
 

IX 

 

 �لمة التحر�ر   

 12 د. امبارك حامدي  

 ودراسات  بحوث

 �� أركولوجيا ا�خيال واملمارسات - ا�جتمع ا�جزائري إش�الية التأر�خ للفعل العنفي ��  1

 29-15 د. ع�� سموك  .أ 

اقع التواصل االجتما�� املراهق كتابة �� الغائب   2  ميدانية دراسة: بفضاء املؤسسات التعليمية ومو

 56-30 املهدي بزاز  د. 

السعودية نحو السياحة والر�اضة والتطرف وفقا لبعض  اتجاهات املراهق�ن واملراهقات �� اململكة العر�ية  3

 املتغ��ات: دراسة ميدانية

 98-57 د. محمد بن �حات حس�ن خطيب .أ 

 قراءة نقدية �� مسارات التحول : من مفهوم التنمية ا�� مفهوم التنمية البشر�ة 4

 117-99 أ. معاذ النجاري  

 العمومية ب�ن خيارات القطاع العام واتجاهات ا�خ�خصةالتمثالت االجتماعية للمدرسة  5

 135-118 د. فر�د الصغ��ي  

 ا�حجاج و�نتاج املع�ى �� رسائل ا�جاحظ 6

 158-136 د. مازن بن محمد مري��ي ا�حار�ي 

 مقاالت 
و�يا ألفرواية "مي ليا�� إيزيس شعر�ة األلم ��  7

ُ
 لواسي�ي األعرج العصفورّ�ة“لْيلة وليلة �� جحيم  ك

 173-160 د.عبد البا�� جر�دي  

 رق�ي ال تقديم الذات �� العالم األ�عاد االجتماعية والتواصلية للهو�ة: 8

ا�ي       د.  أ.   املصطفى عمر

 أ. رضا ال��يدي  
174-193 



X 

 

 الت�خيص والعالج بحث تر�وي من قبيل العصف الذه�ي 9

 207-194 ال��يدي د عبد هللا أ.  

 ) 2/102اال�ساع �� خطاب املفّسر�ن حول صلة هاروت وماروت بالّ�حر (البقرة 10

 224-208 د. محمد النوي  

افّية غر�ّية 11  العوملة ورهان املعرفة: رؤى استشر

 238-225 د. نجيب جراد  

 ماهية العمل املوسيقي  12

 258-239 أ. املصطفى عبدون  

 ا�خ��ة ا�جمالية عند جون ديوي مفهوم  13

 266-259 أ. �سرى الهراق  

 املنعطف اله��مينوطيقي للفينومينولوجيا  14

ا�ي    279-267 د. ع�� العمر

 ا�جنس �� سياق ا�جتمع املغر�ي 15

 288-280 عبد اإللھ فرح   أ. 

داو�� ل�خطاب 16
ّ
حليل الت

ّ
 ومساهم��ا �� بلورة مفهوم املقصد مفهوم "القـّوة اإلنجازّ�ة" �� الت

 311-289 د. عصام عرعاري  

 قراءات في الكتب 

حمد  � .1956إ��  1856قراءة �� كتاب: املاصونية �� الوطن العر�ي زمن االستعمار األورو�ي تو�س مثاال من  17

 لطفي الشاي�ي 

 325-313 عبد الباسط الغابري د.  

  ما مع�ى أن تکون ناقدا نفسیا الیوم؟ :والتحلیل النف��ي" �حسن املودنقراءة �� کتاب: "األدب  18

 334-326 عبد ال�� طال�ي   أ. 



 

XI 

 

"األش�ال ا�جديدة للتدين �� تو�س ب�ن املوقع داخل املثلث الغو�ي   مراجعة كتاب د. عادل بن خليفة بلكحلة: 19

 املوّحدي وميالد التدينات ا�جديدة"   

 351-335 د. عقيل البكوش  

 ية األجنب باللغة مقاالت

The degree of administrative  creativity of public-school principals from the point of teach-

ers’ view in Irbid governorate of Jordan         

20 

366-353 Dr. Athir Husni Al Kouri  

Axes of Connection and Intersectionality in the Saudi-Kuwaiti Relations in the Era of Al Sa-

bah and Al Saʿud 
21 

378-367 Porf. Fahad Ateeq Al-Malki  

 


