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 قسم اللغــات الشـرقية
 قسم اللغــات املاانيــة 
 قســـــــم التـــــــا ي   
ـــا  ــم افغـرافيـــ  قســـ
الفرنسيــة  اللغـة   قسم 
املسبانيــة  اللغـة   قسم 
ــم   ـــا قســــ  اجتـمـــــ
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 قسم اللغات املفريقيــة 
   

 رئيس هيئة التحرير

 هيئة التحرير



 قواعد تقديم البحوث للسشر 
 نرجو من السادة الباحثين التكرم بمراعاة القواعد التالية :

 سم .17.5X25الورد أبعاد ورقة الكتابة على ملف  –
 .ى وأسفل وجهة اليمين وجهة اليسارسم من أعل3ترك هوامش  –
   Simplified Arabicنوع الخط المستخدم  –
 Times New Romanنوع الخط المستخدم باللغة اإلنجليزية  –

 يراعى يف طريقة الكتابة ومقاس ومسك اخلط القواعد التالية :
 )باإلنجليزية والعربية( 

 Bold 14عنوان البحث  –
 Bold 14اسماء القائمين بالبحث  –
 عادي 14عناوين األقسام الرئيسين للبحث  –
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 Bold 12وظائف القائمين بالبحث  –
 عادي 14متن البحث  –
 عادي 12هوامش البحث  –
 مسافة واحدة 1تباعد األسطر  –

مسخجل (    CD  )  لتحكيمهمخا واسخطوانةيتم تقديم نسخختين مخن البحخث  
عليها البحث بعد التعديل مع االلتزام بوجود ملخص للبحث باللغتين العربيخة 
واإلنجليزية فيما ال يزيد عن صفحة واحدة ملخخص اللغتخين وكلخي فخف ملخف 

 .واحد
 



 

 
 



  
  



 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

أنزل على عبده الكتاب، ليكون للعالمين نذيرًا، الذي له ملي  الحمد هلل الذي 
السماوات واالرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريي فف الملي، وخلق كل شفء 
فقدره تقديرًا، والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي جاءت سنته تبيانا وهدى  

 للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بحمد هللا العدد السابع والعشرين من مجلة قطاع عزيزي القارئ نستقبل معا 

الدراسخخات اإلنسخخانية، وكلنخخا أمخخل فخخف مواصخخلة العطخخاء ورفخخع رايخخة العلخخم والمعرفخخة 
وتعميم الفائخدة العلميخة بخين  خالب العلخم والبخاحثين، وال جخدال أن اسختمرار نجخا  

مجلخ  المجلة وتزايد اقبال الباحثين علخى النشخر فيهخا يرجخع تلخى تفخانف أع خاء  
 االدارة فف خدمة رفعة المجلة المجلة وتيسير النشر فيها.

ا لكوكبخة  ويت من هذا العدد بخين دفتيخه ثالثخة وثالثخين بحثخا مختخاًرا ومتنوعخً
مخخخن االسخخخاتذة والبخخخاحثين والباحثخخخات مخخخن جامعخخخة االرهخخخر والجامعخخخات المصخخخرية 

فخف ظخل والعربية؛ تنم عخن فكخر يزيخر ووعخف كبيخر، وتعخالا ق خايا جخادة ومهمخة 
المتغيخخرات والوخخرور الراهنخخة فخخف كافخخة التخصصخخات المختلفخخة للعلخخوم االنسخخانية 
واللغخخخات االوربيخخخة واللغخخخات الشخخخرقية، حيخخخث تتنخخخاول دراسخخخات فخخخف علخخخم االجتمخخخاع 

ابحخخخخاي" وفخخخخف الوثخخخخائق والمكتبخخخخات  7ابحخخخخاي" ويليهخخخخا الدراسخخخخات التاريخيخخخخة  "9"
سخخخات علخخخم الخخخنف ، وريخخخاض ابحخخخاي"  أمخخخا درا3ابحخخخاي"  واللغخخخة االلمانيخخخة  "5"

اال فال، واللغة التركية )بحثين( من كل تخصص، بينما دراسات الجغرافيا، واللغة 
 االنجليزية، واللغة العبرية  "بحث واحد"  فقط من كل تخصص.
م( مخخن مجلخخة 2021هخخذا ويشخخهد صخخدور العخخدد السخخابع والعشخخرون )يونيخخو 
ليزيخخة وآدابهخخخا والترجمخخخة قطخخاع الدراسخخخات اإلنسخخخانية حصخخول قسخخخمف اللغخخخة االنج



الفورية، واللغة األسبانية وآدابها على االعتماد من الهيئة القومية ل مان جودة 
 م، والعقبى لباقف اقسام الكلية بحول هللا تعالى.2021فبراير  24التعليم بتاريخ 

وأخيرًا اتقدم بخالص الشخكر والتقخدير لمعخالف االسختاكة الخدكتورة نهلخة انخي  
وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوي، علخى مخا تبذلخه مخن جهخود محمد مصطفى  

ودعخخم متواصخخل للنهخخوض بالمجلخخة، والشخخكر موصخخول لفريخخق العمخخل مخخع سخخيادتها 
والمتمثخل فخخف أال والء حسخام سخخكرتير هيئخخة تحريخر المجلخخة، وأال منخار عبخخد الحميخخد 

المعهخود سكرتير المجلة، أالتهانف سمير المسخوول المخالف للمجلخة علخى تفخانيهن  
 فف العمل للخروج بالمجلة فف أف ل صورها.

وفف الختام نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد وأخر دعوتنا أن الحمد هلل رب 
 العالمين 

 األستاذ الدكتور
  تحية أبو شعيشع

 ورئيس جملس إدارة كلية ال  عميدة

 جملة قطاع الدراسات اإلنسانية
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وثائق استرياد السيا ات وقطع الغيا  فى  
د اسة   م (  1990م إىل   1981الفرتة ) من  

 أ شيفية دبلوماتية
 إعداد

 

1291-1434 

19.  

كروسريف    تقييم خدمات مؤسسة 
CROSSREF  من خالل موقعها 

 إعداد
 

1435-1524 

20.  

اقتساء امل شيفات لألشياء ااادية ااتعلقة  
 بالوثائق: د اسة حتليلية

 إعداد
 

1525-1572 

21.  

الويبليوجرافيات ودو ها يف التعريف  
ا 
ً
 باإلنتاج الفكري: الفهرسة منوذج

 إعداد
1573-1620 



22.  

استخدام الباحثني جبامعة املزهر  
لشبكات التواصل املكادميي: د اسة  

بوابة البحث   حتليلية لشبكة
Researchgate 

 إعداد

1621-1676 

23.  

فاعلية السمذجة اإللكرتونية يف تسمية  
ااها ات الرياضية وبعض مها ات  

التفكري البصري لدي أطفال الروضة سن  
 سسوات   5-6

 إعداد

1677-1784 

24.  

برنامج متكامل لتسمية بعض مفاهيم  
ومها ات  يادة املعمال لدى طفل  

الروضة املزهري يف ضوء بعض ااتغريات  
 الدميوجرافية  

 إعداد

1785-1892 



25.  

التعليم اإللكرتونى وعالقته بالدافعية  
لدى عيسة من   لإلجناز والتوافق الد اسى

 افامعة طلبة 
 إعداد

1893-1998 

26.  

مستويات اإلجهاد الوالدي  
واسرتاتيجيات التكيف لدى أمهات  
املطفال وااراهقني من ذوي اإلعاقة يف  
ضوء بعض ااتغريات الدميوجرافية .  

 د اسة مقا نة
 إعداد

1999-2094 

 

  



 

  



 

 



  



 

 

 

  



 

 

  



 الفهرس

27.  

جتليات اهليمسة املمريكية عسد الشاعر  
 الرتكى كمال صايا  . 

 

 إعداد
 

2095-2156 

28.  

لصباح   "إبريق الشاى"  çaydanlıkقصة 
 د اسة حتليلية  الدين على

 إعداد
 

2157-2218 

29.  

נעם גיל " ااسرح العبثي ااعاصر عسد

مى צעצועים" مسرحية "ام جيلنوع
ُ
" د

 ام( أمنوذج2018)
 إعداد

 

2219-2280 
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