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  رار الف ددددر المع  ددددر طددددرر جددددرري   البيددددة العربيددددةالددددر جور جددددورب الر دددد  بدددد   

  9م :  1996بن ن لي
المرجدع فدى جعب دم البيدة  جور فجحى عبى يون   ر جدور محمدر عبدر الدراوش ال دي   ر

  ه : 1423)من النظرية إلى الجطبيق( الق هرة:م جبة وهية  العربية لبألج نب
 )الق هرة:م جبددة لبندد ن  جعبدديم البيدد ب الحيددة وجعبيم دد   دد ع عبددر المجيددر العربدد  

٤١(  ١٩٨١  
جعبدديم البيددة العربيددة لبندد طقين ببيددة مدددر  مققدد  مردبدد  طددرر الن قددة  محمددور   مدد  
  4645,(  1985)م ة الم رمة: ج معة مم القر    جرريق  

  )القد هرة: رار الف در األق  الع مدة لمند هت جعبديم البيدة العربيدةر ر  محمر طعيمة  
 34(  2000العربى  

)ري ض:م جبددة ببيدد ب مدددر   طرائددق جددرري  البيددة العربيددة لبندد طقينعبددر العزيددز  
  62( 2002المبك 

(  ص  1994  )بيددروب: رار الن ،ددة  مقدد  جعبددم البيددة وجعبيم دد روجدد   بددراون  
80  

)ري ض:م جبددة طرائددق جددرري  البيددة العربيددة لبندد طقين ببيدد ب مدددر  عبددر العزيددز  
 74-70(, ص  2002المبك 

-37(  ص  1990لمعرفدة  )ال ويدب: عد لم االح يبة البيويدة  محمر محمر المعجور  
38  

)الممب ددة مددراد  جعبدديم البيددة العربيددة م رراقددة مقددحية نقريددة  محمددر عبددره عددوض  
  64هـ(  ص   1420العربية القعورية: م جبة المبك ف ر الوطنية  

مقد  إعدرار ال جدب لجعبميدة لييدر الند طقين ن  ر عبر هللا الي ل   عبر الحمير عبر هللا  
  54العربية القعورية: رار االعج  م(  ص    )الممب ة ب لعربية

(  1991)القد رهرة: رار ال دواش   جدرري  فندون البيدة العربيدة عبى محمدر مدر ور   
  109ص  

)ال درم: الدرار الع لميدة   جعبديم البيدة العربيدة لبند طقين بييرهد  عمر ال ريق عبدر هللا  
  75(  ص 2008

 ر جعبديم البيدة العربيدة لييدر الند طقين ب د  إعدرار مدواعبر الرحمن بن إبراهيم الفوزان  
  40(  ص  1428)الممب ة العربية القعورية  

الم جبدة  ) جعبيم البية العربية لبن طقين ببية مدر  مقق  مردب  طرر جرريقد  النّ قة  
  151(  ص  1985العربية القعورية: ج معة مم القر , 



)ال ويددب: عدد لم المعرفددة    قددي ولوجية البيددة والمددرض العقبدد جمعددة قددير يوقددش  
  81-80(  ص 1978

قدوراب ي : مع در جعبديم مذ رة طرر الجدرري  لبيدة األجنبيّدة  )عبى ثور  عبر الجبي   
  3البية العربية(  ص  

  الوث ئق من إرارة مررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح ومية الثّ نية  رير 

ف   2012مبري   25( 2ربيّة لبف   المق ببة ب ألقج ذ  م  ال  ر  )مرّر  البّية الع
   رير اإلرارة المرّر  فى المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نية 

فد   2012مبري   25( 3المق ببة ب ألقج ذ محمر مقنون )مرّر  البّية العربيّة لبف   
  ر   رياإلرارة المرّر  فى المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نية 

فدد   2012مبريدد    25(2)مددرّر  البّيددة العربيّددة لبف دد   مبددرور المق ببددة ب ألقددج ذ 
   رير  فى المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نية  اإلرارة المرّر 

 فد  الف د  2012مبريد    25( 2)الجبميذ البّية العربيّدة لبف د   إم م  عران المق ببة ب
   رير  ق ميّة الح وميّة الثّ نية المررقة الثّ نويّة اإل

فدد   2012مبريدد    25( 2)الجبميددذ البّيددة العربيّددة لبف دد   إمدد م عبددر الددّرحمنالمق ببددة ب
   رير الف   المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نية 

  درير ة المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نيدالم حظة ف   ّش األّو  الثّ نوي 
 م 2012مبري   25

  درير المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح وميّة الثّ نيدة الم حظة ف   ّش األّو  الثّ نوي 
  م 2012م ر   8

ف   2012مبري   25( 2المق ببة ب ألقج ذ  م  ال  ر  )مرّر  البّية العربيّة لبف   
   رير   وميّة الثّ نية اإلرارة المرّر  فى المررقة الثّ نويّة اإلق ميّة الح
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 جرجمة الب حث
 
 

 



غ وغكددوب  لاددخلي  دد للم1990 جددثاوب  ل24ولددالبلحث دد لاددخل ددث   ل

حما سد لبلا ا د لملبلعلدوملبلا ا د لح علّل علّمهل.لوهول حاألحعثاجوك لجثوىلبلّش ي ّ 
 .هابلغ وغكو  لعثاجـوك لجثوىلبلّش ي ّ بل

غ وغكدو ل لإ داىلبلمداب فلادخللغ وغكو ما س لبإلح ابئ  ح م  علّلو
 م.2002عثاجوك للو ا هخلهذبلبل علملسا ل

و ا هدخللبلثثاو  لبل كوم د لغ وغكدو لعدثاجوكلما س ح م  علّل  اخلثمل
 .م2005سا ل

و ا هدخلسدا ل   لعثل  لبل كوم  لا وبءس ىلكالما س ح م  علّل  اخلثمل
 م2008

 كوم  لكا   لاخلكل  لبلجثمع لبإلسالم  لبللاخمهل علّلللكل س م ّلوحعالذ
 وبل مالهللل ّبلبلعثلم ن.. ا هخلبآلن غ لبلع ح  ل  ىّل ح  لبللّل ّلبل ّ ح  لشعح لبل
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