
 
 قبئمت األبحبث المنشورة / المقبولت للنشر خالل الفترة )2011-2002(

 

علميتالمجلت ال   عنوان البحج مكبن النشر 
اسم عضو هيئت 

 التدريس

يجهت انفكر انمبَىَي 
 يصر / واإللخصبدي 

-235ص)  2011ػبو  3انؼذد 
281). 

يجهت انفكر انمبَىَي / جبيؼت بُهب 
 واإللخصبدي 

يطبؼت انجبيؼت انسُت / دار انُشر
  .انثبَيت

حطىر انفكر انمبَىَي نهؼاللت بيٍ  -1
 .انًبنكيٍ وانًسخأجريٍ في األردٌ

 
 
 
 

 نبديب محمد قسمبر.د

هت انفكر انمبَىَي يج
 يصر / واإللخصبدي 

-195ص) 2011ػبو  3انؼذد 
234). 

 يطبؼت انجبيؼت انسُت انثبَيت 

يجهت انفكر انمبَىَي / جبيؼت بُهب 
 .واإللخصبدي

اإلطبر انُظري وانشرػي انمبَىَي  -2
نُظبو بُبء وحشغيم يشبريغ اإلسخثًبر 

 .انًببشر وححىيههب نهسهطت انؼبيت

 48انؼذد / َيٍ يجهت روح انمىا
 2009انًجهذ األول ػبو 

 .(490-459ص)
 .يجهت روح انمىاَيٍ/ جبيؼت طُطب 

انًسؤونيت انًذَيت نهذونت ػٍ  -3
 .انخهىد انبيئي

 48انؼذد / يجهت روح انمىاَيٍ 
 2009انًجهذ انثبَي ػبو 

 .(896-879ص)
 .حطىر وسبئم حم حُبزع انمىاَيٍ -4 .يجهت روح انمىاَيٍ/ جبيؼت طُطب 

انًجهت األردَيت في انمبَىٌ 
يمبىل /  وانؼهىو انسيبسيت

 .1/4/2011نهُشر في 

 

انًجهت األردَيت في / جبيؼت يؤحه 
 .انمبَىٌ وانؼهىو انسيبسيت

حطىر دور انمبضي في حفسير لبَىٌ  -5
حبنت  –انؼمذ وإشكبنيبث انخطبيك 

انخؼذيم انمضبئي نهؼمذ بفؼم َظريت 
 .انظروف انطبرئت



األردَيت في انمبَىٌ  انًجهت
يمبىل /  وانؼهىو انسيبسيت

 .13/9/2010نهُشر في 

 

انًجهت األردَيت في / جبيؼت يؤحه 
 .انمبَىٌ وانؼهىو انسيبسيت

 .يسؤونيت جراح انخجًيم -6

يمبىل / يجهت يصر انًؼبصرة 
 .14/2/2011نهُشر في 

انجًؼيت انًصريت نإللخصبد 
/ انسيبسي واإلحصبء وانخشريغ 

 .يجهت يصر انًؼبصرة

حمىق انًرأة انؼبيهت في انخشريغ  -7
 .(دراست يمبرَت) األردَي 

يجهت انذراسبث انمبَىَيت 
 يمبىل نهُشر/ وانمضبئيت 

1/3/2010. 

يجهت يركس انذراسبث انمبَىَيت 
 .وزارة انؼذل انمطريت/ وانمضبئيت 

 .لضيت انمذش وانمراراث انذونيت -1

غبزي .د -2
 صببريني

راسبث ذبيج انحكًت ن يجهت
يمبىل نهُشر في / انمبَىٌ

9/2/2009. 
 .يجهت دراسبث لبَىَيت/ انؼراق 

حمىق انطفم في انخشريؼبث  -2
/ انذونيت واإلسالييت وانخشريغ األردَي 

 .دراست يمبرَت

 2انؼذد /  انمبَىَيتيجهت انؼهىو 
 .2008ػبو 

يجهت انؼهىو / انجسائر / جبيؼت حبست 
 .انمبَىَيت

 .انًحكًت انجُبئيت انذونيت -3

يجهت انؼهىو اإلَسبَيت 
ػبو  3انؼذد / واإلجخًبػيت 

2008. 

يجهت انؼهىو / انجسائر / جبيؼت حبست 
 .اإلَسبَيت واإلجخًبػيت

 .اإلرهبة انذوني -4

يمذو / يجهت جبيؼت انجسائر 
 .2011نهُشر في ػبو 

 .يجهت انجبيؼت/ جبيؼت انجسائر 
إلسالو حمىق انًرأة بيٍ ا -5

 .واإلحفبليبث انذونيت وانمبَىٌ األردَي

انسُت  /يجهت يصر انًؼبصرة 
 .494انؼذد ( 2009)انًبئت 

انجًؼيت انًصريت نإللخصبد 
/  انسيبسي واإلحصبء وانخشريغ

 .يجهت يصر انًؼبصرة
سحر النعيمي.د -3 .يحم إحفبق انخحكيى -1  



انسُت / يجهت انحمىق 
 . 2انؼذد( 2009)33

 .حُبزع انمىاَيٍ في بيغ انسفيُت -2 .يجهت انحمىق / كىيججبيؼت ان

/ يجهت انمبَىٌ وانسيبست 
انؼذد ( 2010)انسُت انثبيُت 

(8). 

يجهت انمبَىٌ  / جبيؼت صالح انذيٍ
 .وانسيبست

اإلحجبهبث انًخخهفت في ححذيذ  -3
دراست -أههيت انخؼبلذ ويىاَغ األههيت

 .يمبرَت

 .يجهت انحمىق / جبيؼت انكىيج .(نهُشر يمذو)/ يجهت انحمىق 
انضًبَبث انمبَىَيت انًخىفرة نذائُي  -4

 .انشركبث

 .لببم انُشر/ جبيؼت انكىيج  .2010أكخىبر / يجهت انحمىق
يكىَبث انًخجًغ انًسهى ويكبَت  -1

 .اآلخر فيه
فؤاد .د -4

 السرطبوي

 
 

 
 


