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إدارة األعمال
التفكير اإلستراتيجي بين تحديات القضايا األمنية في العلوم السياسية و رهانات التنافسية في
إدارة األعمال  :التوافقات و التباينات  /عبد المليك مسعود مزهودة ؛ مصطفى عبد المجيد بخوش
؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص275-243 .
العقوبات التأديبية للقيادات اإلدارية  /عبد هللا متعب بن ربيق ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية-.
مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص170-143 .
معايير الجودة الشاملة و دورها في تحسين األداء األكاديمي في جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة العلمية في الجامعة  :دراسة تطبيقية  /إبراهيم بن علي
الدخيل ؛ مرضي بن مرضي المالكي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع،69 .
( )09-2017ص35-3 .

األدب
إنهيار الحاجز بين الدراسات األدبية و اللسانيات  :مدخل إلى الشعريات اإلدراكية  /مارجريت هـ.
فريمان ؛ محمد سمير عبد السالم ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص185-165 .
األسلوبية العرفانية  /بيتر ستوكويل ؛ رضوى قطيط ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع)2017( ،100 .
ص122-106 .
الدراسة اإلدراكية للفن و اللغة و األدب  /مارك تيرنر ؛ رانية خالف ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع،100 .
( )2017ص141-133 .
السرديات و العلوم العرفانية  :عالقة إشكالية  /ماري لورريان ؛ زهير القاسمي ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص208-186 .
عوالم الخطاب و الفضاءات الذهنية  /بيتر ستوكويل ؛ بهاء الدين محمد مزيد ؛ فصول -.مج،25/4 .
ع )2017( ،100 .ص251-239 .
مسائل معرفية في النقد األدبي  :مسائل إبستيمولوجية  /دوى فوكيمة ؛ محمد بن الرافة
البكري ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص238-209 .
مقالتان في إدراكيات النص الشعري  /الرزيا بيليخوفا ؛ محي الدين محسب ؛ فصول -.مج،25/4 .
ع )2017( ،100 .ص164-142 .

األدب العربي
آليات الترجمة السردية و بالغتها الكاشفة في منامات و مقامات و رسائل الوهراني  /سليم
سعدلي ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص581-562 .
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اإلستعارة في نماذج من شعر محمود درويش  :مقاربة عرفانية  /الميلود حاجي ؛ فصول- .
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص450-431 .
البعد الفكري و الثقافي لإلستعارة في البالغة العرفانية  /إبراهيم بن منصور التركي ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص467-451 .
بنية القصيدة الجاهلية من النماذج التفسيرية السائدة إلى المنظور العرفاني  /سليم العمري ؛
فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص430-407 .
جدل الجريمة و العقاب  :في رواية خريف البراءة لعباس بيضون  /عماد الورداني ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص561-549 .
دفاتر التنوير  /محمد ممدوح ؛ صالحة شعبان ؛ أدب و نقد -.مج ،33 .ع)11-2017( ،364 .
ص32-11 .
شعرية آدم .ملف  /حسن حماد ؛ محمد صالح زيد ؛ عماد حسيب إبراهيم ؛ محمد سليم
شوشة ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص545-471 .
في المواجهة  :فريدة النقاش  :كتابة المواجهة و جسارة النقد  /عيد عبد الحليم ؛ أدب و نقد-.
مج ،33 .ع )11-2017( ،364 .ص10-5 .
مرايا نقدية  /هاني حجاج ؛ محمد عجور ؛ مدحت الجيار ؛ ربيع مفتاح ؛ محمد قطب ؛ أدب و نقد-.
مج ،33 .ع )11-2017( ،364 .ص118-39 .
مالمح التفكير العرفاني عند النقاد و البالغيين العرب القدامي  /صليحة شتيح ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص402-384 .

اإلسالم
إشكالية منزلة األخالق في المدونة األصولية الفقهية  /حمادي الذويب ؛ تبين للدراسات الفكرية
و الثقافية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص39-15 .
التأصيل اإلسالمي للضبط اإلجتماعي  /جيانا محمد علي مخاترة ؛ المجلة العربية للدراسات
األمنية -.مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص141-107 .
نحن ننطق بالحق  :المعرفة و السياسة في خطب صالة الجمعة في لبنان  /ساري حنفي ؛
عمران للعلوم اإلجتماعية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص34-7 .
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اإلقتصاد
برامج التوطين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون  :مراجعة نقدية من منظور اإلختيار
العقالني حالة المملكة العربية السعودية  /فيصل عبد هللا العتيبي ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية-.
مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص57-35 .

التعليم
أهمية تضمين قيم المواطنة الصالحة في مقررات الحديث بالمرحلة المتوسطة في المملكة
العربية السعودية  /لطيفة بنت سراج علي قمرة ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج،32 .
ع )09-2017( ،69 .ص106-71 .

التكنولوجيا
الثورة الرقمية تعبر وجه إفريقيا  /روبرت درايبر ؛ سيريل جازبيك ؛ العربية -.National Geaographic
مج ،22 .ع )12-2017( ،87 .ص37-18 .

الجغرافيا
سانت كاترين ملتقى األديان  /محمد طاهر ؛ أشرف طلعت ؛ العربية -. National Geaographic
مج ،22 .ع )12-2017( ،87 .ص75-64 .

الحيوانات
روح األمازون تحتضر  /تشيب براون ؛ ستيف وينتر ؛ رايتشل بيل ؛ كريستيان روديغيز ؛
العربية  -. National Geaographicمج ،22 .ع )12-2017( ،87 .ص99-76 .

العادات و التقاليد
رحلة الخروج من الجنة  :أساطير على طريق الحرير  /بول سالوبيك ؛ العربية National
 -. Geographicمج ،22 .ع )12-2017( ،87 .ص63-44 .

العلوم السياسية
إتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات األميركية خالل العام األول من عهد ترامب / 2017
محمد المصري ؛ سياسات عربية -.ع )09-2017( ،28 .ص125-115 .
األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي  /محمد بن عبد العزيز الخليفي ؛
سياسات عربية -.ع )09-2017( ،28 .ص39-28 .
األوضاع في الكيان الصهيوني و المناطق العربية المحتلة  :تشرين األول  / 2017مجلة األرض-.
مج ،44 .ع )11-2017( ،11 .ص128-75 .
اإلنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية  /محمد حمشي ؛ سياسات عربية -.ع،28 .
( )09-2017ص54-40 .

6

الجيش و الفصائل غير النظامية في العراق  :جدل الدولة و البديل اإلثني  /علي عبد الهادي
المعموري ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص145-117.
العالقات األمريكية الخليجية  :كل الطرق تمر من واشنطن  /عبد هللا أربوغا ؛ رؤية تركية-.
مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص169-155 .
المصالحة الفلسطينية وقائع تفاعالت آفاق  /حامد حوران ؛ مجلة األرض -.مج ،44 .ع،11 .
( )11-2017ص 34-5 .
المالمح السياسية و العسكرية للصراع التالي مع حزب هللا  /مجلة األرض -.مج ،44 .ع،11 .
( )11-2017ص144-129 .
الموقف اإلسرائيلي من المصالحة الفلسطينية  /محمد رشاد الشريف ؛ مجلة األرض-.
مج ،44 .ع )11-2017( ،11 .ص74-55 .
الموقف اإليراني من الحملة ضد قطر  /نبيل عودة ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع)2017( ،3 .
ص133-121 .
الموقف البرازيلي من القضية الفلسطينية  :الوضع الراهن و آفاق المستقبل  /صدفة محمد
محمود ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص78-61 .
النظام العالمي  :اإلصدار  2.0حالة إلتزامات السيادة  /ريتشارد هارس ؛ عبده موسى ؛
سياسات عربية -.ع )09-2017( ،28 .ص112-107 .
الهجرة المغربية إلى فرنسا  1974 - 1912أي موقع للشباب ؟  /خالد أوعسو ؛ عمران للعلوم
اإلجتماعية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص115-93 .
تسعة و ستون عاما على النكبة  :الثقافة السياسية و تمثيل الجئي مخيمات الضفة الغربية و
قطاع غزة  /بالل عوض سالمة ؛ عمران للعلوم اإلجتماعية -.مج ،6 .ع )2017( ،22.ص92-59 .
تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر و أثره في السياسات العامة  :وجهة نظر اإلدارات العليا /
جهاد العيسة ؛ سياسات عربية -.ع )09-2017( ،28 .ص71-55 .
سياسة قطر الخارجية  :النخبة في مواجهة الجغرافيا  /مروان قبالن ؛ سياسات عربية-.
ع )09-2017( ،28 .ص26-07 .
كركوك في سرديات المظلومية و الظالمية العراقية  /خليل فضل عثمان ؛ سياسات عربية-.
ع )09-2017( ،28 .ص89-75 .
مسائل التسوية و سالح المقاومة و التحديات في المصالحة الفلسطينية  /علي بدوان ؛
مجلة األرض -.مج ،44 .ع )11-2017( ،11 .ص54-35 .
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مسارات القضية الفلسطينية بعد الربيع العربي  /أحمد الحيلة ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع،3 .
( )2017ص25-9 .
من التنوع إلى اإلنقسام  :إمكانية نموذج توافقي إلقتسام السلطة في كركوك /
نوشيروان حسين سعيد ؛ سياسات عربية -.ع )09-2017( ،28 .ص104-90 .
من التهجير إلى اإلستعادة  :معالجة معضلة متفاقمة عالميا  /حسام شاكر ؛ رؤي تركية-.
مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص93-79 .

الفلسفة
أخالق التعقل في فلسفة الفارابي و راهنيتها في الفكر الفلسفي العربي المعاصر  /أحمد
موالي عبد الكريم جعفر ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص61-41 .
األخالق في الحداثة  :من النطاق الثانوي إلى المركزي مقاربة وائل حالق  /محمد بوهالل ؛
تبين للدراسات الفكرية والثقافية -.مج ،6 .ع )2017( ،22.ص84-63 .
مركب أخالقي حديث للمستقبل العربي  /فهمي جدعان ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية-.
مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص14-7 .

الفنون الترفيهية و اإلستعراضية
تأثير اإليقاع الحيوي اليومي على توقيت تدريب اللياقة البدنية لطالب الكليات الشرطية و
العسكرية  /عبد الناصر عبد الرحيم قدومي ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع،69 .
( )09-2017ص241-205 .

القانون
األمن الجنائي و مسئولية الدولة و األفراد في تحقيقه  /أحمد أحمد صالح الطويلي ؛
المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص203-171 .
المعالجة القانونية لجريمة غسل األموال في ضوء أحكام القانون الدولي  /مسعد عبد الرحمن
زيدان ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص70-37 .

اللغات
اإلبداع في التداولية المعرفية  /ذهبية حمو الحاج ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع)2017( ،100 .
ص344-336 .
اإلستعارة اإلصطالحية من وجهة نظر عرفانية  /إيزابيل أوليفيرا ؛ حسن دواس ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص132-123 .
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اللسانيات المعرفية و اللسانيات األنثروبولوجية  /جاري بالمر ؛ داليا إبراهيم أحمد ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص281-252 .
اللغة و الدماغ  /كاثرين بايلز ؛ عبد الرحمن طعمة ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع)2017( ،100 .
ص37-15 .
اللغة و المعرفة  :قضايا البحث البيمعرفي  :مقاربة أولية ألنموذج العالقة بين اللسانيات و علم
المعرفة  /محمد الوحيدي ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص335-323 .
تأويل المعنى اإلستعاري من منظور سيميائي معرفي  /عمر بن دحمان ؛ فصول -.مج،25/4 .
ع )2017( ،100 .ص383 -363 .
دينامية القوة بين بنى الوجود و بنى اللغة  /محمد الصالح البو عمراني ؛ فصول -.مج،25/4 .
ع )2017( ،100 .ص322-305 .
طبيعة اللسانيات اإلدراكية  /ميالني جرين ؛ عبده العزيزي ؛ فصول -.مج ،25/4 .ع)2017( ،100 .
ص 62-38 .ما هو علم الداللة اإلدراكي ؟  /ففيان إيفانز ؛ ميالني جرين ؛ أحمد الشيمي ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص95-78 .
مكانة علم الداللة في العلوم العرفانية المعاصرة  /ميهايو أنطوفيتش ؛ حليمة بوالريش ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص105-96 .
من اإلشتراك الداللي إلى تغير المعنى  :منظورات عرفانية معجمية  /صابر الحباشة ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص362-345 .
هل توجد لسانيات إداركية ؟  /كاترين فوكس ؛ لطفي السيد منصور ؛ فصول -.مج،25/4 .
ع )2017( ،100 .ص77-63 .

المشاكل و الخدمات اإلجتماعية
إتجاهات النازحين نحو الحماية القانونية و عالقتها ببعض العوامل الديموغرافية  :دراسة حالة
النازحين بمعسكرات واليتي وسط و غرب دارفور  -السودان  /أحمد محمد جنقو عمر ؛ المجلة
العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع )09-2017( ،69 .ص345-313 .
فاعلية برنامج إرشادي متعدد المداخل لتنمية الذكاء األخالقي لدى األحداث الجانحين /
هاجر سيد موسى محمد ؛ المجلة العربية للدراسات األمنية -.مج ،32 .ع)09-2017( ،69 .
ص312-277 .

تاريخ آسيا
اإلنتخابات الرئاسية في إيران و نتائجها  /حقي أويغور ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع)2017( ،3 .
ص154-135 .
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تاريخ الجزائر
اإلنتخابات التشريعية في الجزائر  : 2017تغيير أم إستمرار ؟  /عبير شليغم ؛ رؤية تركية-.
مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص183-171 .

تاريخ فلسطين
تحوالت حركة فتح و مآالتها  /ماجد كيالي ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص37-27 .
حادث المسجد األقصى في يوليو  : 2017تأكيد لسياسة الردع  /عبد هللا معروف عمر ؛ رؤية
تركية -.مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص108-95 .
حصار غزة  :الواقع و األبعاد و التداعيات  /جيهان أبو شمالة ؛ رؤية تركية -.مج ،6 .ع)2017( ،3 .
ص119-109 .
فلسطينيو األراضي المحتلة عام  1948و الصراع مع اإلحتالل  /عزيز كايد ؛ رؤية تركية-.
مج ،6 .ع )2017( ،3 .ص59-39 .

علم اإلجتماع
هل تكون المواطنة مدخال إلى أخالقية عربية ناجعة  :بحث في وضعنة القيمة  /علي الصالح
مولى ؛ تبين للدراسات الفكرية و الثقافية -.مج ،6 .ع )2017( ،22 .ص105-85 .

علم النفس
الثقافة و النظرية المعرفية  :إعادة تشكيل  /جو ثاكر ؛ روسيل ديورانت ؛ السيد إمام ؛ فصول-.
مج ،25/4 .ع )2017( ،100 .ص301-282 .

