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التناص في قصائد العقاب لخسرو و تينيسون و أبي ريشة  /راشد علي عيسى ؛ المجلة األردنية
في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص228-197 .

إستدعاء الشخصيات التراثية في شعر يحيى السماوي  :موتيف اإلمام الحسين نموذجا  /رسول
بالوي ؛ مرضية آباد ؛ علي خضري ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع،88 .
( )2015ص96-69 .
البعد المقدس في رحلة إبن نباتة المصري  :حظيرة األنس إلى حضرة القدس  /سالمة هليل
الغريب ؛ المجلة األردنية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص44-13 .
التأويل اإلشاري عند الصوفية  :معالمه و ضوابطه و مدوناته  /أمين يوسف عودة ؛ مجلة مجمع
اللغة العربية األردني .ــ مج ،37 .ع )06-2013( ،84 .ص47-17 .
التكرار في شعر حيدر محمود  /إسماعيل سليمان المزايدة ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و
اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1556-1547 .
التناص القرآني في شعر أبي الطيب المتنبي  /عبد هللا محمود إبراهيم ؛ مفلح ضبعان الحويطات
؛ محمود حسين الزهيري ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق ،2
( )2015ص1628-1611 .
التناص في رسائل إبن زيدون  463هـ  /عبد الحليم حسين الهروط ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،37 .ع )06-2013( ،84 .ص189-123 .
التنامي السردي  :من القصة القصيرة إلى الرواية  /أحمد بن سعيد العدواني ؛ المجلة األردنية
في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص282-229 .
التوسل في التلبيات الجاهلية  /ليلى توفيق العمري ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ
مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص560-531 .
الحجر و دالالته في شعر محمود درويش  /إبراهيم منصور محمد الياسين ؛ المجلة األردنية في
اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص226-191 .
الدهر و متعلقاته في شعر إبن الزقاق البلننسي  /إبراهيم منصور الياسين ؛ المجلة األردنية في
اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص190-161 .
السخرية في المنام الكبير للوهراني  :دراسة موضوعية و فنية  /سالمة هليل الغريب ؛ دراسات
 :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص514-505 .
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السرد الروائي والرؤية التاريخية في رواية قناديل ملك الجليل إلبراهيم نصر هللا  /سامي محمد
عبابنة ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1546-1533 .
المتنب ي بين القرطاجني و الثعالبي  :دراسة نقدية  /وفاء سعيد شهوان ؛ فتحي أبو مراد ؛
دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص350-329 .
المنهج و إشكالية هوية النقد العربي عند شكري الماضي  /سهيل عبد اللطيف الفتياني ؛
المجلة األردنية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص58-39 .
النص الجاحظي و إشكاالت التأويل بحث في تجليات القراءة اإلستدراجية  /مسالتي محمد عبد
البشير ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع )12-2015( ،89 .ص139-93 .
بالغة الخطاب السجالي  :مقاربة تداولية في مراسالت أبي جعفر المنصور و النفس الزكية /
هيثم سرحان ؛ األبحاث .ــ مج )2013-2012( ،61-60 .ص81-49 .
تحليل الخطاب الشعري في تائية الشنفرى  /الرا عبد الرؤوف شفاقوج ؛ نارت محمد خير قاخون ؛
دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1570-1557 .
تشكيالت الصورة الشعرية في كتاب الموت ل محمد مقدادي  /إسماعيل سليمان المزايدة ؛
محمد سليمان السعودي ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق )2015( ،2
ص1446-1437 .
تقنيات تماسك الخطاب األدبي دراسة أسلوبية في قصيدة لقيط بن يعمر اإليادي  /أماني
سليمان داود ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق)2016( ،1 .
ص530-515 .
تمثيل الغائب في أدب األطفال قراءة في ثالثة نصوص لمحمود شقير  /موسى م .خوري ؛
المجلة األردنية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص302-283 .
شعر سعد بن ناشب ( ت  110هـ  728 /م )  :تقديم و جمع و تحقيق  /حامد كساب عياط ؛
مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع )12-2015( ،89 .ص251-193 .
صور من النقد السياسي في أدب العصر المملوكي األول  :موقف السلطة من المثقف أنموذجا /
رائد عبد الرحيم ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،37 .ع )06-2013( ،84 .ص121-49 .
صورة الغراب في شعر عنترة  /خالد عبد الرؤوف الجبر ؛ األبحاث .ــ مج)2013-2012( ،61-60 .
ص152-123 .
صورة المستعمر في مسرحية ألفريد فرج سليمان الحلبي  /ريم خليف المرايات ؛ المجلة األردنية
في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص160-121 .
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ما لم ينشر من شعر السراج البغدادي (  417أو  500 - 418هـ)  /عبد الرزاق حويزي ؛ مجلة
مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع )12-2015( ،89 .ص191-141 .
تجربة أبي تمام  /مفلح ضبعان الحويطات ؛
مكانة الشاعر بين قلق الدور ورغبة التجاوز :قراءة في
ِ
عبد هللا محمود إبراهيم ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق )2015( ،2
ص1597-1583 .

التفنن مخرجا بالغيا عند إبن عاشور في تفسيره دراسة نقدية في إشكالية المفهوم و بدائله
المنهجية  /فايز مد هللا الذنيبات ؛ المجلة األردنية في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع،2 .
( )04-2015ص124-95 .
قراءة في سورة القمر  /ثناء نجاتي عياش ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج،36 .
ع )2012( ،83 .ص200-145 .
من أسرار المنا سبة في القصة القرآنية  :قصة موسى عليه السالم نموذجا الجزء األول  /منى
بنت فهد النصر ؛ المجلة األردنية في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع)04-2015( ، 2 .
ص156-125 .

إدراك طلبة الجامعة األردنية لمشكلة شح المياه في األردن والتكيف معها  /حمزة علي خوالدة ؛
دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1410-1393 .
إشكالية بناء التجمعات الصناعية العنقودية في األردن  /نسيم فارس برهم ؛ دراسات  :العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1610-1599 .

دور نظام البريد في المعارك و الفتوحات الحربية في العصر المملوكي البحري  /أنور عودة الخالدي
؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص328-317 .

في كتب الكيمياء في المملكة العربية السعودية ووعي المعلمين بها  SSIتضمين القضايا العلمية
المجتمعية  /محمد بن صالح الزامل ؛ فهد بن سليمان الشايع ؛ محمد بن عبد هللا الزغيبي ؛
المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص229-187 .
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آراء طلبة التعليم العالي في الكويت حول حاجة الكويتيين المقبلين على الزواج إلى إرشاد
زواجي  :دراسة إستطالعية  /نورية مشاري الخرافي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج.
 )06-2016( ،1ص60-17 .
آراء معلمي المدارس الحكومية بدولة الكويت حول عالقة األهداف الواردة بدولة الكويت حول
عالقة األهداف الواردة في الوثائق األساسية للمراحل التعليمية بالو سط المدرسي التفاعلي /
نواف ساري العنزي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص47-13 .
أثر إدخال المواد الدراسية في منهج رياض األطفال على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة
اإلبتدائية بدولة الكويت  /كوثر محمد حبيب ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج،1 .
( )09-2016ص98-61 .
أثر إستخدام األسلوب اإلستقرائي على التحصيل الدراسي في العلوم لدىطلبة الصف الخامس
األساسي  /عصري علي الرمامنة ؛ رائد أحمد الكريمين ؛ خولة عبد الحليم الدباس ؛ المجلة
التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،1 .ص321-283 .
أثر إستخدام العروض التقديمية في تدريس مساق تقنيات التدريس على تحصيل الطلبة
المعلمين بكلية التربية بجامعة األقصى بغزة  /رانية عبد هللا عبد المنعم ؛ المجلة التربوية .ــ
مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص241-205 .
أثر إستخدام الواجبات البيتية اإلثرائية على التحصيل الرياضي لدى طلبةالصف الثاني األساسي
في مدارس وكالة الغوث الدولية األردن  /إيمان رسمي عبد ؛ بسام عبد هللا إبراهيم ؛ المجلة
التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،1 .ص175-149 .
أثر إستخدام بعض طرائق التعلم التعاوني في تدريس الكيمياء على مستويات تحصيل طالبات
الصف األول الثانوي في األردن  /شريف سالم اليتيم ؛ حسن علي مالك ؛ المجلة التربوية .ــ
مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص286-245 .
أثر تدريس العلوم بإستخدام نموذج سميث و زمالئه في تسريع التعلم على التحصيل و الدافعية
الذاتية للتعلم لدى طالبات ال صف العاشر بمحافظة شمااللباطنة في سلطنة عمان  /رقية بنت
محمد النقبية ؛ عبد هللا بن خميس أمبوسعيدي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج،2 .
( )09-2016ص197-165 .
أثر منهج التربية الرياضية في تطوير السلوكيات األخالقية لدى طلبة مدارس وكالة الغوث في
محافظة إربد في المملكة األردنية الهاشمية  /سليمان محمد قزاقزة ؛ المجلة التربوية .ــ
مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص138-101 .
أثر نموذج تدريسي مقترح قائم على تكامل الذكاءات المتعددة و أساليب التعلم على تنمية
مهارات التفكير اإلستقصائي و اإلتجاه نحو تدريس العلوم لطالب التخصصات العلمية بكلية التربية
جامعة سرت  /حمدان محمد إسماعيل ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج)09-2016( ،1 .
ص170-99 .
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إدراك العدالة األكاديمية لدى طلبة علم النفس قبل و بعد معرفة نتائج تقييم المقرر  /هشام
فتحي جاد الرب ؛ عثمان حمود الخضر ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج)09-2016( ،1 .
ص60-15 .
إستخدام مؤشر متوسط مطلق البواقي المعيارية كمؤشر مقترح للكشف عن جودة نموذج
اإلنحدار الخطي  /محمد منصور الشافعي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج،2 .
( )09-2016ص243-199 .
التحقق اإلمبريقي من تكافؤ إفتراضي أحادية البعد و اإلستقالل الموضعي للمفردات  /محمد
محمود عبد الوهاب ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص204-167 .
التخطيط اإلقتصادي للتعليم في ضوء متطلبات العولمة  /محمد عثمان الثبيتي ؛ المجلة التربوية
.ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص100-49 .
الخدمات التعليمية المقدمة لألطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر معلماتها
في دولة الكويت  /أفراح صالح الشمري ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج)06-2016( ،2 .
ص100-53 .
الخصائص السيكومترية إلختبار تحصيلي محكي المرجع في مقرر علم النفس التربوي وفق
نموذج راش  /فريال محمود الحاج ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج)09-2016( ،1 .
ص199-171 .
الذكاءات المتعددة لدى طلبة كليات العلوم في الجامعات الفلسطينية  /مجدي راشد جيوسي ؛
عفيف حافظ زيدان ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،2 .ص273-237 .
الشفافية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض و عالقتها برضا المعلمين  /خالد عواض
عبد هللا الثبيتي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،1 .ص406-361 .
العوامل المؤثرة في النشر العلمي في األوعية اإللكترونية لدى أعضاءهيئة التدريس بالجامعات
العربية من وجهة نظرهم  /جمال مصطفى محمد مصطفى ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع،119 .
ج )06-2016( ،2 .ص310-275 .
تصور مقترح لمحتوى الخطة الدراسية إلعداد معلم اللغة العربية للمرحلةاإلبتدائية في كليات
التربية بدولة الكويت  /نوال عبد الكريم التويجري ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج،2 .
( )06-2016ص151-101 .
تصورات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية لآلثار المترتبة علىإنضمام الدول العربية
لمنظمة التجارة العالمية في مؤسسات التعليم العالي  /سعود بن عيد العنزي ؛ المجلة التربوية
.ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،1 .ص281-247 .
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دراسة مقارنة لنتائج مخرجات أنظمة التعليم الثانوي العام الثالثة  :الفصلين  -المقررات  -الموحد
في إختبار القدرات األكاديمية بجامعة الكويت  /غازي عنيزان الرشيدي ؛ المجلة التربوية .ــ
مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ، 2 .ص52-13 .
درجة معرفة معلمي الدراسات اإلجتماعية للتقويم الواقعي  ،و ممارساته ،و صعوبات إستخدامه
في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن  /زيد سليمان العدوان ؛ محمد إبراهيم قطاوي ؛
المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،2 .ص236-193 .
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء بني عبيد في األردن لدورهمفي تفعيل
إستخدام تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم  /أحمد محمود رضوان ؛ نوار قاسم الحمد ؛
محمد فالح خوالدة ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص345-319 .
دور اإلدارة المدرسية في توثيق العالقة التشاركية مع المجتمع المحلي فيالمدارس الثانوية
الحكومية بمنطقة الدمام التعليمية  " :دراسة ميدانية "  /أحمد سليمان بني مرتضى ؛ المجلة
التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص106-63 .
دور الجامعة في تحقيق مقو مات مجتمع المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة
دمشق  /صابر عوض جيدوري ؛ بشار عوض جيدوري ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع،118 .
ج )03-2016( ،2 .ص185-141 .
دور مبادرة مدرستي في تطوير المدرسة األردنية و إنماء الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
من وجهة نظر الدراسات اإلجتماعية و طلبتهم و اإلداريين  /إبراهيم عبد القادر القاعود ؛ إيمان
عواد المشاقبة ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،1 .ص246-201 .
دور معلمي الدراسات اإلجتماعية في تعزيز أبعاد المواطنة من وجهة نظرطلبتهم في محافظة
جنوب الشرقية بسلطنة عمان  /سيف بن ناصر المعمري ؛ فهد بن سالم بن سيف المسروري ؛
المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،1 .ص213-177 .
صور الفساد األكاديمي في الجامعات السعودية  :آراء عينة من طلبة الدراسات العليا  /عائشة
بنت سيف األحمدي ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص346-291 .
عالقة الرضا الوظيفي باألداء الوظيفي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك  /سعود
بن محمد الشمري ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق)2016( ،1 .
ص420-405 .
فاعلية إستراتيجية خرائط ال تفكير في تنمية المفاهيم الفقهية لطالب الصف األول من المرحلة
المتوسطة  /عبد الواحد بن حمد المزروع ؛ ماهر شعبان عبد الباري ؛ المجلة التربوية .ــ مج،30 .
ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص409-347 .
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فاعلية التعلم المدمج القائم على نظام إدارة التعلم اإللكتروني " بالكبورد " في تنمية اإلتجاهات
نحو الفيزياء لدى طلبة الكليات الصحية بجامعة الملك سعود  /وليد عبد الكريم محمود صوافطة ؛
المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،1 .ص345-295 .
فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية إدراك إستراتيجيات ما وراء المعرفة في زيادة التحصيل
الدراسي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  /فوزي عبد اللطيف الدوخي ؛ هيفاء علي اليوسف ؛
مبارك عبد هللا الذروة ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،1 .ص100-61 .
فاعلية تدريس مادة نمو المفاهيم العلمية لطالب قسم التربية الخاصة بإستخدام إستراتيجية
 PDEODEفي تكوين بنيتهم المفاهيمية و معتقداتهم المعرفية حول العلم  /محمد خير محمود
السالمات ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص164-139 .
فاعلية معايير إدارة الجودة الشاملة في تقويم البرامج و األنشطةالرياضية لدى عمادة شؤون
الطلبة في جامعة آل البيت  /إسماعيل سعود العون ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج،1 .
( )06-2016ص293-253 .
مدى إلتزام مديري المدارس في فلسطين بأخالقيات المهنة  :دراسة ميدانيةفي مدارس
محافظة رام هللا و البيرة  /محمد عوض شعيبات ؛ محمود أحمد أبو سمرة ؛ فاطمة خليل عطيوي
؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،120 .ج )09-2016( ،1 .ص359-323 .
مدى إمتالك مدرسي اللغة العربية الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس مادة التعبير الكتابي في
الحلقة الثانية من التعليم األساسي  :دراسة ميدانية في مدارس مدينة حلب  /دارين حسن
سمو ؛ محمد خير الفوال ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،2 .ص348-311 .
مدى فاعلية األدوار و المهام اإلشرافية لمشرفي التربية العملية بكلية التربية األساسية بدولة
الكويت من وجهة نظر طالب التربية العملية  /حامد عبد هللا الحميدي ؛ سلوى باقر جوهر ؛ غانم
عبد هللا الشاهين ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص62-15 .
مستوى الوعي المعلوماتي في المجتمع األكاديمي  :دراسة ميدانية علىأعضاء هيئة التدريس
في جامعة البلقاء التطبيقية  /إيمان جميل عبد الفتاح ؛ إبراهيم حربي تادرس ؛ المجلة التربوية
.ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،2 .ص192-153 .
مستويات ممارسة معلمي و معلمات التربية اإلسالمية للكفايات التدريسية من وجهة نظر طلبة
المرحلة األساسية العليا  /شادي فخري أبو لطيفة ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج،1 .
( )06-2016ص251-215 .
معوقات إستخدام التعلم المدمج بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر
معلمي العلوم  /علي بن هويشل الشعيلي ؛ محمد عيد عمار ؛ المجلة التربوية .ــ مج،30 .
ع ،120 .ج )09-2016( ،2 .ص368-329 .
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معوقات إستخدام طرق التدريس الحديثة في تدريس الرياضيات بالمرحلتين اإلبتدائية و
المتوسطة من وجهة نظر معلمي الرياضيات في مدينة حائل  /عثمان ناصر محمود منصور ؛
المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص279-231 .
منهاج التكنولوجيا في فلسطين  " :دراسة تحليلية "  /فؤاد إسماعيل عياد ؛ المجلة التربوية .ــ
مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،1 .ص166-107 .
و تشخيصه لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في منطقة حائل  dyspraxiaبناء مقياس متعدد
األبعاد للتعرف على إضطراب التآزر الحركي التطوري  /أحمد محمد خصاونة ؛ محمد عبد ربه
الخوالدة ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،119 .ج )06-2016( ،2 .ص388-349 .
واقع المشاركة الوالدية في تحسين مستوى أداء األبناء في اإلختباراتالوطنية بالمدارس اإلبتدائية
المستقلة بدولة قطر  /عائشة أحمد فخرو ؛ بدرية سعيد المالكي ؛ المجلة التربوية .ــ مج،30 .
ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص318-281 .

الخصائص المكانية لتوزيع المراكز االعمرانية في محافظة جرش بإستخدام نظم المعلومات
الجغرافية  /ثائر مطلق عياصرة ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق،1 .
( )2016ص601-581 .
المرأة في الفكر الجغرافي  /ميسون وائل العتوم ؛ نسيم فارس برهم ؛ دراسات العلوم اإلنسانية
و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1581-1571 .
مؤشرات التغير المناخي في شمال األردن  /محمد عبد الكريم زيتون ؛ نعمان عابد شحادة ؛
دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1486-1467 .

الحملة األمنية على مدينة معان عام  2002م  /محمد عبد الكريم محافظة ؛ محمد خلف الرقاد ؛
دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص503-489 .
الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون  2013 - 1996تعاون إقليمي أم موازنة حلف الناتو  /خير
سالم ذيابات ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق)2016( ،1 .
ص367-351 .
المؤتمر القومي العربي  2016أوراق مختارة  .ملف  /زياد حافظ ؛ جورج قرم ؛ عبد الغفار شكر ؛
إسماعيل الشطي ؛ المستقبل العربي .ــ مج ،39 .ع )06-2016( ،448 .ص107-44 .
الموقف الروسي من األزمة السورية و إنعكاساته الخارجية  /لمى مضر األمارة ؛ المستقبل
العربي .ــ مج ،39 .ع )06-2016( ،448 .ص43-30 .
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حركة حماس و ممارستها السياسة و الديمقراطية  / 2012 - 1992عقل محمد أحمد صالح ؛
المستقبل العربي .ــ مج ،39 .ع )06-2016( ،448 .ص29-15 .
مستقبل العالقات العربية اإليرانية حلقة نقاشية  /زياد حافظ ؛ طالل عتريسي ؛ محمد عبد
الشفيع عيسى ؛ المستقبل العربي .ــ مج ،39 .ع )06-2016( ،448 .ص124-108 .

بناء األسطول األموي ( النشأة و التطور )  /غيداء عادل خزنة كاتبي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،39.ع )12-2015( ،89 .ص336-253 .

اإلستعارة و التضمين في التصميم الداخلي للمساجد  :حالة دراسية محراب مسجد الملك
الحسين بن طالل في مدينة عمان  /شيرين سبع طبلت ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و
اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1466-1447 .

أزمة الخطاب اإلبستيمولوجي الوضعي عند زكي نجيب محمود  /محمد خالد الشياب ؛ دراسات :
العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص434-421 .

تأثير المصطلح اللغوي العربي في مصطلح النحو العبري السامري  :كتاب التوطية أنموذجا  /نهاد
الحسن ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع )2015( ،88 .ص116-97 .

أبعاد اإلزدواج اللغوي في تعليم العربية للناطقين بغيرها  :دراسة تحليلية إحصائية  /جميلة عابد
أبو مغنم ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق )2015( ،2
ص1641-1629 .
أثر نظرية اإلحتماالت في النحو العربي تطبيق على عالمات اإلعراب األصلية و الفرعية  /هارون
محمد بدر الدين الربابعة ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق)2016( ،1 .
ص403-389 .
أشباه العمد في العربية  /حسين أحمد بو عباس ؛ دراسات  :العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ
مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص449-435 .
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إشكاالت الصيغ الصرفية لدى النيجريين الناطقين باللغة العربية بوصفها لغة ثانية  /علي أبو الجي
عبد الرزاق ؛ المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص322-303 .
إشكالية أبنية الزيادة في الصرف العربي  :الضوابط و المعاني  /سهى فتحي نعجة ؛ األبحاث .ــ
مج )2013-2012( ،61-60 .ص47-5 .
إنتاج األصوات عند العلماء العرب القدماء و صلته بالوترين الصوتيين  /جعفر نايف عبابنة ؛ حمزة
إبراهيم النادي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،87 .ص311-287 .
اإلنزياح األسلوبي في التراكيب اللغوية المخالفة لإلسناد  :دراسة تحليلية  /حسين عباس
الرفايعة ؛ المجلة األردنية في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص38-11 .
اإلنفتاح الداللي في وقف المراقبة  :دراسة نحوية بالغية البقرة و آل عمران أنموذجا  /مشهور
موسى مشهور مشاهرة ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،37 .ع)2013( ،85 .
ص110-79 .
البنية اإلشتغالية في ضوء النظرية المعجمية الوظيفية من وجهة نظر عبد القادر الفاسي الفهري
 /محمد عبد الرحمن الحجوج البطوش ؛ المجلة العربية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج،12 .
ع )01-2016( ،1 .ص74-45 .
التجديد الموسيقي في الشعر العربي الحديث  /عبد الحميد محمد بدران ؛ مجلة مجمع اللغة
العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،86 .ص247-163 .
التعاقب أو المعاقبة بين الواو و الباء ظواهره و علله و الخالف حوله  /خولة جعفر القرالة ؛ منصور
عبد الكريم الكفاوين ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،87 .ص167-67 .
التوابع في ضوء نظريتي القرائن والمقاصد  :النعت نموذجا  /وليد محمد السراقبي ؛ مجلة مجمع
اللغة العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،86 .ص85-17 .
الحرف العربي  :قراءة نفسية إجتماعية  /منال محمد هشام سعيد نجار ؛ األبحاث .ــ
مج )2013-2012( ،61-60 .ص122-101 .
الحفاظ على اللغة العربية في ماليزيا و وسائل تعليمها و نشرها  /عبد الوهاب زكريا داوود ؛ نور
شهداء محمد شمس الدين ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع)2015( ،88 .
ص41-17 .
الحمل على النسب في العربية  /عمر محمد أبو نواس ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ
مج ،38 .ع )2014( ،86 .ص162-125 .
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الداللة الصرفية للصيغة الفعلية المزيدة تفعل قراءة جديدة  /خلف عايد الجرادات ؛ المجلة األردنية
في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص282-259 .
الزمن الماضي في اللغة العربية  :دراسة لسانية  /محمد حسن القواقزة ؛ مجلة مجمع اللغة
العربية األردني .ــ مج ،36 .ع )2012( ،83 .ص143-91 .
اللون بين الحقيقة و المجاز  /عرفان عبد الباقي األشقر ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ
مج ،36 .ع )2012( ،83 .ص89-45 .
المحتوى اللهجي في كتاب النوادر في اللغة ألبي زيد األنصاري  /عزمي محمد عيال سلمان ؛
جمال دليع العريني ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،37 .ع )2013( ،85 .ص56-17 .
المعيار النحوي في توجيه المعنى في كتاب الفروق ألبي هالل العسكري  /فاطمة محمد
عليمات ؛ المجلة األردنية في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص196-157 .
النحت في العربية قديما و حديثا  /رفعت هزيم ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج،34 .
ع )2010( ،78 .ص118-81 .
بالغة الطباق والجناس في تائية إبن الفارض الصغرى  /خالد عبد الرؤوف الجبر ؛ دراسات  :العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص388-369 .
بين منهج النحو العربي في التأويل و النحو التوليدي التحويلي  /إبتهال محمد علي البار ؛ مجلة
مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،39 .ع )2015( ،88 .ص68-43 .
تحديد مواقع القبائل العربية و لهجاتها في خرائط الدراسات اللغوية و أثره في الدرس اللهجي /
جمعان عبد الكريم ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،33 .ع )2009( ،77 .ص105-57 .
تحرير إسم الفاعل من مزاعم المجاراة  /حامد علي أبو صعيليك ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،34 .ع )2010( ،78 .ص158-119 .
تطبيقات في ضوء المنهج اإلحصائي اللساني  :الجمل نموذجا  /محمد إسماعيل عمايرة ؛
دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1436-1411 .
تعدد الوظيفة النحوية للصيغ الصرفية المشتركة  :دراسة في القرآن الكريم برواية حفص  /يحيى
بن عبد هللا بن حسن الشريف ؛ المجلة األردنية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع،1 .
( )01-2016ص258-227 .
توحيد الداللة الصرفية للصيغة الفعلية أفعل  /خلف عايد إبراهيم الجرادات ؛ مجلة مجمع اللغة
العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،87 .ص66-17 .
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سالمة اللغة العربية و أثرها في المناهج المدرسية  /زهير غازي زاهد ؛ مجلة مجمع اللغة
العربية األردني .ــ مج ،34 .ع )2010( ،78 .ص39-11 .
شعرنة الحياة  :دراسة في بعض أسجاع العرب اإلجتماعية  /عبد هللا بن سليم الرشيد ؛ مجلة
مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،33 .ع )2009( ،77 .ص148-107 .
ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية في النحو العربي أسبابها و حلول مقترحة  /إيمان محمد أمين
الكيالني ؛ المجلة األردنية في اللغة العربية و آدابها .ــ مج ،12 .ع )01-2016( ،1 .ص120-75 .
عمل المصدر و المشتقات اإلسمية  :دراسة تأصيلية  /محمد عايد سعيد العواودة ؛ المجلة
األردنية في اللغة اللعربية و آدابها .ــ مج ،11 .ع )04-2015( ،2 .ص94-59 .
عناصر عربية األرومة في نحو النص العربي  /رائد فريد نجيب طافش ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،36 .ع )2012( ،83 .ص44-17 .
مخاطبة المؤنث بأسلوب المذكر في العربية  :رؤية سيكولوجية في ضوء أسلوب الفصل بين
المؤنث و عامله  /منير شطناوي ؛ األبحاث .ــ مج )2013-2012( ،61-60 .ص100-83 .
مخالفة القياس اإلعرابي في باب العطف بين الغلط و التأويل  /سيف الدين الفقراء ؛ مجلة مجمع
اللغة العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،86 .ص123-87 .
مشروع جمع المدونات النصية الخاصة بالنصوص األكاديمية في اللغة العربية  /حسلينا حسان ؛
محمد فهام محمد غالب ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،37 .ع)2013( ،85 .
ص77-57 .
مصطلح الكناية في التراث البالغي  :إشكالية تعدد المصطلح و إزدواجية المفهوم  /عمر عتيق ؛
مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،87 .ص236-203 .
من اإلحتباك إلى اإلعتداد بالمبنى العدمي  /هيثم حماد الثوابية ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،38 .ع )2014( ،87 .ص286-237 .
منهج إبن مالك في وضع األلفية  /عزمي محمد عيال سلمان ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني
.ــ مج ،37 .ع )06-2013( ،84 .ص243-191 .
نظرية البقاء في العربية  :النون نموذجا  /يس أبو الهيجاء ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني .ــ
مج ،39 .ع )12-2015( ،89 .ص92-17 .
وجهة نظر جديدة في مخارج األصوات الستة  /غانم قدوري الحمد ؛ مجلة مجمع اللغة العربية
األردني .ــ مج ،33 .ع )2009( ،77 .ص56-11 .
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الشباب و قضايا الصحة اإلنجابية في الجمهورية العربية السورية  /ختام حسين تميم ؛ دراسات :
العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص579-561 .

المكونات السكانية في جند قنسرين حتى منتصف القرن الرابع الهجري العاشر الميالدي  /محمد
عبد القادر خريسات ؛ المهدي عيد الرواضية ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج،42 .
ملحق  )2015( ،2ص1391-1369 .
درجة ممارسة األسر الفلسطينية لقيم حقوق الطفل من وجهة نظر األبناء في المرحلة
األساسية العليا بمحافظات غزة  /محمد إبراهيم سلمان ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع،120 .
ج )09-2016( ،2 .ص328-287 .
دور الجامعات األردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة نظر طلبتها  /محمد سليم
الزبون ؛ حسام محمد سعيد أيوب ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق ،2
( )2015ص1531-1509 .
صورة المرأة في إعالنات التلفزة األردنية  /إبراهيم فؤاد الخصاونة ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و
اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص487-467 .
معوقات اإلتصال لدى طلبة الجامعة األردنية من وجهة نظرهم  /إبراهيم أحمد العدرة ؛ إبراهيم
أحمد أبو عرقوب ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق )2015( ،2
ص1368-1347 .
موقف الجاحظ من الثقافات األجنبية  /محمد محمود الدروبي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية األردني
.ــ مج ،34 .ع )2010( ،78 .ص80-41 .
وجهة نظر النساء ا لفلسطينيات في مفهوم الدولة المدنية مدينة نابلس فلسطين نموذجا  /مريم
خضر ميناوي ؛ مجد الدين عمر خمش ؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج،42 .
ملحق  )2015( ،2ص1346-1325 .

أسباب السلوك العدواني عند األطفال من وجهة نظرهم  /آن موسى النجداوي ؛ محمود كفاوين
؛ دراسات العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،42 .ملحق  )2015( ،2ص1508-1487 .
المرونة العقلية و اإلجتماعية و عالقتها بالتقبل البينشخصي لدى طالب جامعة تبوك  /محمد
محمود بني يونس ؛ سعود بن محمد الشمري ؛ أحمد عبد هللا الزعارير ؛ دراسات  :العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية .ــ مج ،43 .ملحق )2016( ،1 .ص465-451 .
تطوير قائمة أكسفورد للسعادة دراسة سيكومترية في نظرية اإلستجابة للمفردة  /حمدي يونس
أبو جراد ؛ المجلة التربوية .ــ مج ،30 .ع ،118 .ج )03-2016( ،2 .ص140-109 .

