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 ورةــــــة المنصــــجامع
 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 السادج األساذذج احملكمُن لألحباز
 

 أو ً : األساتذة المحكمون من داخل جامعة المنصورة :
ــــــــــــــاخ ــــــــــــــراٌيت ترك ــــــــــــــراٌيت ات  أ.د/ ات

 
ــــــــــــــراٌيت ال ــــــــــــــد  ا رســــــــــــــّ  أ.د/ ات

 

ــــــــــــــراٌيت  اســــــــــــــن ــــــــــــــراٌيت  ت  أ.د/ ات
 

ــــــــد ــــــــد  م ــــــــد  م ــــــــراٌيت عثداجملي  أ.د/ ات
 

 أ.د/ امحــــــــد حلســــــــن عثــــــــدا ليت ســــــــ  ان
 

ـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــّ    أ.د/ امحـــــــــــــــــد  ر 
 

 أ.د/ الســـــــــــــيد  مـــــــــــــد عثـــــــــــــدالرمحه
 

 أ.د/ اوـــــــــــــــــُ  ع يـــــــــــــــــً ال ـــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــُ  امحـــــــــــد ـــــــــــد ا و ـــــــــــ   م  أ.د/ أم
 

 أ.د/ تد  ـــــــــــــــــً كمـــــــــــــــــا  امحـــــــــــــــــد
 

 أ.د/ حلســـــــــن ســـــــــ د الـــــــــد ه ا ســـــــــيى
 

ــــــــدالرحل ــــــــُيأ.د/ حلســــــــن عث  يت حلســــــــن علي
 

 أ.د/  ضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيد امحــــــــــــــــــد
 

ــــــــــّ ــــــــــىن عل ــــــــــّ حلس ــــــــــاميً عل  أ.د/ س
 

ــــــــــّ حلســــــــــُن  أ.د/ مســــــــــل الســــــــــ يد عل
 

 أ.د/  ــــــــــــــــ ثان  مــــــــــــــــد ســــــــــــــــ  
 

  ّ ع يــــــــــــــــً  ــــــــــــــــُو أ.د/ صــــــــــــــــث
 

ــــــــــــــ   م ــــــــــــــان  أ.د/ طل ــــــــــــــد امساعي
 

 أ.د/ عــــــــــــــاد  عثدالســــــــــــــمي  عــــــــــــــُ 
 

ـــــــــــــــــد   أ.د/ عـــــــــــــــــاد   مـــــــــــــــــُد ت



 

 أ.د/ عثـــــــــــدال ا  عثـــــــــــدالرمحه عثـــــــــــدال ا 
 

ــــــدال اطّ ــــــُد عث ــــــُد  م ــــــدالدى  م  أ.د/ عث
 

ـــــــــىاَِ ـــــــــد الش ـــــــــة  م ـــــــــّ الدر   أ.د/ عل
 

ـــــــــــّ  مـــــــــــد حلامـــــــــــد  ـــــــــــلى  أ.د/ عل
 

ـــــــــر   ـــــــــدالد ا    ـــــــــد عث ـــــــــاذه  م  أ.د/  
 

 تأ.د/  مــــــــــــــــد امحــــــــــــــــد  ىــــــــــــــــي
 

ــــــــــا    رحلــــــــــاخ ــــــــــد ســــــــــيد حل  أ.د/  م
 

 أ.د/  مـــــــــــــــد عيســـــــــــــــّ ا ر ـــــــــــــــرِ
 

ـــــــــــــدِ ـــــــــــــليمان ا  ي ـــــــــــــُد س  أ.د/  م
 

ــــــــــــــدال     ــــــــــــــً عث ــــــــــــــا  ع ي  أ.د/ خمر
 

 ّ اتــــــــراٌيت علــــــــّ عثـــــــــداهأ.د/ مصــــــــ  
 

 أ.د/ مىـــــــــل تســـــــــيُوّ ســـــــــا  ا يــــــــــى
 

ـــــــــــــ يى ـــــــــــــدالل ي  الس ـــــــــــــا عث  أ.د/ مٍ
 

 أ.د/ مٍــــــــــــــدِ  مــــــــــــــد ال صــــــــــــــا 
 

 أ.د/ َســــــا  عثــــــدال      ــــــر  علــــــّ الــــــد ه
 

ـــــُ  ـــــد مىص ـــــّ  م ـــــد مدرت ـــــراٌيت  م  أ.د/ ات
 

ـــــــ أ.د/  ـــــــه ال  ـــــــدال  يت حلس ـــــــد عث  عثدا مي
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ يد     ـــــــــــــــا َ  الس  أ.د/  
 



  األساتذة المحكمون من خارج جامعة المنصورة : ثانٌا.
ــــــّ ــــــد ال امل ــــــيد  م ــــــد الس  أ.د/ امح

 

ــــــــــــداه  ا ــــــــــــد  ــــــــــــد عث  أ.د/ امح
 

ـــــــّ  أ.د/ اســـــــامً الســـــــيد  مـــــــُد عل
 

 أ.د/   ـــه ال اتـــد ه  مـــُد حلســـه اتُ  ـــري
 

 أ.د/  ــــــــ اذً ســــــــيد امحــــــــد طلثــــــــً
 

 أ.د/ عثدالســـرا  عثـــدا حل عثـــدا ّ ا لـــُ ّ
 

 أ.د/ عثـــــدا ى ت  مـــــد  تـــــراٌيت ذليمـــــح
 

 أ.د/ عــــــُ  علــــــّ مرســــــّ الدثــــــا ِ
 

ــــــليت ــــــُب س ــــــد صــــــ ِ  س  أ.د/  م
 

 أ.د/  مــــــد  ر ــــــّ عثــــــدا ادِ امحــــــد
 

ــــّ ــــد  ر ل ــــُد  م ــــد  م ــــُ ا م  أ.د/ ات
 

 أ.د/  ا ـــــــــــد  مـــــــــــد الىـــــــــــ اَِ
 

ــــــد ه ــــــُ  ال ــــــدا ليت و ــــــد عث  أ.د/  م
 

ــــــدال       كشــــــ أ.د/ امحــــــد  مــــــد عث
 

 أ.د/ جنــــــُِ كامــــــ  عثــــــدالرحليت كامــــــ 
 

 أ.د/ الســـــــــ يد  تـــــــــراٌيت الثـــــــــدَِ
 

ـــــــــــامر ـــــــــــراٌيت ع  أ.د/ ما ـــــــــــدي  ت
 

 اتُاجملــــــد ذركــــــّأ.د/ مصــــــ  ّ امحــــــد 
 

 أ.د/ امحــــــد عثــــــدالل ي  الســــــيد محــــــاد
 

ــــــــــــً ــــــــــــد    ــــــــــــد    م  أ.د/ ت
 

 أ.د/ طـــــا   مىصـــــُ   مـــــد ال ى ـــــاَِ
 

ـــــــ  ـــــــدالل ي   ُس ـــــــدال     عث  أ.د/ عث
 

ــــّ الدمــــا  ــــّ عل ــــدقّ عل ــــد ص  أ.د/  م
 

 أ.د/  مــــُد امساعيــــ  عثــــدالرا     ــــُب
 

ـــــــُدج ـــــــا  ع ـــــــّ عث ـــــــُد عل  أ.د/  م
 



 أ.د/ مصـــــ  ّ مرذ ـــــّ علـــــّ  مـــــُد
 

ـــــــــــح  مـــــــــــُد محـــــــــــدِواأ.د/   د 
 

ــــــد ــــــُ    ــــــّ ات ــــــن عل ــــــً ام  أ.د/ وثيل
 

 أ.د/ امســاحم  مــد عثــدا ى ت اتــراٌيت  ليــ 
 

 أ.د/ مصـــــ  ّ  مـــــد  مـــــد الثدـــــدادِ
 

ــــــــــد ســــــــــا  ــــــــــد عثدا مي  أ.د/  م
 

ــــــــــــيت ــــــــــــاد  ى ــــــــــــيد     أ.د/ الس
 

ـــــــــــُ ـــــــــــا  ع ير ـــــــــــّ عث  أ.د/ حلرت
 

ـــــــــد ُاوّأ.د/  ـــــــــدحلد ال ـــــــــيدي م    
 

 أ.د/  َ ـــــــــــً عثـــــــــــدا ى ت عثـــــــــــا 
 

ـــــــ ـــــــد  ا  ـــــــة  م ـــــــد أ.د/   ى  د  م
 

ــــــــح ــــــــُ عياو ــــــــد ات ــــــــّ  م  أ.د/  ر 
 

 أ.د/  مــــد ال ر ــــّ تكــــل  مــــد حلســــن
 

ــــــُب ــــــّ    ــــــدي مُس ــــــد عث  أ.د/  م
 

 أ.د/ ممــــدَا ذٍــــامي عثــــد ا ــــي ع ــــ  
 

 أ.د/ ثىــــــــــــاحم حلســــــــــــىن ا ــــــــــــُى
 

ــــــــــــاخ ــــــــــــد ترك ــــــــــــّ  م  أ.د/ عل
 

 أ.د/ َ يــــحل  مــــد  ــــا  الــــد ه اتــــراٌيت
 

ــّ ا ســلمّ ــداه عل ــراٌيت الدســُقّ عل  أ.د/ ات
 

 امحــــــد صــــــ ا الــــــد ه عثدا ميــــــد أ.د/
 

ــــيُوّ ــــاد الثس ــــداه   ــــيُوّ عث  أ.د/ الثس
 

 أ.د/  ا ــــــد  ىيمــــــّ حل ــــــى الشــــــي 
 

ـــــــــــدِ ـــــــــــد الى  ـــــــــــدي  م  أ.د/  ر 
 

 أ.د/ امحــــــــــــد  مــــــــــــد وــــــــــــادِ
 

ــــليت ــــد س ــــد  م ــــر  م ــــُد عم  أ.د/  م
 

ــــــــًأ.د/  ــــــــ  ع ي ــــــــد ال     مــــــــى عث
 



 أ.د/ محــــــادي  مــــــُد امحــــــد امساعيــــــ 
 

 ا أ.د/ عــــــ ي امحـــــــد عثداجمليـــــــد صـــــــي
 

ـــــداه ـــــراٌيت عث ـــــُد ات ـــــّ  م  أ.د/ ع ي 
 

ــــــد ــــــّ  م ــــــ   عل ــــــّ عثدالس  أ.د/ عل
 

 أ.د/ مــــا   مــــد كامــــ  تيــــُمّ الســــثكّ
 

ــــــــــدالل ي  ــــــــــا ل  مــــــــــد عث  أ.د/ و
 

ــــــــــــا  أ.د/  ــــــــــــهٌش ــــــــــــد حلس   م
 

ـــــــــــً ســـــــــــلكٍا ـــــــــــراٌيت طلث  أ.د/ ات
 

 أ.د/ امحــــــد عثــــــدال راا امحــــــد عيــــــاد
 

 أ.د/ حلســـــــه اتـــــــراٌيت علـــــــّ عيـــــــد
 

ـــــــــي   أ.د/ عثدالســـــــــ   امحـــــــــدِ الش
 

 ثــــــدالٌُاب جنــــــتأ.د/  مــــــد ســــــ يد ع
 

ـــــــــــداه  ـــــــــــّ عث ـــــــــــد  ر   أ.د/  م
 

ـــــــح ـــــــد  اســـــــر  ـــــــث  ا ُا   أ.د/  م
 

 أ.د/ سيد امحد عثدالُاحلـد سـيد امحـد اتُحل ـة
 

 أ.د/ عثـــــــداه عـــــــ   عثـــــــدي عـــــــ  
 

ــــــــــــّ  أ.د/  مــــــــــــد امحــــــــــــد مرع
 

ـــد  ىيشـــه ـــد عثـــدال اد  عثدا مي  أ.د/  م
 

ـــــــُان ـــــــدا   ّ كي ـــــــدال اطّ عث  أ.د/ عث
 

 أ.د/ امحــــــد  مــــــُد امساعيــــــ  ا ــــــ ا 
 

 ا   محــــــــــ يأ.د/ عــــــــــاد  عثــــــــــدا 
 

 أ.د/ ا رـــــــُى الســـــــ يد امحـــــــد امحـــــــد
 

 أ.د/ اســـــامً عثـــــدال راا مـــــدوّ عثـــــدال 
 

ـــــــــــــراب ـــــــــــــه   ـــــــــــــا   حلس  أ.د/  
 

 أ.د/ امحـــــد مصـــــ  ّ امحـــــد اتـــــُ ا ـــــل
 

 أ.د/ الثيـــُمّ امساعيـــ  الشـــرتيى الثيـــى
 



 أ.د/ حلامــــــــــد  مــــــــــد     حلــــــــــُا 
 

 أ.د/ عثدا ميـــــد حلامـــــد حلامـــــد ســـــليمان
 

 أ.د/  ـــــــرحل اه صـــــــا  علـــــــّ ا صـــــــرِ
 

ــــــيد ا ــــــد س ــــــ  عثدا مي  محــــــدأ.د/ وثي
 

ــــــد ــــــُى  م ــــــد مر ــــــُد  م  أ.د/  م
 

 أ.د/ اتــــراٌيت حلامــــد عثدالســــ   ا ســــىاَِ
 

ــــــــــّ ــــــــــاعّ الثيل ــــــــــُا ّ الر   أ.د/ ا 
 

ــــــــــــ  ا لأ.د/  ــــــــــــاتر الســــــــــــيد مث
 

ــــــّ ــــــد عل ــــــدالدى  م ــــــ  عث  أ.د/  ي
 

ـــــــّ م ـــــــاَ  ـــــــ يد ع يـــــــً عل  أ.د/ س
 

 أ.د/ عثــــــدالرا   امحــــــد تــــــدَِ قىــــــد  
 

ــــــــليت ــــــــ  امحــــــــد س ــــــــر  كام  أ.د/  
 

 أ.د/  ـــــمحاد امحـــــد الســـــيد  مـــــد كامـــــ   
 

ـــــــُمّ  ـــــــد  ـــــــث  امـــــــا  الك  أ.د/  م
 



  الفهرس

رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 خلٌفة التلٌسً عند المقالة فً  الفنٌة الصورة ٔ
 محمد الزوا  إبراهٌ 

ٖ 

 فً شعر الحنٌن فً العصرٌن اإلسالمً واألموي  الصورة الشعرٌة  ٕ
 أحمد عاطف السٌد محمد إسماعٌل

ٔ1 

  ونشأتهاالعلة  مفهوم ٖ
 حامد الهاشمً الشعاب إسماعٌل

ٖٙ 

 سٌاقٌة داللٌة صرفٌة دراسة والكرٌم القرآن فً صدره غٌر على المصدر استعمال ٗ
 العامري علً سال  الطاهر

2ٔ 

 المعجم العربً بٌن األصالة والتحدٌث ٘
 بشٌر صالح الصادق صالح

ٖٔٓ 

 فً خطاب الٌهود فً القرآن الكرٌم تأكٌد الجملة االسمٌة وأبعادها الداللٌة  ٙ
 خلٌـل إسماعٌـل عبـد الرازق األسمـر

ٕٔ٘ 

 (هـ17٘ت) الجوزي ابن عند االجتماعً السٌاق 7
 العكرمً محمد إبراهٌ  سال 

ٔ٘ٔ 

 فً صحٌح البخاري داللة اإلشارة على األحكام الفقهٌة الوضعٌة 2
 سعـد حسـن محمـد عامـر

ٔ2ٖ 

 رواٌة) تٌار الوعً ( بٌن السٌكولوجٌة واألدبٌة 1
 شٌماء تما  السٌد قندٌل

ٕٔٔ 

 العطف على الضمٌر المجرور فً  الخالف النحوي بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ٓٔ
 عبد العزٌز فرج رمضان بالقاس  المرٌمً

ٕٖ٘ 

م   دٌوان فً المعانًحروف  معجم ٔٔ  ةدرٌد بن الصِّ
ٌّة محّمد شقوارة الهّمالً  عط

ٕٕ٘ 

 الصورفٌة التغٌورات بوٌن مون ٘ٙ٘ المتووفى  الفسوي النحوي مرٌم أبً ابن  الشٌرازي اختٌارات ٕٔ
 القراءات وعللها وجوه فً الموضح كتابه خالل من والمصدر االسم:  من كل بٌن تقع التً

 محمد حامد خالد نوح

ٕ77 

 ُمجرى الجمع مثنىال إجراء ٖٔ

 عبد السال  محمد التائب محمد
ٕ1٘ 

 م(7ٕٓٓللشوواعر حسوون أحموود السوسووً ) دٌوووان )صوودى السوونٌن( فووً  االسووتفهامٌة بنوواء الجملووة ٗٔ
 دراسة تركٌبٌة داللٌة

 بد العزٌز الزائديمحمد علً ع

ٖٓ1 

ٔ٘ 
 

 ه فً تفسٌرعند ابن عاشور  االسم الموصول مرجع أثر السٌاق فً توجٌه 
 معمر فرج منصور سعود

ٖٖ٘ 

 فً إجراء القول مجرى الظن  اللًالصرفً والد القٌد ٙٔ
 هد  محمد قرٌرة مسعود

ٖٖ٘ 

 ))دراسة داللٌة فً موطأ اإلمام مالك األشربةو األطعمة ألفاظ 7ٔ
 الطٌب أحمد بن نجً ٌمنأ

ٖٙ٘ 

 " دراسة نحوٌة داللٌة " بٌن بردة البوصٌرى ونهجها ألحمد شوقى التركٌب الحالى 2ٔ
 بسنت محمد زكى الشرٌف

ٖ2٘ 

 التصور اإلسالمً فً األلوهٌة تراكٌب 1ٔ
 عبد الحى السٌد موسى حاز 

ٖٗٔ 

 (117ٔ    -   1ٓٓٔ)  الجواهـري شعـر فً التنــاص ٕٓ
 دــــرشٌ باســـع ٌرـــدل

ٖٖٗ 

 االلتفات، ودوره فً المعلقات السبع ٕٔ
 روٌده أحمد صالح أحمد

ٗٗ1 



رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 بشورى بون لعلوً والوريٌس الووزٌر ومؤانسوة  الجلوٌس عدة كتاب موشحات فً  الصورة مصادر ٕٕ
 الغرناطً

 هللامٌالد عبد  عبدالناصر

ٗ7ٔ 

 علٌه السالم فً آٌات إبراهٌم  تداعٌــات التصوٌــر التشبٌـــهً ٖٕ
 عمر خدر إبراهٌ 

ٗ17 

نحوٌوة  دراسوة دٌووان ٌزٌود بون مفورح الحمٌوري فً فً الجملة االسمٌة المنسوخة بالحرف الرتبة ٕٗ
 داللٌة

 عبد هللا الحاج علً عمر

٘ٓ1 

 النمٌري الراعً دٌوان فً للمبتدأ خبرا   الواقعة النحوٌة الوظٌفة ذات الجملة ٕ٘
 الرزاق عبد محمد عمران

ٖ٘ٔ 

عنود الشوعراء المخضورمٌن مون بداٌوة العصور   أثر اللغة واألسلوب فً تشكٌل الصوورة الشوعرٌة ٕٙ
 الجاهلً إلً نهاٌة العصر األموي 

 فاطمة أحمد محمد إبراهٌ  أبو حلٌمة

٘٘٘ 

س صاحب كتاب:  7ٕ ٌّة( حٌاة الشٌخ عبد الكرٌم المدرِّ ٌّة فً شرح الصمد  )البركات األحد
 مال الكرديفرهاد عبد القادر ك

٘21 

 فً شعر أبً العالء المعري"  والمصٌر اإلنسانًالموت  " 2ٕ
 محمد فتحً عبد المفار إبراهٌ  البهوتً

ٙٓ7 

 دراسة لغوٌة تطبٌقٌة على مسرحٌات محمود تٌمور الجملة الفعلٌة المنفٌة بٌن الفصحى والعامٌة 1ٕ
 محمود محمود بدوي سال 

ٖٙٗ 

 م1٘2ٔتموز  ٗٔفً العراق قبل ثورة   كٌة و  الحركة الشٌوعٌةالوالٌات المحتدة األمرٌ ٖٓ
 هونه ر  روست   فتاح

ٖٙٙ 

 ٌتسحاق لمدان، وناتان الترمان  الهجرة الصهٌونٌة الثالثة فً شعر أوري تسفً جرٌنبرج، ٖٔ
 أزهر كرٌ  حمٌد العبٌدي

ٙ2ٖ 

 موذجا ()الملك سلٌمان وشمشون ن مفً العهد القدٌ ألغاز الملوك والعامة ٕٖ
 رانٌا روحً محمود كامل

7ٓ7 

 فى اللغة العبرٌة الحدٌثة  اإلقتراض من اللغات األجنبٌة ٖٖ
 رغدة عماد الدٌن أحمد عبد الحمٌد

7ٗٔ 

 (1ٓ1ٔ-2ٖ٘ٔمملكة وّداي )نشأة  ٖٗ
 أسـماء الطاهر المبروك عبد هللا

7ٙ٘ 

 – 1ٕٕٔ/  هووـ 1ٔٙ – ٕٙٙ)  الحفصووى العصوور فووً طوورابلس بوولقلٌم للعامووة السٌاسووى الوودور ٖ٘
 ( م ٓٔ٘ٔ

 زاٌد علً موسىأسـماء 

72ٖ 

 م  (ٓ٘ٗٔ -1ٕٙٔهــ / 2ٙ1 - 2ٙٙ) النظم التجارٌة المرٌنٌة بالمغرب األقصى ٖٙ
 سعٌد مجمد سعٌد عبد الحفٌظ

2ٓ٘ 

 – 2ٕٓفوى عهود األسورة العمورٌوة )  العالقات السٌاسٌة والثقافٌوة بوٌن بٌزنطوة والدولوة العباسوٌة 7ٖ
 م(2ٙ7

 ٌ  عبدالمنى محمود عبدالعاطىكر

2ٗ٘ 

 األمم المتحدة والحرب الكورٌة 2ٖ
 محمد محمد ابراهٌ  متٌرد

217 

 1ٖٙٔمعاهدة  إلغاءجماعة اإلخوان المسلمٌن و  1ٖ
 أحمد محمد منصور عرفات

1ٕٖ 

 م(ٖٕٓٓ-12ٗٔ(فً كردستان العراق  الجمعٌات والمنظمات اإلسالمٌة ٓٗ

 سفٌن ٌاسٌن عبدهللا
1ٖ7 

 الكرد مؤرخ م(1ٗ2ٔ -22ٓٔ) أمٌن زكً بك محمد ٔٗ
 على عباس برٌز

1ٖٙ 

 مٕٓٓٓم ـ 17ٓٔخالل عهد حافظ األسد   الحركات السٌاسٌة الكردٌة فً سورٌا ٕٗ
 محمد إبراهٌ خلٌل 

11ٔ 



رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 م( 2٘ٓٔ-11ٓهـ/72ٗ-2ٖٓ) الزراعة فً اإلمارة المروانٌة بدٌار بكر ٖٗ
 دلٌر محمد طاهر عٌسى

ٕٖٔٓ 

 م( ٕ٘ٓٓ -1ٕ٘ٔ) حدود إقلٌم كردستان العراق قضٌة  ٗٗ
 سامان مجٌد محمد  

ٔٓٗ٘ 

 الجرمانٌة الشعوب عند الزواج تقالٌد ٘ٗ
 سمر ربٌع عبد المفار محمـد

ٔٓٙ1 

المؤسسات التعلٌمٌة وأهم العلوم فً بالد األندلس فوً عصوري الطوايوف والمورابطٌن مون خوالل  ٙٗ
 م(.ٕٙٔٔ-2٘ٓٔهـ/ٕٓ٘-ٓ٘ٗنوازل ابن رشد الجد )

 شٌماء أحمد السٌد علً صالح

ٔٓ27 

 م17٘ٔالنزوح الكردي فً العراق قبل اتفاقٌة الجزاير  7ٗ
 صباح محى الدٌن أمٌن

ٖٔٔٔ 

 نشأة الحزب الدٌمقراطً الُكردي 2ٗ
 كارزان ٌاسٌن محمد

ٖٔٔ٘ 

 (127ٔ-1٘ٙٔالحٌاة السٌاسٌة فً تونس   )  1ٗ
 كاهٌن جمال شعبان

ٔٔ٘٘ 

 م1ٙ2ٔ -1ٕٔٔالكردٌة فً العراق تطور القضٌة  ٓ٘
 مرٌوان ابراهٌ  عبدهللا

ٔٔ71 

 ) التأسٌس والنشأة( حزب العمال الكردستانً فً تركٌا ٔ٘
 وٌزدان نورالدٌن نج  الدٌن

ٕٔٓٔ 

 م( 2ٕ٘ٔـ  2ٗ7هوـ / ٙ٘ٙـ  ٕٖٕفوً العصور العباسوً الثوانً ) الموذهب الشوافعً عنود الكورد ٕ٘
 دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة

 محمدٌاسٌن طه 

ٕٕٔ7 

 (م171ٔ-1ٗٔٔ) بهلوي رضا محمد بالشاه  اإلٌرانٌة الدٌنٌة المؤسسة عالقة ٖ٘
 علً   عزه ٌاسٌن

ٕٔ٘ٔ 

 قبل الحرب العالمٌة الثانٌة بلٌران اإلغتٌاالت السٌاسٌة لزعماء الكرد  ٗ٘
 ئومٌد ٌاسٌن رسول

ٕٔ7ٖ 

 "معمارٌة ٌةآثار دراسة" بلٌبٌا بنغازي مدٌنة فى العثمانً الجند معسكر ٘٘
 الصادق محمد سعد زهاء

ٕٔ17  

 من الفنون الصغرى فى الدولة الحدٌثة  المناظر المصاحبة لفصول كتاب الموتى على نماذج ٙ٘
 شٌرٌن عبد اللطٌف السٌد الرفاعى

ٖٔٔ٘ 

 رةــة عشــرة الثامنـــوابٌت األســت  دور المعبودات المصورة على 7٘
 إٌمان السعٌد على بدو 

ٖٖٔٔ 

م( دراسووة ٖٕٓٓ-11ٔٔ) دور الموورأة الكردٌووة فووً البرلمووان والحكومووة فووً كردسووتان العووراق  2٘
 تارٌخٌة

 ساكار فاتح أورحمن

ٖٔٗ1 

 ق.م(2ٔٙ-7ٓ٘) سنحارٌبالملك اآلشوري  عهد 1٘
 احسان ابراهٌ  هٌوار

ٖٔٙ7 

 دراسة جغرافٌة لٌبٌا –المسكن الرٌفً فً منطقة ترهونة  ٓٙ
 مطٌرقأبوعائشة الهمالً عمر أ

ٖٔ1ٔ 

 دراسة جغرافٌة لٌبٌا -مكونات النمو الطبٌعً للسكان فً منطقة ترهونة   ٔٙ
 خالد عبدهللا محمد إبراهٌ 

ٔٗٔٔ 

ًّ محافظة الدقهلٌة ٕٙ  )دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة( التركٌب الحجمً للصناعات الزراعٌة ف
 رمضان على عبدالهادي عامر

ٖٔٗٔ 

 بلٌبٌا السكان فً سن العمل  ٖٙ
 سلٌمان ابوشناف علً ابرٌطاهلل

ٔٗ٘٘ 

 هٌدروجٌومورفولوجٌة  دراسة لٌبٌا  –المايٌة فً منطقة ترهونة  الموارد ٗٙ
 عصا  عبد السال  عبد هللا البركً

ٔٗٙ٘ 



رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 شعبٌة الجبل الغربى فى لٌبٌا التوزٌع الجغرافى لمدارس التعلٌم العام بشمالى  ٘ٙ
 عمار سالمة امحمد سالمة

ٔٗ77 

 فً الجغرافٌا السٌاسٌة ( دراسة)  الجغرافٌة لمناطق التركمان فً العراق الخصايص ٙٙ
 عبدهللا أحمد امانج

ٔٗ17 

 (ٖٕٔٓ-ٖٕٓٓ) أسووتخدامات األراضووً فووً مدٌنووة أربٌوول بوولقلٌم كردسووتان العووراق مووابٌن عووامً 7ٙ
 دراسة فً جغرافٌة األقتصادٌة

 بردمان وٌسً عباس

ٔ٘ٔ1 

 ) دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة ( ط فً إقلٌم كوردستان العراقتكرٌر النف صناعة 2ٙ
 صمد عبدهللا سٌان رٌبٌن

ٔ٘ٗ7 

 كوردستان العراق السٌاحة البٌيٌة بقضاء جومان أنماطو مقومات 1ٙ

 فتاح حسن عبدهللا قالتً
ٔ٘7ٔ 

 ناعة()دراسة فً جغرافٌة الص أهـــــوار جنـــوب العـــــراقالصناعات الزراعٌة فً  7ٓ
 حسن صبٌح السعٌدفالح 

ٔ٘1٘ 

 كوردستان إلقلٌمالجٌوسٌاسٌة للنفط  األهمٌة 7ٔ
 سلٌمان عزٌز محمد

ٔٙٔ7 

كوردستان العوراق   –بعض االخطار المناخٌة الناتجة عن التطرف الحراري بمحافظة السلٌمانٌة  7ٕ
 ) دراسة فً المناخ التطبٌقً (  (مٖٕٔٓ-ٕٕٓٓبٌن سنوات )

 هللا بكـــــرهـــاش  عـــبد

ٖٔٙ1 

 اإلطار المنهجً للدراسةاالتجـــــاهات المنهجٌـــة للباحثٌـــن فى علم االجتماع السٌاسى بمصر"  7ٖ
" 

 أمانى محمود عبد الحفٌظ محمد

ٔٙ٘٘ 

 االجتماعى لدى األطفال وسايل االتصال الحدٌثة وعالقتها بتشكٌل الوعى 7ٗ
 شٌري مكسٌموس حلمً

ٔٙ7ٔ 

 "مٌدانٌة دراسة"  األحداث جنوح فً االجتماعٌة لعواملا بعض أثر 7٘
 عرٌشه أمحمد مٌالد

ٔٙ21 

"دراسوة مٌدانٌوة علوى طلبوة  االنعكاسات االجتماعٌة الستخدام شبكة االنترنت على الشباب اللٌبوً 7ٙ
 المرج/ لٌبٌا -كلٌة اآلداب والعلوم  جامعة بنغازي"

 نبٌل عٌسى جبرٌل موسى

ٔ7ٔ٘ 

العشوووايٌة ) دراسووة المنوواطق  الطفوول فووًتماعٌووة والثقافٌووة المووؤثرة علووى نوعٌووة حٌوواه األبعوواد االج 77
 األبعاد االجتماعٌة والثقافٌة مٌدانٌة بمدٌنة المنصورة (

 هبه محمد عادل مصطفى

ٔ7ٖ7 

 الجامعة وتنمٌة رأس المال البشري 72
 الشٌمى رجب الدٌن صالح أحمد

ٔ7٘7 

 اج العوامل المؤدٌة لتأخر سن الزو 71
   محمد محمد عوض جودة أسماء

ٔ771 

 العامة المترتبة على عمالة األطفال األثار 2ٓ
 نوري إسماعٌل إسماعٌل

ٔ2ٓ1 

"دراسووة تحلٌلٌووة سوسووٌوتارٌخٌة  ٌنوواٌر ودور القوووى السٌاسووٌة فووى الثووورة ٕ٘عواموول قٌووام ثووورة  2ٔ
 لواقع المجتمع المصري"

 أشرف إسماعٌل إبراهٌ  شلبً

ٔ1ٕ1 

 ت نوعٌـــة الحٌــــاة والمرأة العــــاملةمؤشرا 2ٕ
 الوهٌبً حقٌص بن عبٌد بنت بدرٌة

ٔ21ٔ 

 االجتماعٌة والثقافٌة للمشاركة السٌاسٌة للمراة الُكردٌة  المعوقات 2ٖ
 برهان عثمان جوان

ٔ1ٖٔ 

 ٌناٌر ٕ٘فً أعقاب ثورة  التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فً مصر  2ٗ
 حسا  الدٌن عوض العدل

ٔ1ٖ7 



رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 مقومات البنٌة األسرٌة  2٘
 حسناء محر  لطفً ٌسن

ٔ1ٙٔ 

 فً واقع حٌاة الشباب  ودوره الدٌنًالخطاب  تجدٌد 2ٙ
    ً ــــــعل رــــعم الدـــــخ

ٔ127 

 األجٌال بٌن صراععوامل ال 27
 د ل الشحات السعٌد حسن

ٕٓٔٔ 

 السلبٌة و اإلٌجابٌة للعمالة الوافدة اآلثار 22
 حامد محمد لكرٌ عبدا رجب

ٕٕٓ7 

 العراق – السلٌمانٌة مدٌنة فً مٌدانٌة دراسةمعوقات تمكٌن المرأه فى المجتمع الكوردى  21
 جمال مجٌد روزة

ٕٖٓٗ 

لوودى الشووباب فووً  والنفسووً  االجتموواعًمؤسسووات  اإلرشوواد الزواجووً فووً عملٌووات التوافووق  دور 1ٓ
 سلطنة عمان

 بن عبد هللا بن ثانً المحاربً زاٌد

ٕٖٓٙ 

 فً نشر الثقافة الرٌاضٌة  الرٌاضً ودوره اإلعالمأهمٌة  1ٔ
 سعد محمد أحمد

ٕٓ2ٔ 

 سولطنة فوى الحكومٌوة المؤسسوات فى  الموظفٌن أداء على والتنظٌمٌة االجتماعٌة العمل بٌية آثار 1ٕ
  ُعمان

 بن عبد هللا بن راشد الزعابً سلطان

ٕٓ17 

 فً مجتمع اقلٌم كوردستان العراق سٌةاالجتماعً فً ظل االحزاب السٌا الوعً 1ٖ

 بابٌر رسول سمٌر
ٕٔٔ7 

الصووناعات الصووغٌرة وتأثٌرهووا علووى تنمٌووة المجتمووع  المعوقووات االجتماعٌووة والثقافٌووة التووى تواجووه 1ٗ
 المحلى"دارسة مٌدانٌة على مدٌنة كفر الشٌخ"

 شٌماء طاٌل عبد الهاد  عبد الرازق

ٕٖٔ7 

  األسري العنف وأسباب أشكال 1٘
 صفٌة عٌسى حمٌس

ٕٖٔٙ 

 دور األخصايً االجتماعً فى تعدٌل السلوك االجتماعً 1ٙ
 لدى تالمٌذ مدارس مدٌنة بنً ولٌد )لٌبٌا(

 عادل على أحمٌد فرج

ٕٔ71 

 الحاجات اإلجتماعٌة والثقافٌة للطفل 17
 الرواحًعائشة سلٌمان 

ٕٔ11 

 فً فكر النورسً  أبعاد السٌاسة االجتماعٌة والدٌنٌة 12
 عباس قاس  خضر

ٕٕٕ1 

 إدمان اإلنترنت وعالقته باغتراب الشباب 11
 عدنان مرعً حسن

ٕٕٗ1 

 تغٌب العاملٌن وأثره على عملٌة التنمٌة  ٓٓٔ
 علً بن عامر زٌدي العمري

ٕٕ77 

 الوسايط اإلعالمٌة وعالقتها بتنشية الطفل ٔٓٔ
 علٌاء محمد إبراهٌ  الجوهري

ٕٖٖٓ 

 عٌة فً حل مشكالت الطالبفلسفة الخدمة االجتما ٕٓٔ
 عمر على شرٌف

ٕٖٕٔ 

 الرؤٌة المجتمعٌة إلدارة الوقت فً مواجهة الضغوط المهنٌة ٖٓٔ
 الحسنٌة محمد بن سال  بنت فاطمة

ٕٖٖ٘ 

مسوواهمة نظرٌووة وممارسووة  تحوووالت النسووق القٌمووً وانعكاسوواته علووى بنٌووة العايلووة المصوورٌة ""  ٗٓٔ
 مٌدانٌة

 ٌ لمٌاء رزق السٌد عبد الدا

ٕٖٙ٘ 

 االغتراب ومشكالته لدى الطالب الجامعٌٌن ٘ٓٔ
 مرٌ  بنت حمد بن نافع المزالى

ٕٖ1ٖ 
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 الصفحة

 اإلعالم المريى وجرايم النساء فً المجتمع الكوردي ٙٓٔ
 مرٌوان حسن مصطفى

ٕٕٗ٘ 

 ( دراسة مٌدانٌه ) فً مرحله التعلٌم األساسًمع أقرانهم العادٌٌن تأثٌر دمج الطالب المعاقٌن  7ٓٔ
 صطفً عزت المتولً البٌهم

ٕٗٗ٘ 

 أثر العولمة الثقافٌة على قٌم الشباب 2ٓٔ
 وسا  علً فارس عبد الجوعانً

ٕٗ7ٖ 

 "ُعمان بسلطنة مٌدانٌة دراسة" العسكري بالمجتمع الخدمً المجال فً االجتماعً الباحث دور 1ٓٔ
 المحاربً مبارك بن فاضل بن ٌاسر

ٕٗ21 

 العراق نموذجا   -نمٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً إقلٌم كوردستان المجتمع المدنً فً الت دور ٓٔٔ
 فرج ححمه صال ٌاسٌن

ٕ٘ٓ7 

 الخاصة بالمساواة بٌن الجنسٌن  المجتمع المدنً والتشرٌعات القانونٌة المعدلة منظمات ٔٔٔ

 رفٌق شفٌق ئاري
ٕٕ٘٘ 

 قضاٌا المجتمع والمرأة فً فكر ٌوسف إدرٌس ٕٔٔ
 حماد مٌادة السٌد علً علً

ٕ٘ٗ٘ 

 وغٌر المتعرضات فى الذكاء الوجدانى الفروق بٌن المتعرضات للعنف  ٖٔٔ
 أسمـاء محمد حسٌن

ٕ٘ٙ7 

 جسمٌا   األطفال المعاقٌن  الضغوط النفسٌة كما ٌدركها آباء وأمهات ٗٔٔ
 حامد المبروك صالح حمد

ٕ٘27 

سوٌة لودى عٌنوة مون طوالب اضطرابات ضغوط ما بعود الصودمة وعالقتهوا بوبعض المتغٌورات النف ٘ٔٔ
 المرحلة الجامعٌة فً لٌبٌا

 زةع سلٌمة صالح أحمٌد ابو

ٕٖٙٓ 

ِب  اَموو َمَهوواراتْ  ٙٔٔ َنووة  ِمووْن ُطووال  ٌِّ ْفِسووً لَووَدى َع ووَدفسِق الن  ْفِكٌِر االْبِتكوواريِّ والت  َوَراء الَمْعِرفووة َوِعالقُتَهووا ِبووالت 
اَنِوي  الَعام  الَمْوُهوبِ  األول الصف  ٌنْ الث 

 محمد منصور عبد الرازق محمد

ٕٕٖٙ 

 المجرم العايد وغٌر العايد فى ضوء بعض المتغٌرات النفسٌة 7ٔٔ
 سه ركار صالح الدٌن اسماعٌل

ٕٖٙ1 

 .المرأة المعنفة من عٌنة لدى  ا بالتوافق النفسىوعالقته الصدمة بعد ما ضغوط اضطراب 2ٔٔ
 نجالء صبر  الشحات شوربة

ٕٙ٘٘ 

 تواصل وعالقتها بجودة الحٌاة لدى عٌنة من المتزوجٌن مهارات ال 1ٔٔ
   السٌد محمد إبراهٌ وسا  

ٕٙ7ٖ 

 فعالٌة برنامج تدرٌبى لتنمٌة مهارات التواصل غٌر اللفظً لدى أطفال التوحد ٕٓٔ
 ٌاسمٌن سمٌر  احمد إبراهٌ  البدالى

ٕٙ27 

 المطلع والنظرٌة األخالقٌة ٕٔٔ

 السٌد محمد رمضان عٌسى
ٕ7ٓ٘ 

   القانون والنظرٌة العلمٌة ٕٕٔ
 فٌصل مسعود أحمد المؤلف

ٕ7ٕ1 

 خلدون وابن الماوردي عند والدستــور الدولـــة ٖٕٔ
 ورواره امحمد القــادر عبـد محمـــد

ٕ7ٗ7 

 لغة واصطالحا   الفٌــــــض والتجلــً  ٕٗٔ
 هبة هللا عبدالرحمن الشربٌنً الشربٌنً

ٕ777 

 ٌقورالٌقٌن فى فلسفة أب ٕ٘ٔ
 ٌاسمٌن سامح إبراهٌ  المزاحى

ٕ2ٖٓ 

 النشأة واالتجاه الفكري  القــاضً النعمــان بـن حٌـــون ٕٙٔ
 صفاء الهادي زكرٌا شحاتة

ٕ2ٕٖ 

 العز بن عبد السالم ورأٌه فً السمعٌات 7ٕٔ
 الفٌتوري محمد الفٌتوري إبراهٌ  الطرلً

ٕ2ٗٔ 
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 الصفحة

 مفهوم الوظٌفٌة 2ٕٔ
 خلٌفةآمال عبدالواحد الفٌتور  

ٕ2ٙ1 

 تعرٌف الوعى ووظٌفته 1ٕٔ
 عبٌر رمضان عبدهللا ابو عزه

ٕ21ٖ 

 فى فكر الشٌخ الشعراوى االجتهاد والتجدٌد ٖٓٔ
 حمدي إبراهٌ  حسن إبراهٌ 

ٕ1ٔ7 

 ماهٌة النفس عند السابقٌن على أرسطو. ٖٔٔ
   علً أحمد السٌد علً رمضان

ٕ1ٗ٘ 

 مفهوم األخالق وطبٌعتها ٕٖٔ
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