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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 البحــــــراوٍ  /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 اللغ ُ 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
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 اليْاحٕ احلضازٓ٘ يف بالد فازع (ٍ8-6ـ 14-12/و)
 ........................................................................أحالو أمحد حمند الجكفٕ
 الدّز الجكايف ّالطٔاضٕ للطٔدٗ عاٜػ٘ زضٕ اهلل عيَا
 .............................................................................ضطاو شٍري اخلطٔب
 ضٔاض٘ إٓطالٔا إشا ٛالطلب٘ اللٔبٔني باألشٍس الػسٓف ّمْقف الطلب٘ مً ٍرِ الطٔاض٘ 1939 – 1912
 .........................................................................عادل حمند حمند عجناٌ
 دّز اخللفا ٛاإلجتناعٕ يف عصسٖ صدز اإلضالو ّالدّل٘ األمْٓ٘ مً خالل كتاب جُنل مً أىطاب اإلغساف
للبالذزٖ (ت ٍ279ـ892 /و)
ّٜ .............................................................................او عدىاٌ اليعٔنٕ
 مياظسات داعٕ الدعاٗ الفاطنٕ مؤٓد الدًٓ الػرياشٖ (ٍ 474ـ1077 /و ) مً ضريتُ
 ...............................................................................غئ٘ ٓاضس كباغٕ
 دّافع اهلجسٗ غري الػسعٔ٘ ّاىعلاضاتَا عل ٙميعْم٘ الكٔه (دزاض٘ مٔداىٔ٘ عل ٙعٔي٘ مً غباب اجملتنع املصس)ٚ

 ..............................................................................أمحد عل ٙحجاشٚ
 مْاجَ٘ اىتػاز ظاٍسٗ التطسف يف امليطك٘ العسبٔ٘ الدالالت  -العْامل – االضرتاتٔجٔات
 .............................................................................زغا عدىاٌ مبٔضني
 دزاض٘ حتلٔلٔ٘ لدّز اجلنعٔات األٍلٔ٘ يف دعه حكْق أطفال الػْازع (دزاض٘ مطبع٘ عل ٙحمافع٘
اإلضليدزٓ٘)
 ..............................................................................حمند الطٔد حالّٗ
 مالمح العنساٌ البػسٖ عيد ابً خلدٌّ "دزاض٘ مكازى٘"
 ........................................................................جناح حطني محد اهلبازى٘
 قضآا اليْع االجتناعٕ يف اجملتنع االفرتاضٕ دزاض٘ حتلٔلٔ٘
 ......................................................................ىْزا طلعت امساعٔل زمضاٌ
 األضلْب احلجاجٕ للحْاز يف ضْزٗ غا فس (مكازب٘ تداّلٔ٘)
 ........................................................................عبري عبدالعصٓص الطَالّٖ
 فاعلٔ٘ بسىامج تلافل يف حتطٔـً أّضاع الفكسا ٛحبح مٔداىٕ بكسٓتٔـً مبحافع٘ أضْٔط
 ........................................................................أمحد شًٓ العابدًٓ أمحد
 اللٔل يف الػعس السّماىطٕ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)
 ......................................................................مي ٙحمند عبداهلل أبٍْنالٛ
البحوث

والدراسات
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 السّآ٘ الْثاٜكٔ٘ :قسا ٗٛىكدٓ٘ ملعطلسات االعتكال الٔاباىٔ٘ األمسٓلٔ٘ يف زّآ٘ "الطاحْى٘" هلريّغٕ
ىاكامْزا
 .....................................................................حمنْد إبسأٍه إبسأٍه زضْاٌ
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