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 قائمة األبحاث المقبولة للنشر في مجلة ريس 

ترقيم 

 الملفات
 اسم الباحث عنوان البحث

ترقيم 

 الصفحات

رؤية معاصرة في احتواء اشكاليات  1937ميثاق سعد اياد   .1

 الجوار التركي العراقي اإليراني
 26-1 صباح مهدي رميض أ..د.

لدراسة مستوى ممارسة متطلبات مشروع التوّجهات الدولية   .2

في التدريس لدى  (TIMSS-2015)    الرياضيّات والعلوم

 معلمي علوم المرحلة األساسية في األردن

 51-27 د.علي مقبل السالمة العليماتأ.

 لطلبة المستدامة التنمية أجل من للتربية تدريبي برنامج أثر  .3

 ذكائهم في الحياة علوم فرع – العلوم قسم في الثالثة المرحلة

 االجتماعي

 العفون يونس حسين نادية. د. أ

 الحمزة عبد شريف غادة. د. م. أ

 الشيخ

52-74 

دراسة في سياقات التشكل وأثرة  -األزياء تصميم الزحام في   .4

 في تصميم أزياء األلفية الثالثة

 أ. د. هدى محمود عمر

 أ. م. د. فاتن علي حسين
75-93 

والصحية الخصائص " الديموغرافية واالجتماعية   .5

 واالقتصادية"

دراسة مقارنه  –للمرأة المسنه فـــي المجتمع األردنـي 

 2004- 2015لتعدادي السكان 

 أ. د. لبنى جودة عكروش

 د.  أسمى عبد الحافظ الجعافره
94-116  

صعوبة التعبير االنفعالي كعامل خطر لإلصابة بسرطان   .6

 الثدي: دراسة ميدانية

 أ. د. فتيحة كركوش

 بن  قويدرد. أمينة 

117-

136 

الجزائر -قطاع التعليم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة  .7

 نموذجا

 سيا شريفآ أ.د.

 د.  الجياللي سالمي

137-

161 

 بن مبروك فرج أ.م.د. رياض صرف الزكاة في األمراض المستعصية  .8

 عبدات

162-

196 

معروف الرصافي سيرته ونشاطة السياسي وموقفه من   .9

 م1945-1875والتعليم في العراق قضايا التربية 
 أ.م.د. طارق زيدان خلف

197-

221 

"المعدالت والتفضيالت القرائية لدى طلبة كلية التربية   .11

 االساسية وكلية التربية الرياضية"

 أ . م. د . أيمان كاظم أحمد

 . د . سالم هوبي وحيد م

222-

235 

 التعويض عن عدم تأمين الكسب الفائت في وديعة النقود  .11

 المصرفية.

-336 الجبوري لفته صبار نصير. أ.م.د

253 

مشروع الجزيرة  - معوقات التنمية الزراعية في السودان  .12

 انموذجا

 . هاجر حميدة سليمان فرحد

 مدنيابراهيم  عمر ةد. جميل

254-

269 

سيرة الصحابي الجليل عبد هللا بن جرير البجلي )رضي هللا   .13

 عنه(

 د. ظفر عبد الرزاق ذنونأ.م.

 الجاسم

270-

295 

-296 عواد موحان حكيم. د ووظائفه( أنماطه) الكريم القرآن في التمرد خطاب  .14

318 

حماية الحقوق االقتصادية لالجئين في القانون الدولي   .15

 والتشريعين الجزائري والتركي

-319 عبد القادر مهداويد.

335 

-336 الحوامدةد. نجود عطاهللا  جماليات التناص القرآني في الشعر األموي  .16

356 

-357 د.محمد عباس أحمد تطور منابع تمويل االرهاب وسبل مواجهتها  .17

379 

تصنيف المهارات التعليمية في مدرسة النبي محمد صلى هللا   .18

 عليه وسلم.

-380 حامد محمد عبدالغفار د. نجوى

405 

تداخل األجناس في روايتي ) أحذيتي و جواربي و أنتم و   .19

 جميعا ( للسعيد بوطاجيناللعنة عليكم 

 د. أحمد بقار

 

406-

425 
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ترقيم 

 الملفات
 اسم الباحث عنوان البحث

ترقيم 

 الصفحات

اهمية بناء معايير لمادة الرياضيات في مرحلة التعليم   .21

 االساسي في ضوء المعايير العالمية

-426 د. أميرة عبد الحي حسن  درار

446 

)قصة الثالثة  المحتوى التربوي في قصص صدر اإلسالم  .21

 الذين خلفوا نموذجاً(

-447 الخضر الحسن سالمإبراهيم  د.

468 

الالمساواة في توزيع الخدمات التعليمية بأمانة العاصمة في   .22

 الجمهورية اليمنية وتأثيراتها على تالميذ المرحلة الثانوية

-469 د.عبد الغني أحمد علي الحاوري

493 

حل المشكالت لدى طلبة الذكاء االستراتيجي وعالقته في   .23

 الكليات األهلية

-494 د. ميساء يحيى قاسم

517 

الدراسات األنثروبولوجية في المغرب من هيمنة النموذج   .24

 إلى تجريب البدائل

 د. الزهرة إبراهيم

 

518-

539 

التعاون الدولي اللوجستي في مجال مكافحة دعم وتمويل   .25

 .اإلرهاب

-540 د. بشير سبهان أحمد

562 

-563 د.اونسه محمد عبدهللا اونسه التربية االسرية المعاصرة وانعكاسها على المراهقين  .26

582 

27.   ً -583 د.نوال طارق ابراهيم اسباب الهجرة غير الشرعية ومواجهتها جنائيا

608 

مسارات نمو األطفال المصابين بالتوحد في ظل عالج   .28

دراسة عيادية طولية على عينة من األطفال  - ادماجي

 المصابين بالتوحد بالجزائر

 د. لينة بالل
609-

636 

 د. قمقاني فاطمة الزهرة وسبل معالجتها  تطور انتشار الجريمة في المجتمعات  .29

 د. سيــد نـوال

637-

658 

معايير كفاءة جمعيات النفع العام ذات الطابع االجتماعي في   .31

 دولة الكويت

-659 د. سهام علي أحمد القبندي

685 

واستعماالتها في العربية" حيث "   .31  

 

إبراهيم بن علي بن محمد آل قايد د.

 عسيري

686-

706 

ً  التشريعالعبرية القديمة  –العالقات العراقية   .32 -707 أ.م.د. طعمه وهيب خزعل انموذجا

720 

أثر التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الثاني المتوسط   .33

لديهم وميلهم في مادة الفيزياء وتنمية مهارات عمليات العلم 

 نحو الفيزياء

 د. عبدالرزاق عيادة محمد اللهيبي
721-

744 

تشكل صورة االخر في الشعر العربي الحديث في النصف   .34

 االول من القرن العشرين )أحمد شوقي انموذجاً(

-745 د.بان كاظم مكيأ.م.

764 

أثر استراتيجية حوض السمك في التحصيل وتنمية مهارات   .35

طالبات الصف الخامس االدبي في  لدىالتفكير االبداعي 

 مادة األدب والنصوص

 ا.م.د. ابتسام صاحب موسى

 ا.م. رائـــدة حسين حميد
765-

794 

إشكالية المساواة بين الزوجين في الفقه اإلسالمي وقانون   .36

 05/02األسرة  الجزائري المعدل 

-795 د. بن قوية سامـية

813 

( في تحصيل Flipped Learningفاعلية التعلم المعكوس )  .37

مادة الفيزياء لدى طالب الصف الرابع العلمي واتجاهاتهم 

 نحوه

 أ . م .د. ثاني حسين خاجي الشمري
814-

835 

المعاقين   مدرسي التربية البدنية ودورهم في إدماج التالميذ  .38

 حركيا

 د. مزاري فاتح

 أ. حماني إبراهيم

836-

848 
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ترقيم 

 الملفات
 الباحثاسم  عنوان البحث

ترقيم 

 الصفحات

التغيير في األدوار الجندرية عند الالجئات السوريات في   .39

 األردن

 أ. عهود عايد سالمه الزيود

  د. أمل سالم حسن العواودة

849-

873 

41.  Type -2– diabetes and B-cell potassium 

(kir6.2) gene (KCNJ11) 

 ريما )أحمد رسمي( فايز اعبيد

Reema (Ahmad Rasmi) 

Fayez Obeid 

874-

889 

القيم التربوية في سورة الكهف وسبل توظيفها في التعليم   .41

 المدرسي

 أ. هيثم صالح ابراهيم الدليمي

 أ. عالء خلف حسن الساطوري

890-

914 

-915 أ.يحياوي نور الهدى الخجل وعالقته بتقدير الذات  .42

927 

-928 محمودم. م. حنان علي أحمد  اإلعالم االسالمي: مفهومه وخصائصه  .43

956 

44.  Poetry Translating: Gains are More than 

Losses 

 أنعام نجم جابرأ.م.

Asst. Prof. Inam Najm 

Jaber 

957-

974 

تصميم نظام غيابات طلبة معهد أعداد المدربين التقنيين   .45

 بواسطة برنامج أكسل ودراسة جدوى النظام

 م.م. اكرام هادي صالح

 

975-

988 

الزواجي لدى المتزوجين عن طريق شبكات التوافق   .46

دراسة ميدانية في بعض الواليات  –التواصل االجتماعي 

 الجزائرية

 هارون سوميشة

 عيسى عزيزة
989-

1005 

47.  

Problems of Using Tenses in Oral 

Communication Facing Sudanese EFL students 

 

- Salih abdallah Ahmed 

Abdallah 

-Mohammed Ahmad 

Mohammed Ali 

-Ahmed Musa Ibrahim 

Babiker 

1006-

1023 

48.  The Prosody-semantics interface in Quranic 

Arabic pros 

 أ.اريج علي محمود عطي

Areej Ali Otay 
1024-

1037 

مدي تقديم خدمات اإلرشاد النفسي المدرسي المقدمة  لطالب   .49

الثانوية  المرحلة الثانوية )دراسة ميدانية لمعلمي المرحلة

 والية الخرطوم(

د. نصرالدين عبد هللا محمد احمد 

 السني

 

1038-

1055 

إتجاهات معلمي ومعلمات ذوي االحتياجات الخاصة نحو   .51

استخدام الهاتف المحمول في التعليم )دراسة ميدانية بوالية 

 الجزيرة/ السودان(

 الصديق عبد الصادق البدوي بله
1056-

1087 
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Ayten KOÇ AYDIN & Muhammet Volkan ÖZKAN     

METAFİZİKSEL AÇIDAN ‘DERT’ KAVRAMI: DÎVÂN-I HİKMET 

ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME  
1088-1094 

 
Mehmet Ali DEMİR    

TÜRKİYE’DE MOBİL BANKACILIĞIN GELİŞİMİ  
1095-1102 

 
Selma Saydam & Lütfü İLGAR    

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM) ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ  

1103-1115 

 
Burhan ÇONKOR 

   SIRRI PAŞA’NIN TEFSİR YÖNTEMİ VE “TABAKÂT VE ÂDÂB-I 
MÜFESSİRÎN” ADLI RİSALESİNİN METNİ  

1116-1133 
 

Güliz ULUÇ & Ayhan KÜNGERÜ    

YENİ GERÇEK ÖTESİ (POST-TRUTH) DÖNEM: BİRLEŞİK KRALLIK 
TABLOİD GAZETELERDE BREXIT REFERANDUMU İNCELEMESİ  

1134-1152 
 

Derya UZUN AYDIN    

MİNİMALİZM SANAT AKIMI VE HEYKELTRAŞ ŞADİ ÇALIK 
1153-1170  

 
Öznur KÜPELİ & Esra AYAZ    

OTANTİK LİDERLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN GÜNÜMÜZ 
YÖNETİM ANLAYIŞINA YANSIMALARI  

 1171-1180 
 

Mehmet Akif KAPLAN    
BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM SANATINDA SEMBOLİK VE 

İKONOGRAFİK ANLATIM 
 1181-1192  
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