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اا ولا   

ا وا را ا   

ا   دابا   

 ون  

  ت ا ت اا أ  

  ان

)ت اراٌق ىًؤُر ... اوآ ة( 

  ٢٠١٩رس  ١٩
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ر   

  رك دل ا/ د.أ

را   

اف اا  

   ا ج أ/ د.أ

  م ر ا رات ا واث

  أ م/ د.أ

ا   

ر ا  

   و ا/ د.أ                  ا ت/ د.أ

را ا  ر وآدا                     وآدا ا ا  ر  

ر ا  

   ء إدر /د.أ

ر   ت ا ت اا أ  
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  تاــويـــتــاحمل

    .....................................................................................  ص  

  المعاصر اإلسرائیلي العبري األدب في الغیریة السیرة  ١

  دور وداني كابیر إیالن لألدیبین" ینوش" روایة في دراسة

  ١ دبیكي الجواد عبد الدین نصر إبراهیم /د

  الي والمعاني بین الرؤیة واألداةشعریة المع  ٢

 صفي الدین الِحلِّي )ُأرتُقیَّات(دراسة في 

  ٣ د أبو طاحونمصطفى محم/ د

  والیدیشي العبري األطفال أدب بین ما السبت  ٣

  -  مقارنة دراسة -

  ٤  بدر محمود إلهام /د

 والیت به سفر( رحلتي في دراسة والعربي، الفارسي الرحالت أدب في إسرائیل  ٤

  سالم لعلى) إسرائیل إلى رحلتي(و أحمد آل لجالل) عزرائیل

  مقارنة تحلیلیة دراسة

  ٦  على السالم عبد هللا عبد محمد/ د

  "جرنوفسكي لیوسي" "ألمینا" روایة في بالحیاة تنبض مدینة النكبة قبل ما یافا  ٥

  ٨  دربالة رضا محمد إیمان /د

  الفقیه والیة مستقبل  ٦

  ١٠  المؤمن عبد السعید محمد/ د.أ

  !یهودي؟ كاتب خیال أم حقیقة. فارس بالد على ملكة... الیهودیة استیر  ٧

  ١٣  ضیف فوزي محمد/ د. أ

  وتطبیقاتها الفقیه والیة  ٨

  ١٤  خطاب السید حسن/ د.أ - محمد عزت هویدا/ د.أ

  البهلویة - القاجاریة – الصفویة....  إیران في الحدیثة الدولة انهیار أنماط  ٩

  ١٥  المراغى أبوبكر فتحى/ د
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  العربى القومى األمن على وتأثیره إیران مع) ١+٥( اتفاق  ١٠

  ١٧  على سعد محمود محمد/ أ

  القدیم األدنى الشرق حضارات ضوء فى القدیم العهد فى المدن رثاء  ١١

  نقدیة تحلیلیة دراسة

  ١٩  الصیاد محمد الحدیدى عبیر/ د

  "همتى سیروس عند الدیني للمسرح تحلیلیة نقدیة دراسة"  ١٢

  أنموذًجا" جاثلیق" مسرحیة

  ٢٠  عیسى إبراهیم محمد أمنیة/ د

  )مقارنة دراسة(والفارسیة  العربیة بین ایاهوقض السجون شعر  ١٣

  ٢٢  الدسوقي إبراهیم محمد زینب/ د

  المعاصرة العبریة الروایة فى السحریة الواقعیة  ١٤

  نموذجا" רוסי רומן" "روسیة روایة" روایة

  ٢٤  الدیب محمد دعاء/ د

  اإلسرائیلیة للمونودراما النفسیة القراءة  ١٥

  "مختارة مسرحیة نصوص من لنماذج نقدیة دراسة"

  ٢٦  الدین سیف محمد دعاء/ د

  الحدیثة العبریة القصة في والواقع الفانتازیا  ١٦

القصصیة " קרת אתגר كیریت إتجار" أعمال من مختارة نماذج في نقدیة دراسة

  التجریب مفهوم ضوء في

  ٢٧  محمد الحمید عبد رشا/ د

  لیبیا یهود أدب في" النازیة أحداث"  ١٧

  "בלזן ברגן בנגזי'' بلیسن برجن بنغازي" روایة في نقدیة دراسة

  سوكاري لیوسي

  ٢٩  عامر سلیمان محمد أحمد/ د

  إیران فى التعلیمى المسرح مالمح  ١٨

  أحمد المنعم عبد آمال/ د

  

٣١  



  

 - ه  -

 

 جدیدة وآفاق رؤى...  الشرقیة الدراسات األول العلمي المؤتمر

  المعاصرة العبریة المسرحیة في اإلبراهیمي الحرم لمذبحة الوثائقیة المعالجة  ١٩

  "הקץ דוחקי النهایة متعجلو" مسرحیة في دراسة

  "לרנר מוטי لیرنر موطي" للكاتب

  ٣٣  الحفیظ عبد علي سمر/ أ

  دهخدا مقاالت فى اإلبیجراما  ٢٠

  ٣٤  السیسي نیفین/ د

  العربیة إلى األردیة من الصوفیة النصوص ترجمة إشكالیة  ٢١

  "المكتوبات شرح في البینات" كتاب ترجمة على تطبیقاً 

  المجددي سعید البیان أبى للعالمه

  ٣٦  إبراهیم محمد إبراهیم/ د.أ

  "صهیون حكماء برتوكوالت" لـ العبریة الترجمة في التناص  ٢٢

  ٣٧  مرسي منال/ د

  القدیم والعهد الكریم القرآن في والبنویة اللغویة الفنیات بین التداولیة  ٢٣

  ٣٨  محمد السعید أمنیة/ د

  الفارسیة اللغویات فى الحدیثة البحثیة االتجاهات  ٢٤

  نموذجا" حاكمیت نظریه پایه بر فارسى زبان نحو" كتاب

  ٣٩  الخولى معروف محمد/ د

  للعبریة الكریم للقرآن روبین أورى ترجمة في والحذف الذكر إشكالیة  ٢٥

  مختارة آیات على تطبیقیة داللیة لغویة دراسة

  ٤٠  راشد اهللا فرج أبوالعزایم/ د

  الوسیط صربالع القبالي الفكر في العددیة الداللة فلسفة  ٢٦

  ٤٢  القاضي كمال محمد ریهام/ د

  اإلیراني الصحفي المقال في اإلقناع استراتیجیة  ٢٧

  "أنموذجا م٢٠١٨ حتى م٢٠١٥ من النوویة للقضیة اإلیرانیة الصحافة تناول"

  ٤٣  علي حسن إبراهیم مسعود/ د

  العثمانیة المخطوطات وتحقیق ترجمة إشكالیات  ٢٨

  ٤٥  محمود مكاوي أسماء/ أ
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  الحدیثة العبریة الجملة تركیب على اإلنجلیزیة الجملة تركیب تأثیر  ٢٩

  تقابلیة تركیبیة دراسة

  ٤٧  یسري نرمین/ د

  العربیة في اللغوي التأثیل بحوث وتعزیز الشرقیة الدراسات  ٣٠

  والتشغیل والمصادر المعرفیة الحقول

  ٤٨  فهمي خالد/ د.أ

  فارسىوال السریانى األدبین فى الطیر سیمائیة  ٣١

  أنموذجا" الطیر منطق"و" الطیر" قصیدة

  ٥٠  القوي عبد محمد غادة/ د.أ                          أنور محمد ماجدة/ د.أ

  اإلیراني السیاسي الحراك في االجتماعي التواصل وسائل دور  ٣٢

  األخیرین العقدین خالل

  -  نموذجاً  ٢٠١٨ ینایر احتجاجات -

  ٥١  بدوي عبدالعزیز عبدالفتاح رضا/ د

  الحقیقي التواصل إلى التمثیلي التواصل من اللغات تعلیم  ٣٣

  - مستقبلیة رؤیة -

  ٥٥  مرسي زینهم هیثم/ د

  

  

  


