراتيجية تمكين العاملين على جودة الخدمات المقدمة في شركات التأمين
اإلسالمية األردنية  /نعيم سالمة القاضي ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج،83 .
ع )18-8113( ،1 .ص151-181 .
أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تحسين األداء  :دراسة تطبيقية على البنوك
التجارية بمدينة جدة  /أمل محمد شيخ حسين دمنهوري ؛ تغريد عبد العزيز
سليمان الراشد ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع)18-8113( ،1 .
ص112-158 .
الرفق بالحيوانات و رعايتها الصحية نموذج إلسهامات العرب في تنميةالثروة
الحيوانية في بالد المغرب خالل القرنين الثاني و الثالث للهجرة  /عصام منصور
صالح عبد المولى ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 85 .ع)18-8113( ،111 .
ص28-51 .
دراسة أثر كفاءة النظام اللوجستي للقمح في مصر للحد من الفاقد  /خالد جابر
السقطي ؛ أحمد محمد عزت ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع)18-8113( ،1 .
ص55-88 .
رأس المال الرمزي و إنعكاسه في القيادة المستنيرة  :دراسة حالة في مديرية
تربية قضاء المسيب  /عصام عليوي صاحب العبيدي ؛ ميثاق هاتف الفتالوي ؛ ليث
علي يوسف الحكيم ؛ المجلة العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع )18-8113( ،1 .ص.
183-111
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التراجم و األنساب
دفاتر التنوير  :نصر حامد أبو زيد  :رهان التنوير و الحرية  /جمال عمر ؛ محمد عمر
جنادي ؛ كريم الصياد ؛ سامح إسماعيل ؛ أحمد مصطفى حلمي ؛ أدب و نقد_.مج.
 ،85ع )15-8113( ،821 .ص41-11 .

التعليم
القيادة التحويلية و عالقتها باإلبداع التنظيمي لدى عمداء و رؤساء األقسام
بالجامعات الحكومية و األهلية بمدينة الرياض  /علي ضبيان الرشيدي ؛ المجلة
العربية للدراسات األمنية _.م ،88 .ع )15-8113( ،21 .ص81-8 .
نموذج مقترح لضمان اإلستغالل النظامي للمعرفة  :دراسة إستكشافية لقطاع
التعليم العالي و البحث العلمي  /وسيلة بن ساهل ؛ داهينين بن عامر ؛ المجلة
العربية لإلدارة _.مج ،83 .ع )18-8113( ،1 .ص88-8 .

الحواسيب
هل ستنشب حرب الفضاء السيبراني ؟  /وليد كاصد الزيدي ؛ الرافد _.ع،851 .
( )14-8113ص24-28 .

الحيوانات
الجميلة و الوحش  /محمد طاهر ؛ يوسف الحبشي ؛ national geographic
العربية _.مج ،85 .ع )13-8113( ،14 .ص18-35 .
كينيا  :األرض المسمومة  /أدوين دوب ؛ تشارلي هاميلتون جيمس ؛ national
 geographicالعربية _.مج ،85 .ع )13-8113( ،14 .ص112-15 .

الطب
ناموس النوم يعلمك كيف تنام نومة صحية صحيحة  /مايكل فينكل ؛ ماغنوس
وينمان ؛  National geographicالعربية _.مج ،85.ع )13-8113( ،14 .ص51-83 .
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العلوم السياسية
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :حزيران  / 8113مجلة
األرض _.مج ،54 .ع )12-8113( ،2 .ص185-51 .
التطورات األخيرة للمواجهة على جبهة قطاع غزة  /علي بدوان ؛ مجلة األرض_.
مج ،54 .ع )12-8113( ،2 .ص53-81 .
التنافس بين قوى الشرق األوسط  :قواعد خارجية و أتباع ليسوا دوال  /رون تيرا ؛
يوئيل غوزونسكي ؛ مجلة األرض _.مج ،54 .ع )12-8113( ،2 .ص158-182 .
الدور الروسي في سوريا  :المحددات و اآلليات و المآالت  /بدر شافعي ؛ مجلة
دراسات شرق أوسطية _.مج ،88 .ع )8113( ،35.ص58-81 .
العالقات الدولية بين تعزيز اإلستقالل و إشكاليات المحاور  /فاروق طيفور ؛ مجلة
دراسات شرق أوسطية _.مج ،88 .ع )8113( ،35 .ص82-14 .
المواجهة بين إسرائيل و إيران عبر الساحة السورية و آفاقها  /محمد رشاد الشريف
؛ مجلة األرض _.مج ،54 .ع )12-8113( ،2 .ص83-4 .
في المواجهة  :خالد محيي الدين الباحث عن الحرية و العدالة  /عيد عبد الحليم ؛
أدب و نقد _.مج ،85 .ع )15-8113( ،821 .ص3-4 .
مسيرات العودة في قطاع غزة  / 8113رائد نعيرات ؛ مجدي عبد العزيز ؛ بكر البدور
؛ مجلة دراسات شرق أوسطية _.مج ،88 .ع )8113( ،35 .ص115-52 .
نقل السفارات إلى القدس المحتلة و إنعكاساته السياسية  /مأمون كيوان ؛ مجلة
األرض _.مج ،54 .ع )12-8113( ،2 .ص53-51 .

الفنون الترفيهية و اإلستعراضية
قناصو الفراشات  /ماثيو تيغ ؛  National geographicالعربية _.مج ،85 .ع،14 .
( )13-8113ص38-58 .
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اللغات
التوليد الداللي من الجذر ( ع ر ب ) في اللغات السامية  :دراسة مقارنة  /جالل
عبد هللا محمد سيف الحمادي ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 85 .ع-8113( ،111 .
 )18ص118-25 .

المحاسبة
المسؤولية الجزائية لمراجع الحسابات في شركة المساهمة  :دراسة قانونية
تحليلية ألحكام نظام الشركات السعودي الجديد  /أحمد عبد الرحمن المجالي ؛
المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج ،88 .ع )15-8113( ،21 .ص182-111 .

المخطوطات و الكتب النادرة
ذخائر التراث المخطوط في إقليم الساورة بالجزائر خزانة سيدي المداني أنموذجا /
رفيقة تومي ؛ آفاق الثقافة و التراث _.مج 85 .ع )18-8113( ،111 .ص153-151 .

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
الشرطة و حقوق اإلنسان  :دراسة تحليلية تأصيلية آلليات حماية حقوق اإلنسان
في مصر دوليا و إقليميا و دستوريا و دور الشرطة في حمايتها  /أيمن سيد محمد
مصطفى ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج ،88.ع )15-8113( ،21 .ص.
828-851
تهديدات اإلجرام السياسي و المعلوماتي لروح اإلنتماء لدى الشباب  /محمد
محمود خضر سعيد ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج ،88 .ع،21 .
( )15-8113ص25-51 .
فاعلية الشراكة بين الجمعيات و المؤسسات الخيرية في تمكين المفرج عنهم و
أسرهم  /بدر الدين كمال عبده ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج،88 .
ع )15-8113( ،21 .ص853-884 .
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نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة  :الجزائر نموذجا  /رقية سليمان
عواشرية ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية _.مج ،88 .ع)15-8113( ،21 .
ص158-181 .
نماذج من التجارب الدولية و اإلقليمية و الوطنية في مكافحة المخدرات و الجريمة
المنظمة  /وفاء هانم محمد مصطفى الصادي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية_.
مج ،88 .ع )15-8113( ،21 .ص111-158 .

المنظمات و المتاحف
متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي  :رحلة في رحاب الزمن  /خلف أحمد محمود أبو
زيد ؛ الرافد _.ع )14-8113( ،851 .ص51-85 .

علم اإلجتماع
سلطان و التراث  :قراءة في الجذور التاريخية و الحضارية لحماية التراث الثقافي في
الشارقة  /مني بو نعامة ؛ الرافد _.ع )14-8113( ،851 .ص85-12 .

