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2022لعام     
 العليم احلكيم اخلبري  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 والصالة والسالم على خامت األنبياء وادلرسلني ، 
 وبعد 

مث أتوجو خبالص الشكر والتقدير لكل أعضاء رللس ، فضلو وتوفيقو يف البداية أمحد اهلل تعاىل على    
 فاللأعضاء اذليئة االستشارية األ كذلك كلو تطويرىا، دعمها و ادلبذول ل إدارهتا ادلوقرين على اجلهد

 .لتفضلهم بالنصيحة والعون عند احلاجة
على ثقتهم الغالية، شىت أحناء الوطن العريب كما أتقدم حبزيل الشكر واالمتنان للباحثني الكرام من    

 . باجمللة إنتاجهم الفكري ادلتميز شر نوحرصهم على 
 من إنتاج األساتذة، والباحثني،وادلمارسني حول  إين ألرجو أن تنشر اجمللة يف األعداد القادمة ادلزيد و    

ضاًل ف واللغوية ؛ واالجتماعية اإلنسانية العلوم رلاالت يفأحدث االبتكارات واالذباىات واالىتمامات 
 .عن التحديات العملية اليت سبت مواجهتها واحللول ادلعتَمدة

اجمللة العلمية من  م 0005لسنه يوليو شهرل( 501) هوخمسالمائة العدد فهو العدد الذي بني أيدينا،أما     

يف الفروع ادلعرفية ادلختلفة صيلة من البحوث والدراسات األ عدداً  يتضمنو  سكندرية،جامعة اإل –داباحملكمة لكلية اآل

 التاليني:قطاعني ال ربت ىذه الدراسات والبحوث درجتن و؛ اإلنسانية واالجتماعية واللغوية زبصصات العلوم يف
 

  -نسانية واالجتماعية :اإلقطاع العلوم  -5

" علم آثار عصور ماقبل التاريخ ، بعنوان  عصام السعيدستاذ الدكتور/ لألحبثًا قسم التاريخ  فيوقدم وقد          
االنهيار الثالثي " ، بعنوان إسالم مصطفي محمد / للسيد الدكتورخر آوحبث وعالقته بعلم األنثروبولوجيا "، 

 "سرة اور الثالثة ونهاية السيادة السومرية لأل

   ، بعنوان/ شيماء عالء الدين ستاذة ألوا هدير الدناصوري ،/  ستاذة ألكٍل من : ال اً حبث االجتماعقسم  ساىمكما 

 ".ريتزراألسس النظرية والمنهجية لنظرية الماكدونالية عند جورج " 

  -قطاع العلوم اللغوية واالداب : -0

الذهنية " :  ، بعنوان Dou Tian Jiao/ ة للدكتورةوقد قدم فيو قسم اللغة العربية حبثًا للسيد    
"  بعنوان حبث زلمد خالد الزعيبقدم الدكتور/ كما " ،  والملحمية المسرح بين توفيق الحكيم وسعد اهلل ونوس

 أواخر القرن الرابع الهجري بين قصدية الصرف واإللحاق "رواية الشعر العربي حتى 



 
.  105. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  

2022لعام    بعنوان :؛/  مرام ناصر الزير بحث للدكتورة بقسم اللغة االجنليزية  ساىم و 

Attitudes Toward Code-switching in a Saudi Public Hospital 

 : ما يليأما قسم العروض ، فقد قدم 

 البحث على اإلنترنت لطالب القرن الحادي و العشرين:مهارات بعنوان :"  لرسالة ماجستري  عرلاً  -5

مسؤولة ادلصادر اإللكًتونّية يف إدارة  -سوزان محّمد بدر زهر/  االستاذة ، أعدت العرض" دراسة حالة للصف الثالث  الثانوي 

 .لبنان–مكتبات جامعة بريوت العربّية 

دور ملتقيات المبدعين في تنمية اإلبداع لدى التالميذ دراسة تجريبية بعنوان :"   ماجستري لرسالةعرلاً  -0
 / آية عبد الجواد السيد عبد الجواد من إعداد، في مكتبة مدرسة النيل الحديثة للغات باإلسكندرية " 

 
لون حياتك بفكرة : دليلك العملي البسيط إلى ترقية قدرات عقلك، وحل  " عرلًا لكتاب بعنوان: -3

 ، ومن ثم تحقيق أهدافك ، وزيادة دخلك من خالل تعلُّم مهارات وتقنيات االبتكار "مشكالتك ؛ 
دكتوراه يف ادلكتبات وادلعلومات و موجِّو ادلكتبات ادلدرسية دبحافظة مشال سيناء -محمد عبد الفتاح كامل / إعداد من

 كلية اآلداب جامعة ادلنوفية-

 

؛ فضاًل عن عروض القيمة من اجمللة رلموعة متنوعة من الدراسات والبحوث العلمية ومخسة  ادلائةوىكذا يقدم العدد 
، يف شيت اجملاالت والروافد ادلعرفية اإلنسانية واالجتماعية ، واليت نأمل أن تسد حاجة الباحثني والقراء الكتب والرسائل 

.وتضيف قيمًة إىل اإلنتاج الفكري العادلي   

 ،،،والمستعان واهلل الموفق 

 الرماديزكريا أماني أ.د.  

 أستاذ تكنولوجيا المعلومات
 بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلسكندرية

 .المجلة تحريرو رئيس 
  


