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(2012 مارط -يياير) 54اجمللد  -حىلًات آداب عني مشض     

  دللض اإلدارَ واجمللض االشتعارّ

 

 

  / أشتاذ اللغُ الفرىصًُ وآدابَا شياوّابتصاو علِ اإل.أ.د

 عربيُــــغُ الــــــاللاذ ــ/ أشتراوٍ ــــــراًٍه البحـإبأ.د.

 احلديث واملعاصر تاريخ ـاذ الــأشت/ زنريا العللند ـــأح.أ.د

 ار االشالمًُــــاآلثاذ ـتــ/ أش أمحد  امحد عبد الرازم.أ.د

 ارــــــــاآلثاذ ـــــتـــــــــــــــأش/  هـلًـــشً ــــصـــح.أ.د

 اللغُ العربيُاذ ـ/ أشتحياٌ نامل متىلٌ شلًناٌ .أ.د

 واملعلىماتاملهتبات / أشتاذ  لٍالفًظ ــبد احلـــــرؤوف ع.أ.د

 الوــــــــاإلعاذ ـــــتــــــ/ أشٌ ـــــــالكلًيىزاٌ ــــــد.شأ.

 ُـًـرقـاللغات العاذ ـــــــ/ أشتهــً عبد اليعًـرييــــظأ.د 

 اد الصًاحٌـاألرظ ـــاذأشتــــأ.د. ظرييً صادم اجليدٍ/ 

 ربًُـــُ العــــــاللغاذ ـــتـــــ/ أش صالح الديً فضل أ.د 

 ربًُــــــــــــُ العـــاللغاذ ــ/ أشت طـــــــــارم ظليب .أ.د

 التاريخاذ ـــــــــــــــ/ أشتالل ذلند الظني ـــعبد اخل. أ.د

 ـــناعـــــاذ عــــــــله االجــــــــــتـأشت/  لُ ـــــــلٌ لًــــــع أ.د

 حلضارَ االوروبًُ ااذ ــــــــــــــــ/ أشتعلًُ حيفٌأ.د.

 صفُ ــــــــلــــالفاذ ــــــــــتــــــ/ أش فًصل بدير عىٌ .أ.د

 ه اليفضـــــعلاذ ـــــــــــــــ/ أشتذلند شًد خلًل .أ.د

 ــاعــتـــنـــاألجــله ــــــــعاذ ــــ/ أشت ىدهـــــنىد عــــــذل.أ.د

 ـُ األجنلًسيُغــاللــاذ ــــتـــطفٌ رياض ذلنىد / أشــأ.د. مص

 ـدرامــــــــاـــالــــــاذ ـــــتــــىت / أشـفـــــمـــــــيـٌ صـأ.د. 

 تاذ اجلغرافًاــــــــــــــ/ أشمبابِإىبًل شًد أ.د 

 

 

 المجلس االستشارى

 األمساء مرتبة هجائيًا

 

 رئيس اجمللس: *

 لينيــــوزان القــــــــسأ.د.  

رئيس التحرير:* 
  ل ــًــىنـــــــالد ـًـشـعـأ.د.

 

التحرير: امستشار* 
      فٌ مرتضٌـطــصــمأ.د. 

   ىرــطارم ميصد. أ.  

 

 

  مدير إدارة احلوليات* 

:سكرتري التحريرو
ــد   أ.  ــد حام ــاًٍياز أمح  ظ

 

 : تحريرال و مساعد *

 إبراًٍه الصـعًدالعًناْ أ. 

  

 

 
 

     

ــس اإلدارة  مجــل



قيمة االشرتاك

   

   



 قائمة احملتويات 

(1027 مارس  – يناير) 54اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 قائمة احملتويات  

 صفحـة املـوضــــــــوع
 قواعد النشر 
  والدراسات  العربية البحوث  
  املوت يف الرواية اخلليجية املعاصرةصورة 

 1 زهري حسن العمري 
 يف بالغة النّص النثري القديم خطب اإلمالك منوذجا 

 22 عبدالرمحن رجاءاهلل السلمي 
  الّلونية يف مدائح أبي نواس/ دراسة حتليليةالصورة 

 51 عيد محد اخلريشة 
 دور القراءة القرآنية يف حتول الرتاكيب بني اجلملة واألسلوب النحوي 

 عبد اهلل حممد القرارعة 

 أمحد عبدالرمحن الذنيبات 

72 

  دراسة حتليلية اهلجرياألسرار الداللية للتذكري والتأنيث يف كتب معاني القرآن وإعرابه يف القرن الرابع 

 99 يلوضحة عواد الفض 
  عالقة االبداع اإلداري للمؤسسة التعليمية بالبيئة املدرسية من وجهة نظر مديري املدارس يف مديريات

 )دراسة ارتباطية فارقة ( الرتبية والتعليم لدى عينة أردنية

 126 طارق رضا الطبنجات 
  ألبرز القيم السلبية اليت يستقبلها األطفالاألزمة األخالقية كما تعكسها اإلعالنات: حتليل 

 145 أريج البدراوي زهران 
 االنقسام السياسي يف اجملال العام املصري : دراسة ميدانية 

 158 خالد كاظم أبو دوح 
  دراسة ميدانية من وجهة نظر اساتذة  التمكني ودور املرأة يف التنمية االجتماعية يف اجملتمع العراقي

 اجلادرية (جامعة بغداد ) جممع 

 182 سعاد راضي 
 درجة ممارسة القيادة امُلَوزََّعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث يف حمافظات غزة من وجهة نظر معلميهم 

 فايز علي األسود 

 حممد رجب ربيع 

205 

 قصص خمتارة من اجملموعة القصصية "النيل  شوشنا شريرا شاعرية الصورة السردية للمكان يف نتاج

 االخضر"

 جاسمعدنان شبيب  

 اميان لفته عزيز. 

229 

  م ( 2291م ـ  2212)  التطور اإلداري يف دولة الكويت 

 252 محد حممد القحطاني 
 ( 127 – 285الدور السياسي للمرأة املغربية يف عصر الدول املستقلة )هـ 

 283 سلمى حممود إمساعيل 
 755الدول البن شاهني ) من خالل كتاب نيل األمل يف ذيل األوبئة واآلفات الزراعية والسيول يف بالد الشام – 

 م(2522 – 829/2151

 297 فرج حممد السبيعي 
 ( 412الدور العسكري لعرب املشرق ضد الصليبيني يف بالد الشام خالل عهد الدولتني الزنكية واأليوبية-

 م(2140-2217هـ/958

 309 موضي بنت عبداهلل السرحان 
 ن القرن السادس اىل القرن الثامن اهلجري وصف الرحالة املغاربة واألندلسيني للبيمارستانات املشرقية م

 م(21-25)

 326 نواف عبد العزيز اجلحمه 
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