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 12 د. امبارك حامدي  كلمة التحرير  

 االفتتاحية 

 والثّقافي ينيام الجمل جدل الد18-13 أ.د بس  

 ودراسات   بحوث

1 

السلبية   اآلثار  مواجهة  في  الدولية  التربية  دور 
على   الطفيلي  في  لالقتصاد  المحلية  المجتمعات 

 ضوء التربية اإلسالمية 

د. محمد بن   .أ
شحات حسين  

 الخطيب
20-45 

2 
والتكوين   للتربية  اإلقليمية  المديرية  العنف حالة 

 بمكناس في المغرب 
أ. الحسني محمد  

 هالل
46-81 

3 
 االغتراب التربوي في الشخصية العربية   

 للقمع التربوي  بحث في التأثير االستالبي
 114-82 د. علي وطفة  أ.

4 
مفهوم   تعميق  في  ودوره  االلكتروني  التعلم 

 المتعلمين في ليبيا  لدى  األخالقيةالتربية 
أ. أريج إبراهيم 

 الحاسي 
115-131 

 التحوالت الفلسفية في ظل جائحة كورونا  5
محمود محمد  . د .أ

 علي
132-170 

 مقاالت 

 199-173 فؤاد هراجة  أ. أساسية في الفلسفة األخالقية مفاهيم  6

7 
وضرورة  بالمعنى  العالج  المستعارة:  الهوية 

 التفكير خارج صناديق األنساق
 220-200 حسن الخطيبي  .أ. د



X 

8 
علم   في   التأسيسي ودوره  إبراهيم  الفتاح  عبد 

 االجتماع العراقي 
 237-221 نادية هناوي  د. أ.

9 
 بالذّمي: قتل المسلم 

 من صراع التأويالت إلى صراع الحضارات 
 261-238 د. رؤوف دمق 

10 

تونس:   في  والمساواة  الفردية  الحريات  تقرير 
مضامينه  في  نقدية  سوسيولوجية  قراءة 

 الفكرية وتوجهاته اإليديولوجية 
 280-262 د. مصباح الشيباني 

 317-281 د. خالد شهبار  الراهنة: المالمح والسياقات الديناميات الهجروية  11

 الممارسة الصحفية من منظور السلطة الرمزية 12
د. حسام الدين عبد 

 القادر صالح 
318-326 

13 
القصرين"  "بين  الواقعية:  الرواية  في  التفاصيل 

 لنجيب محفوظ أنموذجا
د. محمد الناوي  

 بدري
327-374 

14 
 المطالع عند أبي نواس: جماليات 

 من اإلزراء بالطّلل إلى الاحتفاء بالخمرة 
 د. سماح حمدي  
 د. منصور الحارثي 

375-392 

15 
القصيرة:   القصة  في   السردي الخطاب  خصائص 

 "من حكايات هذه الربوع" أنموذجا 
 416-393 آمال حامد  .د

16 
 لديوان "ليس يعنيني كثيراً" مقاربة سيميائية

 للشاعر محمد إبراهيم يعقوب
د. سعيد بن عبد  

 اهللا القرني 
417-463 

17 
االسترجاع   بين  الصدى"  "رجع  في  المؤلّفة  الذات 

 واالبتداع 
 476-464 د. فتحي فارس 

18 
النحوية  النظرية  في  النحوية  المستويات  تراتبية 

 فيها العربية ومركزية اإلعراب 
 498-477 عصام عرعاري د. 



 

XI 

 ات في الكتب قراء

19 

األكاديمية  األمية  في  سوسيولوجية  حفريات 
في    ،  العربية األكاديمية  "األمية  كتاب  في  قراءة 

العربي الجامعي  أسعد    للدكتور  "الفضاء  علي 
   وطفة

 510-500   د. مصباح الشيباني

20 
أبحاث    "الشابي،في سردية شاعر ،  قراءة في كتاب  

 وثائق وصور" ألبي القاسم محمد كرو 
 525-511 بسمة سليمان  د.

 مقاالت مترجمة 

21 
 التنشئة السياسية لألطفال  

 لـ :توفيق الرحموني   
 540-527 أ. زينب براج 

22 
 حقوق اإلنسان ليست موضوع إيمان  

 لعبد الصمد الديالمي 
أ. يوسف الطاسي     

 محمد الدحاني . أ
541-546 

23 
 تونس من الثورة إلى الجمهورية لـ: 

 جون إسبيزوتو،  وتمارا سون، وجون فول 
 574-547 د. محمد السويلمي 

 




