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 د. أحمد عبد الفتاح الزكي 
 )السعودية(جامعة امللك فيصل 

  نصحي الباز د. أحمد 
 )البحر�ن( ا�خليجيةجامعة ا�

  الحويلة هايف  أمثال هاديد. 
  الكو�تجامعة 

 يمسجمال العاد. أ.
 )فر�سا( السور�ون جامعة 

 جياللي بو حمامة د. أ.
 الكو�ت جامعة 

 حسن طنطاوي د. 
 القاهرة جامعة 

  حسني إبراهيم عبد العظيم د. 
 )مصر(ب�ي سو�ف جامعة 

  ريمون فضل اهللا المعلوليد. أ.
 دمشقجامعة 

  الشريع سعد رغيان سعود د. 
 الكو�ت جامعة 

 سيف بن ناصر بن علي المعماريد. 
 )السعودية(جامعة امللك فيصل 

  شاهر الشاهر د. . 
 دمشق جامعة 

  عايش صباحأ. 
 )ا�جزائر( سيدي بلعباسجامعة 

  عبد الرحيم العطريد. أ. 
 )املغرب( سا�س فاسجامعة 

 

  عبد الفتاح ماضيد. أ. 
 �سكندر�ةجامعة 

  عمر نقيب د.  
 )ا�جزائر( بوزريعة املدرسة العليا لألساتذة

 

 غنام محمد خضرد. 
 )العراق( تكر�تجامعة 

  أ. لولوة راشد محمد الخاطر 
 معهد الدوحة للدراسات العليا (قطر)

  ليليا بن صويلحد. 
  قطرجامعة 

 أ.د. مجدي محمد يونس  
 )مصر( جامعة املنوفية)

 

 مختار مروفلد. 
  معسكر (ا�جزائر)جامعة 
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 ثقافة اإلتقان ..
 أو الطريق إلى اإلبداع

0B 9 نقيبد./ عمر 

 

 في تنمية الحكمة دور التربية
 في المنهج المدرسي 

1B15 / رياض نايل العاسمي.أ.د 

األبعاد االجتماعية والرمزية للممارسات 
تحليل سوسيولوجي لظــاهرة   الجسدية:

 ختــان اإلنـاث
2B /.53 لعظيماحسني إبراهيم عبد د 

الثقافة بين التأصيل 
والتعاطي  األنثروبولوجي

 السوسيولوجي لبناء المفهوم

 113 أ./ طيب العيادي

التصرف األيديولوجي في 
 الترجمة: مصطلحًا ومفهومًا

 143 أ.د./ محمد فرغل

 

ُسلطة التراث.. ومأزق الحداثة 
 )(مقاربة تحليلّية نقدّية

3B171 د./ علي الصالح ُمـوَلـى 

 أزمة العلوم االجتماعية 
 مقـاربة نقــدية  :في العالم العربي

 199 ./ محمد اإلدريسيأ

 االفتتاحية

 بحوث ودراسات 

 مقاالت



   مقاالت 

نحو آليات إبيستيمولوجية منطقية  لتعزيز 
 215 أ.د./ موسى فتاحين4B المناهج التعليمية في العصر الرقمي

  رؤية مقارنة في مشروعي اإلصالح والتنوير
 227 د./ حنان كمال أبو سكين5B عبدهواإلمام محمد  لدى الكواكبي 

 253 د. علي أسعد وطفة 6B  في زمن اغترابي التربية األخالقية

 

ازدهار الروح الرأسمالية في 
 منظور ماكس فيبر

 283 أ.د./ مختار مروفل –ت 

 

الخطوات المنهجية لتصميم 
 االستبيان

 299 / عايش صباحأ.

 قراءة في الكتب 

  قراءة في كتاب التربية والحرية 
 محمد بو بكري تأليف : 

7B .333 علي أسعد وطفة أ.د 

   تقارير  مؤتمرات علمية

كلية التربية بجامعة مؤتمر 
التربية العربية في  :المنوفية 

 الفرص والتحديات  -العصر الرقمي
8B345 أ.د. جمال علي الهشان 

 مناهج بحث   

    مقاالت مجمة


	6-7.pdf
	أ.د. جمال علي الهشان
	أ.د. علي أسعد وطفة 
	أ.د./ موسى فتاحين
	د./ علي الصالح مُـولَـى
	د./ عمر نقيب
	د./ حسني إبراهيم عبد العظيم
	د. علي أسعد وطفة 
	د./ حنان كمال أبو سكين
	أ.د./ رياض نايل العاسمي




