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 يجهح  يؤن فٍ انًقاالخ فٍ افكش  
 إَساَُاخ

 (66-65 و 64-63 :أعذاد) 1024 سُحن

 

بيبد انزقهُذَخ ضًٍ انُغُح انؼًشاٍَ  ،خاطر رونً رفعد أتى ًّ انح
 عذد نهًذَُخ اإلعاليُخ. دساعخ يقبسَخ فٍ ػذح يذٌ يزىعطُخ،

 .-3696 ، ص.34-36 يسدوج

 ي يزقبطؼخحشة فشَغب فٍ اندضائش: سؤ.،هارذًىخنسُُهاَس إ
 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،ووقبئغ يقبثم رأوَالد

216-242. 

انذػى اإلَغبٍَ انهىنُذٌ نهالخئٍُ َقزوا طفالً": أ" ،َُاكتاش 
 عذد)ثبنهغخ انفشَغُخ(،  ،2591-2551 اندضائشٍَُ خالل حشة اندضائش

 .266-246، ص. 33-36 يسدوج

بيبد: فضبء ،تروكىب تُرُُا ًّ )ثبنهغخ اد يثُشح نهدذل، انح
 .31-44ص.  ،34-36 يسدوج عذد ،انفشَغُخ(
انزاكشح فٍ  اعزشخبع أو (2551 ،2591)وهشاٌ  ،صادقتٍ قادج 

-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،انقظض انقظُشح ِعُب خجبس

  .204-36 ، ص.33

بو انشؼجٍ ثزهًغبٌ ،وشًح انهادٌتى ًّ ، 34-36 يسدوج عذد ،انح
 .-246166 ص.

ًّ  ،انحثشٍ عالء  ،انزأهُم بيبد انزبسَخُخ ثٍُ انحًبَخ وئػبدحانح
 .-2237 ، ص.34-36 يسدوج عذد

بو رو قِجت نًغكٍ خضائشٌ فٍ انؼهذ  ،درَىش جعالنٍ َجُثح ًّ ح
 83-92. ، ص.34-36 يسدوج عذد )ثبنهغخ انفشَغُخ(،، انؼثًبٍَ

بو و ثقبفٍ نه-انًُىرج انغىعُى ،تُرُُاكىنة  ودويرَشر هاَذٌ  ًّ ح
 .-2230، ص. 34-36 يسدوج عذد يحُطه، )ثبنهغخ انفشَغُخ(،

 2792ئَبنخ رىَظ ثٍُ يُثبق  انحًبَخ وانقبَىٌ. َظبو ،هذٌسعُذٌ 
-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،وانُظبو انكىنىَُبنٍ انفشَغٍ

 .166-163 ، ص.33



  1024 ح سُحاف انًجه  كش  

76 

 ،: اإلسس وانُّهت2591 األسشُف اندضائشٌ عُخ ،صىفٍ فؤاد
 .166-122 ، ص.33-36 يسدوج عذد، غخ انفشَغُخ()ثبنه

بو: ساهٍ انًًبسعبد  ،ريعىٌ َىرَح-تُغثرَط وعادل خذَجح  ًّ انح
 59-82. ، ص.34-36 يسدوج عذد وانطقىط، )ثبنهغخ انفشَغُخ(،

 عذد، انخهذوَُخ انًإسخىٌ اندضائشَىٌ وانًشخؼُخ، يحًذغانى 
 .13-26 ، ص.33-36 يسدوج

أفؼبل "خضائشَخ" حىل يغزقجم اندضائش  ثالثخ سدود ،عثهحغسَم 
 .120-286 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،2780-2781

فٍ وانزًُُخ انجششَخ االعزؼًبس، االعزقالل  ،يحًذقىَذرٌ 
 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ؟اندضائش: أَخ حظُهخ

263-286. 

ًّ . انشهبَبد االخزًبػُخ نهدغذ ،ٍُ عًركارن )فٍ  بو انًغبسثٍانح
 عذد ،اإلحُبء انضوال أو، ػشش وانؼششٍَ( ثٍُ انذواوانقشٍَُ انزبعغ 

 .2-3614 ، ص.34-36 يسدوج
بو" فٍ يظش  ،كًال انذٍَ شهُة دَُا ًّ انطهت ػهً "انح

 .-6366 ، ص.34-36 يسدوج عذد انًؼبطشح،

 انؼهى واندًهىس: رفبػم انًقًٍُُ انًحهٍُُ انزقبء ،يارشالك إَهسٍ
بو ًّ -36 يسدوج عذد )ثبنهغخ انفشَغُخ(، ،وطُّبع انقشاس حىل انح

 .45-57 ، ص.34

اريحُذ عاير   ً انىالَبد انزبسَخُخ فٍ أصيخ خجهخ انزحشَش  ،ع
 ، ص.33-36 يسدوج عذد، ، )ثبنهغخ انفشَغُخ(2591انىطٍُ نظبئفخ 

206-214. 

: انقطُؼخ يغ انزبسَخ انشعًٍ فٍ قفم ثًفزبحٍُ، جُميىَسروٌ 
-62 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ(، شَغب واندضائشف

31. 

اندضائش واندضائشَىٌ فٍ انُظبو انكىنىَُبنٍ. ، راجُهث هيُُُُ
عذد يسدوج ، ثبنهغخ انفشَغُخ(، )خئَغطىغشافُ -يقبسثخ ربسَخُخ

 .60-26 ، ص.36-33
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 1024فٍ سُح  حنًقاالخ انًرُىعااف كش  

 

اخهُخ فٍ اندضائش: يؼبَُخ َقذَخ انهدشح انذ، أوطانة َعًُح
 .231-236 ، ص.34-36 يسدوج عذد، 1007و 2557و   2575إلحظبءاد 

 انشجبة، ربخًؼذ و اندًؼُبد ثًُطقخ انقجبئم انُىو : ،تساح طُطى
-182 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،حبنخ آد ئَدش

133. 

 انُدُذد انًذّسعىٌ ،َىرَح ريعىٌ-تُغثرَطو زتُذج سُىسٍ-رتاحٍ
 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهغخ انفشَغُخ( ،أيبو رحّذٌ انًُذاٌ

163-180. 

بل انًغشّ  ،فؤادَىار  ًّ حٍُ يٍ انؼًم واألعشح فٍ خطبثبد انؼ
 .68-62 ، ص.33-36 يسدوج عذد، انؼًىيٍظشف انؼًم انًأخىس 

 

 
  ، قراءاخ َقذَحرسائم جايعُح ،كرةض وعر افكش  

 1024ٍ سُح ف وأخثار عهًُح

 

 

 .خُىد يٍ دوٌ قضُخ. راكشح نحشة اندضائش ،ترازودورو آَذرَا
 ، ص.33-36 يسدوج عذد، انفشَغُخ( ثبنهّغخ)، خُهجبس يُُُُه ثقهى
621.  

رحذ عًبء ػٍُ انظفشاء. شهبداد وقظض  ،تىذخُم تغذادٌ
بسح ثّكىػ ثقهى .حىل انزؼزَت خالل حشة اندضائش ًّ  ثبنهّغخ)، ػ

  .602، ص.33-36 يسدوج عذد، انفشَغُخ(

انُضػخ انفىضىَخ فٍ انظشف انكىنىَُبنٍ: حبنخ  ،تىتا فهُة
، حغٍ سيؼىٌ ثقهى اندضائش. انزُظًُبد انؼغكشَخ و انظحبفخ.

 .626 ، ص.33-36 يسدوج عذد، انفشَغُخ( ثبنهّغخ)

طبدق ثٍ  ثقهى .يذَُخ فٍ صيٍ انحشة )شهبدح( ،جًعٍ عثذ انقادر
 .601 ، ص.33-36 يسدوج عذد، خ(انفشَغُ ثبنهّغخ)، قبدح
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، ثغذاد-ثقهى يحًذ حُشػ يظبهش انزىثخ. ،سهُى-سًاعُمخسَذار إ
 .34 ، ص.33-36 يسدوج عذد

 .اندضائش انُىو: يقبسثبد حىل يًبسعخ انًىاطُخ ،حسٍريعىٌ 
 .63 ، ص.33-36 يسدوج عذد، ثقهى فإاد َىاس

بس هى ثق ُغُخ.. يدضسح ي2591خىَهُخ  5وهشاٌ َىو  ،غُىوزَهر  ًّ ػ
 .616 ، ص.33-36 يسدوج عذد، )ثبنهّغخ انفشَغُخ( ،يحُذ ػبيش

بيبد ،شرَفح-سف اج َثُهح ًّ  انؼثًبٍَ انؼهذ خالل اندضائش يذَُخ ح
 ػًش ثقهى. ػشش( انزبعغ انقشٌ ئنً ػشش انغبدط انقشٌ )يٍ

 .202 ، ص.34-36 يسدوج عذد انفشَغُخ(، ، )ثبنهغخكارنٍُ

 أو انىعبئم فشم .اندضائش فٍ انؼًشاٌ ،سُذٌ تىيذٍَ رشُذ
بسح  انفشم؟ ثقهى وعبئم ًّ  يسدوج عذدانفشَغُخ(،  ، )ثبنهغختكىشػ

 .203 ، ص.36-34

يزكشاد يدبهذح يٍ خجهخ انزحشَش انىطٍُ انُبحُخ  ،ظرَف زهرج
، 33-36 يسدوج عذدخذَدخ يقذو، ثقهى  .انًغزقهخ نهدضائش انؼبطًخ

 .32 ص.

أيبو انحذس. دساعخ يقبسَخ نهشؼش  انشؼش انغُبئٍ ،تالَذٍَفانفىرخ 
 ثبنهّغخ) .انحبج يهُبٍَ ثقهى .انفشَكىفىٍَ فٍ انًغشة وانًششق

  .610 ، ص.33-36 يسدوج عذد، انفشَغُخ(

ػهًبء االخزًبع انؼشة أيبو أعئهخ انزحىالد  يهزقً انذونٍ:
-36 يسدوج عذدانفشَغُخ(،  )ثبنهغخ .سردوٍَانشاهُخ، ثقهى كشَى 

 .226 ، ص.34

ثقهى يحًذ  .دثُخ واعزشارُدُبد انكزّبةاألحقىل انزقً دونٍ: يه
 .666 ، ص.33-36 يسدوج عذد،انفشَغُخ( ثبنهّغخ)، ثغذاد-حُشػ

بسح ثّكىػ ثقهى .انزكىَُُخ فٍ انطىثىًَُُبذوسح انيهزقً دونٍ:  ًّ ، ػ
 .613 ، ص.33-36 يسدوج عذد، انفشَغُخ( ثبنهّغخ)

( ثٍُ انُض 2551-2585)يهزقً دونٍ: يغشذ ػجذ انقبدس ػهىنخ 
 .33 ، ص.33-36 يسدوج عذد، ثغذاد-ثقهى يحًذ حُشػ، وانخشجخ

يبٌ  22راكشح يدضسح: أوخهبٌ َىو  ،ذسانًظ ،كىتى كهُر-يىش
 يسدوج عذد، انفشَغُخ( ثبنهّغخ)، طُقىس-وَبعخ عُبسٌ ثقهى .2559

 .608 ، ص.36-33
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 1024ركري سُح 

 

 ،33-36يسدوج  عذد ،قادج تٍثقهى طبدق  ،(1021-2360)شىنٍ ثُبس 
 .6 ص.


