
باتكلل يلودلا ضايرلا ضرعم :٢٠١٦ ماعل ةيوسنلا ةمئاقلا

:تاظحالم
 )خلإ...ةيمالسإ ،ةيخيرات ،ةيعامتجا ،ةيفسلف( تاباتكلا ءانتقاب نيمتهملاو تامتهملل اليلد نوكت نأ ةمئاقلا هذه فده -١
.تاهجوتلا ةفاكل ةيمتنملاو ةيوسنلاب ةقلعتملا
 .هاوتحم عم قافتالا ةرورضلاب ينعي ال ،ةمئاقلا يف ناونع دوجو -٢
 ةّمهملا بتكلا نم ديدعلا كانه نأ يأ ،م٢٠١٦ ماعل باتكلل يلودلا ضايرلا ضرعم يف رفوتم وه ام لمشت ةمئاقلا -٣
.اهرفوت مدعل اهجاردإ متي مل لاجملا اذه يف

:)تايناسنإلاو ةيعامتجإلا مولعلا( ايميداكألاو ةيوسنلا ❖
]G52[ راملوك هيك يدنيو ،”ةراتخم تافطتقم :ةيوسنلا ةيرظنلا“ -
 ]C38[ صيرخوب يزوف ،”عونلا لاؤس ىلإ سنجلا ريغتم نم :ةيعامتجإلا مولعلا باطخ يف ةأرملا“ -
 ]D2-4[ رمعلا ليلخ نعم ،”ردنجلا عامتجإ ملع“ -
 ]D2-4[ وسوح دمحم تمصع ،”ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا داعبألا :ردنجلا“ -

:)ةثيدحلاو ةيكيسالكلا( ةفسلفلاو ةيوسنلا ❖
]F37[ )عونتمو ديج( يوادمحملا دوبع يلع :ريرحتو فارشإ ،”ةيوسنلاو ةفسلفلا“ -
 ]G35[ يليتز ةجيدخ ،”ةأرملا ،ةفرعملا ،ةسايسلا :نوطالفأ“ -
 ]F36[ مامإ حاتفلادبع مامإ ،”ةأرملاو كول نوج“ -
 ]F36[ مامإ حاتفلادبع مامإ ، ”ةأرملاو وسور“ -
 ]F36[ مامإ حاتفلادبع مامإ ،”ةأرملاو طناك“ -
]F36[ نيكوا رللوم نازوس ،يبرغلا يسايسلا ركفلا يف ءاسنلا -

 :ةيدوعسلا ةيوسنلا ❖
 رانورول يليمأ ،”ةيدوعسلا يف ةماعلا تاءاضفلاو ءاسنلا“ -
 ]E35 + E37[ خيشلا لآ ةصحو عناملا ةشئاع ، ”م١٩٩٠ ةرايسلا ةدايقو ةأرملا .. ربمفون نم سداسلا“ -
 ]F40-42[ ليقع ىفطصم اهم ،”ريثأتلاو رودلاو براجتلا لوح ةسارد :مالعإلا يف ةيدوعسلا ةأرملا“ -
]K270[ يكلاملا ةزياف ،”ةرصاعملا ةيدوعسلا ةأرملا ىلع ةيفاقثلا تارثؤملا“ -
]D12[ يبارعلا تمكح ،”اههاجت ةلودلا ةيلوؤسمو ةيعمتجملا اهتايلوؤسم نيب ةلماعلا ةيدوعسلا ةأرملا“ -

 :ً)ايرظن( ةيبرعلا ةيوسنلا ❖
]K126-136[ يجيعدلا ةرون ،)”ةبورعلا ىنعم يف“ باتك يف لصف( ”ةيوسنلاو ةيموقلا“ -
]C14-16[ ناكرايلكيا رانيب ،”ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةيناسنجلاو ةأرملا“ -
 ميدقتو فارشإ ،”نيرشعلا نرقلا يف ةأرملا لوح يبرعلا باطخلل ايفارغولببو ليلحت :نرق يف عمتجملاو ةيبرعلا ةأرملا“ -
 ]E17[ لضفلا وبأ ىنم
 ]H2-3[ يلعلا فسوي ةمطاف ،”ةيبرعلا ةياورلا يف ةأرملا باطخل ةيليلحت ةسارد :ةدراسلا تالاحو ثنؤملا صنلا“ -



 ]H2-3[ يلعلا فسوي ةمطاف ،”ةيبرعلا ةياورلا يف ةأرملا باطخل ةيليلحت ةسارد :ةدراسلا تالاحو ثنؤملا صنلا“ -

:)يمالسإلاو يبرعلا( خيراتلاو ةيوسنلا ❖
]E35-37[ ركسعلا هللادبع ةمجرت ،ددور ثور ،”ةيمالسإلا مجارتلا يف ءاسنلا“ -
 ]E35-37[ طوؤانرألا .م دمحم ،”عمتجملا يف ةأرملا ةناكمل ةديدج ةبراقم :مالسإلا ملاع يف ةأرملا فقو“ -
 ]F40-42[ نويعب ىهس ،”سلدنألا يف يملعلا طاشنلا يف ةيسلدنألا ةأرملا ماهسإ“ -
  ]D61[ ةرارك ةزع :ةمجرت ،لوب نيل ايفوص ،”يلع دمحم دهع يف ةيرصملا ةأرملا“ -
]D52-54[ حادم يلع ةريمأ ،”اهيف ةأرملا رودو ينامثعلا رصعلا يف ةمركملا ةكم يف ءاسنلا فاقوأ“ -
 ]K270[ يرسودلا ةخيش ،”يكولمملا رصعلا لالخ ةماعلا ةايحلا يف اهرثأو ماشلا دالب يف ءاسنلا فاقوأ“ -
 ]C22[ مقلع ليبن ،”اهيف ةأرملا رودو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا خيرات“ -
 ]E69-72[ يناتسغادلا فسوي ةنيثب ،”ةدوعلا ملحو ءوجللا ةرارم نيبً اماع ٦٠و ةينيطسلفلا ةأرملا“ -
 ]D51-53[ ميتيل ةشئاع ،”ةيفيرلا ةأرملا داهجو رئازجلا يف اسنرف مئارج“ -

:قارشتسإلاو ةيوسنلا ❖
 ]C14-16[ نوتنروث نيل ،”نيقرشتسملا تاحول يف ءاسنلا“ -
 ]C26[ )نارهز ريمس ةمجرت ،رجنس يلصأ ،”بيذاكألاو قئاقحلا نيب ةينامثعلا ةأرملا“ -
 سجاب لالد ،”ةنكاسلا خيرأتلا ءات“ -

:مالسإلاو ةيوسنلا ❖
 نب دمحم ،لوادج راد ،”ةنيدملا عمتجم ءاسنو يبنلا نيب ةقالعلل ةسارد :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوح ءاسن“ -
 ]E35-37[ ليمجلا سراف

:ةيمالسإلا ةيوسنلا ❖
 ]F11-12[ ديعسلا دلاخ ، ”ددشتلا دقن يف :ءاسنلاو ءامهدلاو ءاهقفلا“ -
 ]C59[ سجاب لالد ،”ديدج عقاو ىلإ لعف ةدر نم يبرعلا ملاعلا يف تايمالسإلا ءاسنلا“ -
  ]K270[ فيرخلا رصان تنب لمأ ،”مالسإلا ءوض يف ةيدقن ةسارد :ةيوسنلا موهفم“ -
 يليحرلا لمأ ،”ةيمالسإلا ةفاقثلا ءوض يف ةيليلحت ةيدقن ةسارد :ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلع هراثآو ردنجلا موهفم“ -
]K270[
 ]K270[ يناطحقلا ىحضو ،”يمالسإلا دقنلا جهنم ءوض يف :ةيوسنلا“ -
]A50[ فيسلا دلاخ ،ً”اجذومنأ ،نيكمتلا ،باجحلا ،ةاواسملا حلطصم :يوسنلا حلطصملا ةيلاكشإ“ -
 ةهجو( تاثحاب زكرم ،”تابجاوو قوقح جلماعلا ةأرملاو اهيلعامو اهلام ةيدوعسلا ةأرملا :يناثلا يقتلملا لمع قاروأ“ -
]K270[  )ةيدوعس ةيمالسإ ةيوسن رظن
 ينابلا مير ،”ةيمالسإلا ةيبرتلا روظنم نم ةيمنتلا يف اهرودو :ةيدوعسلا ةأرملل يداصتقإلاو يعامتجإلا نيكمتلا“ -
 ]A54 + K270[ )ةيدوعس ةيمالسإ ةيوسن رظن ةهجو(
 نم ةعومجم ،”ةيملع قئاقحو لولحو براجتو ةيعقاو صصق :تايوبلا ةرهاظ ةهجاوم يف ةيوثنألا ةيوهلا زيزعت“ -
 ]K270[ )ةيدوعس ةيمالسإ ةيوسن رظن ةهجو( تاثحابلا
[K270] ينهجلا ميهاربإ كالم ،”يلاربيللا يناملعلا ميرحلا“ -
 

:ةيملاعلا ةيوسنلا ❖
 ]E56[ )ةيليلحت رظن ةهجو( يشرقلا نسح ىليل ،”ةيلودلاو ةيمالسإلا تارمتؤملا يف ةأرملا“ -
 ةأرملا ماعل تاراوح ،ةيلاربيل/ةثيدح رظن ةهجو( ركب وبأ ةميمأو يركش نيريش ،”ديدج نرقل تاراوح :ردنجلاو ةأرملا“ -



 ]E56[ )ةيليلحت رظن ةهجو( يشرقلا نسح ىليل ،”ةيلودلاو ةيمالسإلا تارمتؤملا يف ةأرملا“ -
 ةأرملا ماعل تاراوح ،ةيلاربيل/ةثيدح رظن ةهجو( ركب وبأ ةميمأو يركش نيريش ،”ديدج نرقل تاراوح :ردنجلاو ةأرملا“ -
]E17[ )٢٠٠٢ قشمدب
 ةيمالسإ ةينوناق رظن ةهجو( ينشملا دومحم لانم ،”يمالسإلا عيرشتلا ةلاصأو ةيلودلا قيثاوملا نيب ةأرملا قوقح“ -
]C19[ )ةيدوعس
 دنار ةسسؤم ريراقت يف ديدجلا قارشتسإلا باطخ ليلحت :ةيبرغلا تاسايسلا يف قاقرتسإلا عئارذو ةأرملا“ -
  ]A54 + K270[ )ةيدوعس ةيمالسإ رظن ةهجو( رفيدملا دمحم نب هللادبع ،”ةيكيرمألا
]A54 + K270[ )ةيدوعس ةيمالسإ رظن ةهجو( يليفغلا دمحم نب دهف ،”ةيدوعسلا ةيوسنلاو ةيواديسلا ةفسلفلا“ -

:برحلا تاساردو ةيوسنلا ❖
 ]C22[ ليلخ مصاعو يوابرجلا يلع ،”ةأرملا نمأو ةحلسملا تاعازنلا“ -
 دمصلادبع نيرفب ،”ةنراقم ةسارد - ماعلا يلودلا نوناقلا ماكحأ ءوض يف :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ةأرملا ةيامح“ -

 ]E61[ )٢٠١٥( حلاص
 ]C60[ دمحم ميهاربإ ليلخ ،”ةحلسملا تاعزانملا يف ءاسنلا ةيامح“ -

 :يبرعلا بدألاو ةيوسنلا ❖
[F25-27] )يرظن ليلحت( ميهاربإ هللادبع ،”يوسنلا درسلا“ -
 ]G20[ ةرصانملا نيسح ،”يوسنلا يدرسلا روظنملا يف تاءارق“ -
 حلاص دومحم ىليل ،)تارامإلا ،رطق ،نيرحبلا ،ةيدوعسلا - لوألا ءزجلا( ”يبرعلا جيلخلاو ةريزجلا يف ةأرملا بدأ“ -
]B56[ 
 ]B56[ حلاص دومحم ىليل ،)نامعو نميلا - يناثلا ءزجلا( ”يبرعلا جيلخلاو ةريزجلا يف ةأرملا بدأ“ -
]D64[ كووايج ىفطصم ،”ةيبدا ةسارد : ىرجهلا لوالا نرقلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا“ -
 ]G50[ يمشاهلا نسحم ريثأ ،”سينودأو بايسلا نيب ةأرملا ةروص“ -
راوحلا راد ،)يبرغلا بدألل يوسن ليلحت( روشب انرو نسح ناندع :ةمجرت ،نوتلجيإ يرام ،”يوسنلا بدألا ةيرظن“ -

:ةيبرعلا ةغللاو ةيوسنلا ❖
  ]G50[ ةجعن يحتف ىهس ،”ةيوغلويسوس ةبراقم يبرعلا مجعملا يف ةأرملا باطخ“ -

:يملاعلا نفلاو ةيوسنلا ❖
 اهدقن  نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم( ايلاي يليماك ،”نوسنكيد يليمإ ىلإ يتيترفن نم طاطحنإلاو نفلا :ةيسنج ةعنقأ“ -
 ]F36[ )لكك ةيوسنلا سيلوً اديدحت ةيكيسالكلا/ةيحيسملا/ةيبرغلا/ةيلاربيللا ةيوسنلل دقن وه باتكلا اذه يف ةيوسنلل

:اهءاطخأب عقتال يكل اهأرقت ةيوسن بتك ❖
 )مجرت اذامل ملعأالو ةئيس ةبتاكلاو يميداكأ لمع سيل( ساكول لإ لراك ،”ةأرملا ريرحت اياطخ :ةرصاعملا ةيوسنلا“ -
)ظوحلم لكشب يتاذ قارشتسا سرامت( بوصغ يم ،”ةلاصألا ةيروكذو ةيبرعلا ةأرملا“ -
 ايبان ،”هتجوز ةديبزو ديشرلا مأ نارزيخلا:يسابعلا رصعلا نم نيجذون ةسارد عم مالسإلا يف ةسايسلاو ةأرملا“ -
)يقارشتسإو ءيس اهقيبطت نكل ،ديج ةبتاكلا فده( توبأ
)مجرت اذامل ملعأالو ،يقارشتسإً اضيأ( سكورب نيدلاريج ،”ةملسملا ةأرملل يفخملا ملاعلا :ةيمالسإلا ةثونألا“ -


