ﺎت
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﯿ
ﻟ
ﻮ
ﺣ

<
<ã6
<
<¬∞
<
]h
Å
a

٤
٦
د
ل
ج
م
ل
ا

٢
٠
١
٨
ه
ي
ن
و
ي
ل
ي
ر
ب
إ
(
أ
)
ء
ز
ـ
ـ
ج

ﺔ
ﻤ
ﻜ
ﺤ
ﺔﻣ
ﯿ
ﻤ
ﻠ
ﺔﻋ
ﯾ
ر
و
د

(
)
ء
ز
ـ
ـ
هج
ي
ن
و
ي
ل
ي
ر
ب
إ
أ

ﺪ٤٦
ﻠ
ﻤﺠ
ﻟ
ا

رشْو اليشر ّاملراشالت

حْلٔات نلٔ٘ اآلداب
دّرٓ٘ علنٔ٘ ذلهن٘

فصـلٔـــــ٘
تصدر عً نلٔ٘ اآلداب
جامع٘ عني مشض
مجَْرٓ٘ مصر العربٔ٘

رقه اإلٓداع2012/97 :
الرتقٔه الدّىل:
ISSN: 1110 -9229

الرتقٔه اإللهرتّىٕ الدّىل:
1110 -9974

املراسالت

ترسل املكاتبات باسم أ.د .رئيس حترير احلوليات
أو تسلم لسكرتارية التحرير بالكلية  -تليفون داخلى 634
العباسية  -كلية اآلداب  -جامعة عني مشس ج.م.ع .القاهرة
Annals_asu@hotmail.com
Annals_asu @yahoo.com

حْلٔات آداب عني مشض  -اجمللد (64إبرٓلْٓ -ىُٔ )2012

دللض اإلدارٗ ّاجمللض االشتشارٚ
مجــلــس اإلدارة

* رئيس اجمللس:
أ.د .ســــــــوزان القــــليني

* رئيس التحرير:
أ.د.شـعـــٔد الـــــــْنــٔــل

* مستشارا التحرير:
أ.د .مــصــطـفٕ مرتضٕ

أ.د .طارم ميصــْر

المجلس االستشارى

أ.د .ابتصاو عل ٙاإلشياّ / ٚأشتاذ اللغ٘ الفرىصٔ٘ ّآدابَا
أ.د.إبـ رأٍه البحــــــراّٖ  /أشتــاذ اللــــــغ٘ الــــعربٓ٘
أ.د.أح ـــند زنرٓا الشلل /أشتــ اذ الـ تارٓخ احلدٓث ّاملعاصر

أ.د .امحد عبد الرازم أمحد  /أشــتـاذ اآلثــــار االشالمٔ٘
أ.د.حـــصــــً شـــلٔـه  /أش ــــــــــــــــــــتاذ اآلث ــــــــار

أ.د .حياٌ نامل متْلٕ شلٔناٌ  /أشتـاذ اللغ٘ العربٓ٘
أ.د .رؤّف ع ـــــبد احلــفٔظ ٍالل  /أشتاذ املهتبات ّاملعلْمات

* مدير إدارة احلوليات
وسكرتري التحرير:

أ.د شــــريٓـ ً عبد اليعٔــه /أشتـــــــاذ اللغات الشـرقـٔـ٘

أ .شــأٍياز أمحــد حامــد

أ.د .شريًٓ صادم اجليدٖ /أشتـــــــاذ األرشـاد الصٔاحٕ

* مساعد و التحرير :
أ .الشٔنا ٛإبرأٍه الصـعٔد

أ.د.شــــــ ْزاٌ الكلٔيـــــــٕ  /أشــــــتـــــاذ اإلعــــــــالو

أ.د صالح الدًٓ فضل  /أش ـــــتـــاذ اللغ ــــــ٘ العـــ ربٔ٘
أ.د .طـــــــــارم شليب  /أشتــاذ اللغـــ٘ الع ــــــــــــربٔ٘
أ.د .عبد اخلـــ الل ذلند الشني  /أشتــ ـــــــــــــاذ التارٓخ
أ.د عــــــلٕ لٔـــــــل٘  /أشتـاذ عــــــــله االجــــــــــتــــــــناع
أ.د.علٔ٘ حيفٕ /أشتــــــــــــــــاذ احلضارٗ االّرّبٔ٘
أ.د .فٔصل بدٓر عٌْ  /أشــــــتــــــــــاذ الفــــلــــــــصف٘
أ.د.ذلند شٔد خلٔل  /أشتـــــــــــــــاذ علـــــه اليفض
أ.د.ذلــــــنْد عـــــْدِ  /أشتــــاذ عــــــــله األجــــتـــنـــــاع
أ.د .مصــطفٕ رٓاض ذلنْد  /أشـــتــــاذ اللـــغــ٘ األجنلٔسٓ٘
أ.د .مـــــــيـٕ صــــفـــْت  /أشــــتـــــاذ الــــــــــدرامــــــــا
أ.د ىبٔل شٔد إمباب /ٙأشــــــــــــــتاذ اجلغرافٔا
األمساء مرتبة هجائياً
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صفحـة

البحوث والدراسات العربية

 ايذناء ايغدصي (ايذاتي) وعالقت٘ بايهفاية االْفعايية -االجتُاعية يدى طًبة ايضادظ اإلعدادي
.................................................................................صٗاّ عزييب سايد
 األحواٍ ايتجارية واملايية يف بالد ايكبجام
.................................................................................وفاء عدْإ محيد
 تهجيف ايصـور ايفٓيـة وتواعجٗا فــي ععــز حـاسّ ايـكـزطـاجٓـي ( ت ٖ 426ـ )
..............................................................................جٓإ قخطإ فزحإ
 أصًوب ايتٓاسع يف ايٓخو ايعزبي ْكد وبٓاء
..............................................................................حفعي حافغ اعتية
................................................................................حاَد أبو صعيًيو
 درجة واقع اصتدداّ أعضاء ٖيئة ايتدريط يف قضِ ايًػة ايعزبية وايدراصات اإلَاراتية بهًيات ايتكٓية ايعًيا يف دوية
االَارات ايعزبية املتخدة يٓعاّ إدارة ايتعًِ ايبالى بورد ()Black Board
.......................................................................صامل سايد خًيفة ايطٓيجي
 أثز االصتبداٍ ايفعًي يف متاصو ايٓص ايكزآْي
......................................................................عبداحملضٔ أمحد ايطبطبائي
صزِ اي َعبّاصِي درَاصَ ٌة َتدَا َو َييّة
حلجَاج ايًػوية يف عِ ِع ِز احلِهَُْةِ يف ايعَ ِ
 ايفَعٌُِ ايهًََاَِي وََُوّجَِّٗات ا ِ
.................................................................................فاضٌ ٖادي حضٔ
َ زاعاة املتًكي يف نتاب صيبوي٘ ايعواٖز وايتفضريات
ْ.............................................................................وح بٔ حييى ايغٗزي
 ظاٖزة اإلحلام يف ايصزف رؤية تأرخيية
........................................................................س..وصاّ دليد حضٔ ايبّٓاء
( ايتذوم) َٓٗجّا يًتًكي وصٓاعة املعزفة
............................................................................ياصز بٔ ذلُد بابطني
 أثز ايربْاَج ايكصصي يف تُٓية ايكيِ االقتصادية يدى اطفاٍ ايزياض
.................................................................................سيٓب ذلُد ناطع
َ غهالت اصتدداّ اهلاتف ايٓكاٍ دراصة َيداْية يًطًبة يف جاَعة دياىل
................................................................................سيٓب عبداهلل ذلُد
 احلزَإ االجتُاعي ألطفاٍ األصز املتضوية دراصة َيداْية
.................................................................................فزاظ يوصف قٓرب
................................................................................بزوئ حضني عًي
 نفاءة توسيع اخلدَات ايتعًيُية يًُزحًة ايجاْوية يف بًدية ايزعيد ( ايعزام _ بػداد) باصتدداّ ْعِ املعًوَات
اجلػزافية ( )Gisيًعاّ ()8102-8104
....................................................................دْيا وحيد عبد األَري ايكيضي
 فدار قزَشي غري َٓغور َٔ َوقع خيط قاصِ ( 0حوض محزئ) دراصة أثارية فٓية
......................................................................قصي صبخي عباظ اجلُيًي
 סימני השינויים הפונטיים בתרגום הלשוני בספר איוב
.............................................................................وصاّ عبدايضتار دواح
.................................................................................أمحد صعيد عبيد
 املبادرات ايدويية يف َعاجلة قضايا ايآلجئيـٔ ايفًضطيٓييـٔ يعاّ ()0462
َ...........................................................................يضوٕ َٓصور عبيدات
 بٓاء اختبار يًُفٗوّ ايعًُي (فصوٍ ايضٓة) يدى اطفاٍ ايزوضة
................................................................................صجالء فائل ٖاعِ
.................................................................................سٖزاء سيد عفيل
 رؤى ايٓدبة املجكفة حوٍ ظاٖزة ايتوظيف ايضياصي يًدئ يف اجملتُع املصزي دراصة َيداْية عًى عيٓة َٔ أعضاء
ٖيئة ايتدريط ظاَعة ايشقاسيل
..................................................................................ذلُد ايضيد عهز
 األصزة اجلشائزية :واقع ايضػوط وأصاييب ايتهيف
....................................................................................وٖيبة عيضاوة
ْ.....................................................................................بيًة عيضاوة
َ..................................................................................واخلري َضعودي
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