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دللض اإلدارَ واجمللض االشتشارّ
مجــلــس اإلدارة

* رئيس اجمللس:
أ.د .ســــــــوزان القــــليني

* رئيس التحرير:
أ.د.شـعـــًد الـــــــىنــًــل

* مستشارا التحرير:
أ.د .مــصــطـفٌ مرتضٌ

أ.د .طارم ميصــىر

المجلس االستشارى

أ.د .ابتصاو علِ اإلشياوّ  /أشتاذ اللغُ الفرىصًُ وآدابَا
أ.د.إبـ راًٍه البحــــــراو ٍ  /أشتــاذ اللــــــ غُ الــــ عربيُ
أ.د .أحـــند زنريا الشلل /أشتــ اذ الـتاريخ احلديث واملعاصر

أ.د .امحد عبد الرازم أمحد  /أشــ تـاذ اآلثــــ ار االشالمًُ
أ.د.حـــصــــً شـــلًـه  /أشــــــــــــــــــــتاذ اآلثــــــــار

أ.د .حياٌ نامل متىلٌ شلًناٌ  /أشتـاذ اللغُ العربيُ
أ.د.رؤوف عـــــبد احلــ فًظ ٍالل  /أشتاذ املهتبات واملعلىمات

* مدير إدارة احلوليات
و سكرتري التحرير:

أ.د شــــرييـ ً عبد اليعًــه  /أشتـــــــاذ اللغات الشـرقـ ًـُ

أ .شــاًٍياز أمحــد حامــد

أ.د .شرييً صادم اجليدٍ /أشتـــــــاذ األرشـاد الصًاحٌ

* مساعد و التحرير :
أ .الشًناْ إبراًٍه الصـعًد

أ .د.شــــــ ىزاٌ الكلًيـــــــٌ  /أشــــــ تـــــاذ اإلعــــــــالو

أ.د صالح الديً فضل  /أشـــــ تـــاذ اللغــــــ ُ العـــربًُ
أ.د .طـــــــــارم شليب  /أشتــاذ اللغـــ ُ العــــــــــــربًُ
أ.د  .عبد اخلـــ الل ذلند الشني  /أشتـــــــــــــــاذ التاريخ
أ.د عــــــلٌ لًـــــــلُ  /أشتـاذ عــــــــله االجــــــــــتــــــــناع
أ.د.علًُ حيفٌ /أشتــــــــــــــــاذ احلضارَ االوروبًُ
أ.د .فًصل بدير عىٌ  /أشــــــتــــــــــاذ الفــــلــــــــصفُ
أ.د.ذلند شًد خلًل  /أشتـــــــــــــــاذ علـــــه اليفض
أ.د.ذلــــــنىد عـــــىده  /أشتــــاذ عــــــــله األجــــتـــنـــــاع
أ.د .مصــطفٌ رياض ذلنىد  /أشـــتــــاذ اللـــغــُ األجنلًسيُ
أ.د .مـــــــيـٌ صــــفـــىت  /أشــــتـــــاذ الــــــــــدرامــــــــا
أ.د ىبًل شًد إمبابِ /أشــــــــــــــتاذ اجلغرافًا
األمساء مرتبة هجائياً

حىلًات آداب عني مشض  -اجمللد (74يىلًى -شبتنرب )2012

قيمة االشرتاك

قاٜن٘ احملتْٓات
قائمة احملتويات

قواعد النشر

املـوضــــــــوع

صفحـة

البحوث والدراسات العربية

 اغلالٔ٘ الطٔاق الجكايف ّاليص يف حتْالت الػعس العسبٕ املعاصس ّىكدِ (اجلٔل الطتٔين ّالطبعٔين أمنْذداّ)
...................................................................................عبدالكادز دباز طُ
 دّز ّضاٜل اإلعالو العساقٔ٘ يف تػلٔل معازف السأٖ العاو احمللٕ ّاجتاٍاتُ إشا ٛقضآا اإلزٍاب (مدخل تلاملٕ)
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