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الوطنيةح فهد الملك هـ١٤٣١،مكتبة

النشر أثناء الوطنية فهد الملك مكتبة فهرسة

محمود يحيى جنيد، بن

السعودية العربية المملكة في العربي ببليوجرافي: األدب حصر

عام جنيد. / هـ١٤٠٤-١٣٥٦من بن محمود هـ١٤٣١الرياض،-. .٢ط–يحيى

؛٣١٠ )٧٥الثالثة؛. (سم١٧×٢٤ص

٩٧٨-٩٩٦٠-٠٠-٣٧٠-٢: ردمك

العربي-١ أ–السعودية–األدب العنوان. ببليوجرافيات

السلسلة. ب

٨١٠,٩٩٥٣١٠١٦٨٧١٩/١٤٣١ديوي

اإليداع ٨٧١٩/١٤٣١: رقم

٩٧٨-٩٩٦٠-٠٠-٣٧٠-٢: ردمك

الختـزان نظام أي في اختزانه أو الكتاب، هذا أجزاء من جزء أي بطبع مسموح غير محفوظة، الطبع حقوق جميع
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ا حاالت في إال ، غيرها أو ، تسجيالً أو استنساخًا، المصدرأو ذكر وجوب مع الدراسة بغرض المحدودة .القتباس

ب ٧٥٧٢: ص

السعودية١١٤٧٢: الرياض العربية المملكة
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األدبمضيمنرغمبال ببليوجرافية صدور على عاما عشرين من أكثر

العربية المملكة في سنةالسعوديةالعربي بالرياض العلوم بدار نشرت التي

األدبية١٣٩٩ الساحة أن المعد يزعم ببليوجرافيـةالهـ مـن خالية تزال

نشش منذ المملكة في األدب مسار ترصد وإلىمولية يمثـلاليوم،أته وهذا

عليه طرأ ما ويظهر لتطوراته العلمية المتابعة يعوق حادا نمـومننقصا

وكان ومضمونًا، شكالً تحوالته يمد حاسم رأي إصدار من يمكن وال كمي

ُأِعد مـن١٤٠٥سنةفيقد الفترة تغطي الببليوجرافية لتلك ثانية طبعة هـ

إلى١٣٥٦سنة أن١٤٠٤هـ غير اليومهـ إليه عاد ولما إصدارها، أهمل ه

أساسا تفيد قد أنها تقـومللببليوجرافيةوجد أن يفتـرض التـي الـشمولية

علمية هيئة .بإعدادها

ومقاالتخالفوعلى دراسات على الطبعة هذه احتوت األولى الطبعة

وتعريفات وعروض علىنشرتنقدية قاصرة تعد ولم ، يومية صحف في

نش ما أو الفصليةالكتب الدوريات في كمـاوالشهريةر وحدها واألسبوعية

وفقًا ترتيبها وتم األولى، الطبعة في الحال تنتظملرؤوسكان موضوعات

المؤلفين بأسماء هجائية لمداخل وفقًا األدبية الفنون ولعـل. والمعدينتحتها

اهتمـوا بـاحثون بهـا قـام طيبـة جهـود إلـى اإلشارة اإلنصاف من

سـيدو،فية،بالببليوجرا سـليمان وأمين اليوسف وخالد الصمادي نسيم مثل

في رصدوا الببليوجرافيـةبعضحيث بهذه صلة لها موضوعات نتاجاتهم

وتصب مختلفة، زمنية فترات المعنيينفيتغطي الباحثين خدمة في مجملها

أشير كما السعودية، العربية المملكة في الببليوجرافيـةهنـاباألدب إلـى
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عام منذ صدرت التي السعودية وكـذلك١٤١٧الوطنية اليـوم، وإلى هـ

الملـكالكشاف مكتبة إصدارات من وكالهما السعودية، للدوريات الوطني

إذ الوطنية، المجاليعدانفهد في النافعة األعمال .من

ذكرالمِعدويعترف فاته ما هناك أن المؤكد من إذ عمله، وقدبقصور ه،

بياناته بعض اإلضافةغيرتكون في دوره للنقد يكون أن ويأمل صحيحة،

العمل هذا مثل من فالهدف علـىهووالتصويب المعينان والداللة اإلرشاد

المملكة في األدب لدارسي المعلومات .السعوديةالعربيةتوفير

عامالطبعةصدرت في الببليوجرافية هذه من دار١٣٩٩األولى عن هـ

واقتصر بالرياض عـددهاالرصدالعلوم بلغ التي وحدها، الكتب على فيها

فترة٧٤٧ في ِعدالم وتابع ودراساتالحقةكتابا، أدبية أعمال من نشر ما

ونثرا شعرا .نقدية

المعين،،،،الموفقواهللا وهو
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الشعبي األدب على ونقد: أضواء الـشعبي-.دراسة ع١س-.التراث ،٢

األول( )١(.٩٤-٩١ص-).م١٩٦٣تشرين

غيث عاتق الحجاز. البالدي، في الشعبي دار: دمـشق-.األدب مكتبـة

)٢(.ص٤٤٥-.م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧البيان،

حمد لــه. الجاسر، والمعارضـين الحيائه الداعين بين الشعبي -.تراثنا

األول(٩ج-.٣مج-.العرب )٣(.٧٧٣-٧٦٩ص-).هـ١٣٨٩ربيع

محمد السعودي. الجوهري، الشعبي والتطبيقية: التراث العلمية األهمية

وال-.لدراسته الخليج العربيـةدراسات ع٥س-.جزيرة -تمـوز(١٩،

)٤(.٤١-٢٥ص-).هـ١٣٩٩شعبان/ م١٩٧٩يوليو

عثمان عمر السعودي. خضر، الشعبي التراث والفنون-.جمع -.الثقافة

الثاني(٥ع )٥(.٩٤-٨٧ص-).م١٩٨٣يناير/ هـ١٤٠٣ربيع

عثمان عمر المملكة. خضر، في الشعبية الـسعوديةالمأثورات العربيـة

ودراستها جمعها ع٢س-.الدارة-.وأهمية يوليو/ هـ١٣٩٦رجب(٢،

)٦(.٢٢٤-٢١٢ص-).م١٩٧٦

الكريم عبد الينبعـين. الخطيب، في الشعبي والفنـون-.األدب -.الثقافـة

)٧(.١٨١-١٧٢ص-).هـ١٤٠٠الـمحرم(

محمد بن اهللا عبد خميس، السعودي. ابن الشعبي الخلـيج-.األدب دراسات

العربية ع٦س-.والجزيرة -).هـ١٤٠٠شعبان/م١٩٨٠يوليو–تموز(٢٣،

)٨(.١١٧-١٠٩ص
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اهللا عبد خميس، محمدابن قل. بن في الشعبي العـرباألدب جزيـرة -.ب

الفرزدق،: الرياض .ص٤٠٠-.هـ١٣٧٨مطابع

الفرزدق،: الرياض-.٢ط )٩(.ص٤٨٩-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مطابع

اهللا عبد خميس، الجزيرة. ابن في الشعبي األدب حول -.العرب-.دراسات

ع١س .١٣٠-٨ص-).هـ١٣٨٦رجب(-.١،

ع١س )١٠(.٣٠٠-٢٩٤ص-).م١٩٨٦شوال(٣،

العزيز عبد الجزيـرة. الربيعي، في الشعبي األدب حول حـول: دراسات

الخالوي راشد ج١مج-.العرب-.الشاعر -).هــ١٣٨٦شـعبان(٢،

)١١(.١٣٣-١٢٤ص

العلي عبداهللا الشعبي. الزامل، والفنون-.األدب -).هـ١٣٨٩(١ع-.الثقافة

)١٢(.١٢٥-١٢٣ص

العلي اهللا عبد الشعبي. الزامل، األدب على العربـي: أضواء الـشعر

النبطـي والـشعر الـصحافة،: جـدة-.الفصيح -.].ت.د[مؤسـسة

)١٣(.ص١٤٩

العلي اهللا عبد الشعبي. الزامل، األدب وتحليل-.من وبحث وسير -.تراجم

والفنون،: الرياض للثقافة السعودية العربية .ص١٣٥-.هـ١٣٩٨الجمعية

)١٤(

حسن فكري النجدية. سليم، والفنون-.العرضة الثقافة ربيـع(٥ع-.ملف

)١٥(.١٠٩-٩٦ص-).م١٩٨٣يناير/ هـ١٤٠٣الثاني
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زيد بن الرحمن عبد القريب. السويداء، األمس في : الريـاض-.١ط-.نجد
والنشر، للطباعة العلوم )١٦(.ص٥١٢-.هـ١٤٠٣دار

سعدـالص عامة. ويان، نظرة الشعبي والفنـون-.المأثور ٥ع-.الثقافـة
الثاني( )١٧(.٨٦-٨١ص-).م١٩٨٣يناير/ هـ١٤٠٣ربيع

حمـدان الشعب. صدقة، لروح صادقة والفنون-.صورة الثقافة -.ملف
)١٨(.٩٠-٨٨ص-).م١٩٨١يوليو/ هـ١٤٠١رمضان(

محمد أحمد العربية. الضبيب، الجزيرة تراث ع٤م-.الخفجي-.في ،٧
)١٩(.٢٨-٢٢ص-).م١٩٧٤أكتوبر(

الكريما عبد عبدالرحمن العوازم. لعبيد، وتجمعهـا: قبيلة أصـلها عن دراسة
المتنبي،: بيروت-.وديارها )٢٠(.ص١٥٩-.هـ١٣٩١مطبعة

دخيل محمد عبداهللا. العصيمي، للشيخ الخالوي راشد مقال على أضواء
خميسا الثانية١الجمعـة(١٢٠ع-.اليمامة-.بن -).هـ١٣٨٦جمادى

.١٦ص
الثانية٨الجمعة(١٢١ع )٢١(.١٩-١٨ص-).هـ١٣٨٦جمادى

أحمد بن محمد الجنـوب.  العقيل، في الشعبي دار: الريـاض-.األدب
.مج٢-.م١٩٧٢اليمامة

األدبي: جازان جازان جـ١٣٩٦-.نادي )٢٢(.ص٢٩٣-.٢هـ،

محمد علي الجنوب. العمير، في الشعبي مج٢٨س-.المنهل-.األدب ،٢٣،
الحجة(١٢ج )٢٣(.٧٥٥-٧٥١ص-).هـ١٣٨٢ذو

فهــد الــشعبي. العريفــي، التــراث فــي -.الريــاض-.دراســـات
)٢٤(.١٤ص-).هـ١٤٠١رجب٧(
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األدب في التقديرية الدولة العامة. جائزة السعوديم. األمانة الكتاب عرض

ص١٨٠-.هــ١٤٠٤-.الجـائزة: الرياض-.هـ١٤٠٤المحرم٢٦

اإلسالمية( سعود بن محمد اإلمام جامعة )٢٥(.                    )مطابع

اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام العليـا. جامعة الدراسـات دليـل/إدارة

علـى أيضا ويشتمل الجامعة من الممنوحة الماجستير الرسـائلرسائل

فيهـا العـاملين للـسعوديين الجامعة غير من : الريـاض-.الممنوحة

)٢٦(.ص٩٢-.هـ١٣٩٩الجامعة،

إبراهيم منصور األدب. الحازمي، لدراسـة الـصحفية المـصادر معجم

السعودية العربية المملكة في سـنة) ١(والفكر مـن القرى أم صحيفة

إ١٣٤٣ سنةهـ جامعـة: الرياض-.)م١٩٤٥-١٩٢٤(هـ١٣٦٥لى

)٢٧(.ص٢٦٤-.م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الرياض،

ــي عل ــافظ، ــصاري. ح األن ــات ــل-.مؤلف ــج٣٥س-.المنه م ،٣٠

)٢٨(.١٣٩٩-١٣٩٦ص-).م١٩٦٩ديسمبر/ هـ١٣٨٩شوال(

مقبول محمد مصطفى مجلة. حالوة، ومقاالت بحوث كليـةمستخلصات

األول العدد من العربية السابع-هـ١٣٩١اللغة العدد -.هــ١٣٩٧حتى

العربية اللغة كلية .٦٦٤-٥٩١ص-).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(٨ع-.مجلة

)٢٩(

محمود يحيي الجاسر/ ساعاتي، أعمالـه:حمد مـن مختارة ببليوجرافية

العربيـة بالجزيرة العلـوم: الريـاض-.المتعلقة -.هــ١٤٠٠-.دار

)٣٠(.م١٩٨٠
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محمود يحيي السعودية. ساعاتي، العربية المملكة في والمسرحية عالم-.القصة
اآلخر(٤،ع١مج-.الكتب .٥٦٣–.٥٥ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠ربيع

)٣١(

محمود يحيي العربيـة. ساعاتي، المملكة عن ومراجع / الـسعوديةمؤلفات
القحطاني سالم اهللا عبد ساعاتي، محمود يحي مطـابع: الريـاض-.وضع

)٣٢(.ص١٤٣-.م١٩٧١/هـ١٣٩١الجزيرة،

البدري الطيب المملكـة. علي، عـن الجامعية للرسائل الببليوجرافي الدليل
السعودية البـدري/م١٩٨٥-١٩٥٧/هـ١٤٠٠-١٣٧٦العربية الطيـب

محمدع سليمان إسماعيل ، الملـك: جدة-.لي بجامعة المكتبات شؤون عمادة
العزيز )٣٣(.٩٥ص-.عبد

شكري السعودية. العناني، المطبوعات منهـا: معجم صدر لما مبدئي مسح
ــة بداي ــى ـــ١٣٩٣حت ــاض-.م١٩٧٣/ه ــارف: الري المع -.وزارة

)٣٤(.ص٣٣٢-.م١٣٩٣/١٩٧٣

شكري السعودية. العناني، العربية ببليوجرافية: المملكة : الرياض-.دراسة
العلوم، )٣٥(.ص٧١٠-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار

السعودية الدوريات في والمسرحية القصة الكتب-.كشاف ،١مـج-.عالم
اآلخررب(٤ع )٣٦(.٥٨٠-٥٦٤ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١يع

اإلشعاع مجلة الكتب-.كشاف ع١مج-.عالم مايو-هـ١٤٠٠رجب(١،
)٣٧(.٢٨٠-١٠٨ص-).م١٩٨٠

أحمد خالد العربية. اليوسف، المجلة -.)هــ١٤٠٠-١٣٩٥مـن(كشاف
)٣٨(.ص١٠٢-.هـ١٤٠٠،العربيةالمجلة: الرياض
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بكر أبو أحمد الحديثة. إبراهيم، النهضة في الحجازي : القـاهرة-.األدب

مصر( نهضة )٣٩(.ص١٦٠-.م١٩٤٨،)مطبعة

السعودية العربية المملكة في خـاص(األدب ) دمـشق( الثقافـة-.)عدد

)٤٠(.ص١٢٨-).م١٩٧٧األولتشرين(

اآلراء معترك في عامودي/ أدبنا سعيد محمد ٥٠ع-.األضـواء-.استفتاء

األول٢٥السبت( .٣ص-).هـ١٣٧٧ربيع

عواد حسن الثـاني٣السبت(٥١ع-.محمد . ٥ص-).هــ١٣٧٧ربيع

عارف الثاني١٧السبت(٥٣،٥٤ع-. أحمد ص)هـ١٣٧٧ربيع ،٧.

األنصـاري القدوس األولـى١(٥٦ع-.عبد ٣ص-).هــ١٣٧٧جمادى

قرشي اهللا عبد األولى١٥السبت(٥٨ع-.حسن .٣ص-).هـ١٣٧٧جمادى

مليـاري اهللا عبد األولى٢٣(٥٩ع-.محمد . ٥ص-).هـ١٣٧٧جمادى

جهيمـان بن الكريم الثانية١٤السبت(٦٣ع-.عبد -).هـ١٣٧٧جمادى

.٣ص

ا خميسعبد بن ص)هـ١٣٧٧رجب١٢السبت(٦٧ع-.هللا ،٥.

الربيع العزيز . ٣ص-).هــ١٣٧٧شعبان٣السبت(٧١،٧٢ع-.عبد

البواردي )٤١.(٤ص-).هـ١٣٧٧شعبان١١السبت(٧٣،٧٤ع-.سعد

السعودية العربية المملكة وأدباء خاص(أدب -.٢٧مج-.المنهل-.)عدد

)٤٢(.ص٢٧٦-).م١٩٦٦نوفمبر/ هـ١٣٨٦رجب(٧ج
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اهللا عبد إدريس، الفوارس. ابن النقاد عـسيفة.. أيها أفراسـكم -.مازالت
الثاني٥الثالثاء(٢٠٩٠ع-.الجزيرة )٤٣(.١٢ص-).هـ١٣٩٨ربيع

ممتاز مستعار(أديب أسبوع). اسم في النقد: األدب بوتقة المدينـة-.في
).هـ١٣٥٨المحرم٢٢االثنين(٨٤-٨٣ع-.المنورة

للمـادة(١٠٤ص-).هــ١٣٥٨صفر٦االثنين(١٨٦-٨٥ع عـرض
الحجاز صوت عن الممتاز العدد في وردت التي )٤٤().األدبية

اهللا عبد صالح ملـ.. سنتان. األشقر، يـا العطـاء كـل الثقافـةفوهذا
األدبي(الجزيرة-.والفنون -.هـ١٤٠٠صفر٢٧(٢٧٢٥ع-).الملحق

)٤٥(.٣ص-).م١٩٨٠يناير١٥

شكيب الـسعودي. األموي، األدب في الفلسطينية بحـوث( القضية فـي
للسعوديين األول العزيز،: جدة-).المؤتمر عبد الملك -.هـ١٣٩٤جامعة

)٤٦(.٤٧٣-٤٣٧ص

فؤاد السعوديم. أمين، األدب ع١س-.المنهـل-.ن ٢٨الثالثـاء(١٨،
األول )٤٧(.٦ص-).م١٩٥٧أكتوبر٢٢/ هـ١٣٧٧ربيع

القدوس عبد واألدب.األنصاري، التـصويري األدب بين الحجازي األدب
)٤٨(.٥-١ص-).هـ١٣٥٦صفر(١س-.المنهل-.العلمي

القدوس. األنصاري الملـكمؤتمر.عبد جامـعة تبنته الذي السعودي األدب
العزيز .٧١١-٧٠٨ص-).هـ١٣٩٣شوال(٣٤مج-.٣٩س-.المنهل-.عبد

)٤٩(

جابر محمد السعودي. األنصاري، األدب من ع٥س-.الدوحة-.أصوات ،٥٠
األول( )٥٠(.٤٩-٤٦ص-).م١٩٨٠فبراير/ هـ١٤٠٠ربيع
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اهللا عبد بخيت، بين. ابن والشهرةالكاتب -١٢س-.اليمامـة-.الضمير

الحجة٣(٥٢٣ )٥١(.٤١-٣٨ص-).هـ١٣٩٨ذو

العزيز عبد الملك السعوديين. جامعة لألدباء األول المؤتمر : جدة-.بحوث

)٥٢(.هـ١٣٩٤الجامعة،

الكريمـج عبد ا.رمانوس، نـشأتهاألدب مبـادئ فـي الحـديث / لسعودي

عليعبد احمد تعريب ، جرمانوس الثانية(١٣س-.المنهل-.الكريم جمادى

)٥٣(.٢٨٥-٢٧٩ص-).هـ١٣٧٢

سعيد السعودية. الجزائري، العربية المملكة في واألدب الثقافـة-.الثقافة

الثاني)(دمشق( )٥٤(.٤١-٣٩ص-).م١٩٧٧تشرين

الرحمن عبد اهللا عبد الجديد. جفري، الطليعة: نقدنا أدبنا -.األضـواء-.من

ع١س األولى١١الثالثاء(٢٤، -).م١٩٥٧ديـسمبر٣/هـ١٣٧٧جمادى

)٥٥(.٧ص

محمد أحمد ملتزماأدبن. جمال، يكون أن ينبغي األول( ا المؤتمر بحوث في

السعوديين العزيـز: جدة-.)لألدباء عبـد الملك -).هــ١٣٩٤(جامعة

)٥٦(.٤٣٤-٤٢٧ص-.٢مج

إبراهيم منصور زكـي. الحازمي، كمـال ألحمـد السعودية من -.أدباء

)٥٧(.٤١ص-).هـ١٤٠٣رجب١٦(٥٤٣١ع-.الرياض

منصور الفاللي. الحازمي، لعالم سريعة ٥٦٤٧ع-.الريـاض-.قراءة

األول٥( )٥٨(.٣٩ص-).هـ١٤٠٤ربيع
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إبراهيم منصور الحربين. الحازمي، بين السعودي األدب في التجديد معالم

س٢ع-.الدارة-.العالميتين -).م١٩٧٥يونيه/ هـ١٣٩٥الثانيةجمادى(١،

)٥٩(.٢٥-١٠ص

هاشم السالم عبد السعودي. حافظ، باألدب النهوض -.اليمامة-.عوامل

الثاني٢٥(٣٠١ع .١٥-١٤ص-).هـ١٣٩٢ربيع

السعوديين لألدباء األول المؤتمر بحوث الملـكجامعـة: جـدة-.في

)٦٠(.٥٠٤-٤٩٩ص-.٢مج-).هـ١٣٩٤(عبدالعزيز

عثمان السعودية. حافظ، الصحافة في األول(األدب المـؤتمر بحـوث في

السعوديين العزيـز: جدة-.)لألدباء عبـد الملك -).هــ١٣٩٤(جامعة

)٦١(.٧٧٥-٧٤٣ص-.٢مج

اهللالحام عبد األدبـي. د، النقد المحلـي: حركة أدبنـا فـي -.دراسـات

)٦٢(.٣٧-٣٤ص-).هـ١٣٩٨صفر١٨الجمعة(٤٨٥ع-.اليمامة

طه المعارف: القاهرة-.٣ط-.ألوان. حسين، .ص٣٨١-.].ت.د [دار

)٦٣(

طه العرب. حسين، جزيرة في األدبية النـشر: دمـشق-.الحياة مكتـب

)٦٤(.م١٩٣٥العربي،

حمد الجبار عبد العربـي. حسين، الخلـيج فـي األدبيـة الحركة مالمح

العربية بجامعـة: البصرة-.والجزيرة العربـي الخلـيج دراسات مركز

)٦٥(.ص١٩٨-.م١٩٨٠البصرة،
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سعد بن محمد حسين، نجـد. ابن في الحديث مطبعـة: القـاهرة-.األدب

الجديدة، )٦٦(.ص٢٩٩-.م١٩٧١الفجالة

الرحمن عبد حسن اإلحساء. الحليبي، في القديم الرئاسة: اإلحساء-.األدب

الشباب لرعاية )٦٧(.ص٣٠-.هـ١٣٩٧،العامة

عبدا محمد بحـوث. هللالحمدان، فـي الـسعودي بـاألدب النهوض عوامل

السعوديين لألدبـاء األول العزيـز،: جدة-.المؤتمر عبـد الملـك جامعة

)٦٨().هـ١٣٩٤(

اهللا جار جديد. الحميد، األلفـة..من محطات في والنوم التمزق -.حول

)٦٩(.١٢ص-).هـ١٣٩٩المحرم١٢(٣٣٤٢ع-.الجزيرة

خيال مستعار(أبو ولكن). اسم ٣٢٤،ع١س-.األضواء-.أدعياء.. أدباء

)٧٠(.٥٦ص-).م١٩٥٨يناير١٨/هـ١٣٧٧رجب٨الثالثاء(

محمد اهللا عبد داهش، الـبالد. أبو جنـوبي فـي واألدبية الفكرية الحياة

،: الرياض-.١٧٨٥/١٩٣٢. هـ١٢٠٠/١٣٥١السعودية، األصالة دار

)٧١(.ص٤٢٠-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

محمد اهللا عبد داهش، عـسير. أبو فـي واألدبيـة الفكرية الحياة مالمح

الشريف: (الرياض-.١٣٥١-١٢١٥ وإعالنات -.هــ١٤٠٢،)مطابع

)٧٢(.ص٢٧

أحمد المقــارن. الذهب، أدبـاً... األدب الكتـب. لـيس -.معـرض

فبرايـر١١/هــ١٣٧٧رجب٢٢الثالثاء(١س-.٣٥ع-.األضواء

)٧٣(.٥ص-).م١٩٥٨
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أحمد األدبي. الذهب، االنبعاث س٢ع-.األضواء-.هذا ١٣ثـاءالثال(١،

القعدة )٧٤(.٨ص-).م١٩٥٧يونيه١١/ هـ١٣٧٦ذي

سعيد محمد الفقار، الـشرقية. ذو المنطقة في السعودي -.المنهـل-.األدب

الثاني(٢٧مج .٢٥٠ص-) .هـ١٣٨١ربيع

األولى( .٣٢٢-٣٢١ص-).هـ١٣٨١جمـادى

الثانية( .٣٩٢-٣٩٠ص-).هـ١٣٨١جمادى

.٤٨٥ص-).هـ١٣٨٨رجب(

.٥٣٩-٥٣٨ص-).هـ١٣٨١شعبان(

)٧٥(.٧١٤-٧١١ص-).هـ١٣٨١شوال(

مستعار(راصد الحجـازي). اسم األدب سـبيل فـي المدينـة-.عقبـات

األولى٧الخميس(١٥ع-.المنورة .١٩-٤ص-).هـ١٣٥٦جمادى

الثانية٥الخميس( )٧٦(.٤ص-) .هـ١٣٥٦جمادى

محمود المدرسية. رداوي، الكتب في المعاصر السعودي : الرياض-.األدب

األدبي، )٧٧(.ص٢٢٨-.هـ١٤٠٣النادي

محمود السعودي.رداوي، باألدب التعريف في ودورها المدرسية المكتبات

الثانية١٩(٣١٧٣ع-.الجزيرة-.المعاصر .١١ص-).هـ١٤٠١جمادي

)٧٨(

سعد بن عبداهللا ، المملكة. الرويشد في المعاصرة األدبية اقرأ-.الحركة

)٧٩(.٤١-٤٠ص-).هـ١٣٩٦شعبان١٦(
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أحمد الشنطي. زرزور، صالح لمحمد أدبية متابعات لكتاب المجلة-.عرض
ع٨س-.العربية الثانية(٧٧، .٢١-١٨ص-).هـ١٤٠٤جمادى

)٨٠(.٢٥-٢٢ص-).هـ١٤٠٤رجب(٧٨ع

الرحمن عبد اهللا عبد الـشباب. الزيد، والمفكرين الشيوخ المفكرين بين
ثقافية .٤١-٤٠ص-).هـ١٤٠٣المحرم٢٣(٣٤٦٥ع-.الجزيرة-.جريمة

)٨١ (

عبدالرحمن عبداهللا العريض. الزيد، األفق في تمتد ،٢٠س-.عكاظ-.القضية
القعدة١٨الثالثاء(٤٨٧٩ع )٨٢() .هـ١٣٩٩ذي

علـي األدبـي. الزاكي، ع٣س-.اإلشـعاع-.واقعنــا القعـدة(٧١، ذو
)٨٣(.٧-٦ص-).هـ١٣٧٥

السالم عبد السعودي. الساسي، العهد في األدب -. الجزيـرة-. مدارس
)٨٤(.٢ص-).هـ١٤٠٠رمضان٣(٢٩٠٧ع

السالم عبد الـذهب. الساسي، نقد في ٢٥،ع١س-.األضـواء-.المسخ
األولى١٨الثالثاء( .٧ص-).م١٩٥٧ديسمبر١٠/ هـ١٣٧٧جمادى

)٨٥(

السالم عبد الـسعود. الساسي، العربية المملكة في وتطوره األدب -.يةنشوء
الزيت ع١٧مج-.قافلة الثاني(٢، )٨٦(.١٥-١٣ص-).هـ١٣٨٩ربيع

الطيب عمر مـع. الساسي، العـصور مر على العربي األدب في دراسات
السعودي العربي باألدب خاص للنـشر: جدة-.٣ط-.بحث الشروق دار

والطباعة، )٨٧(.ص١٥٨-.هـ١٣٩٩والتوزيع
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محم الرحمنالشامخ، عبد الحجـاز. د فـي : م١٩٣١-١٩٠٨الـصحافة

ونصوص األمانة،: بيروت-.دراسة .ص٢٣١-.م١٩٧١/هـ١٣٩١دار

)٨٨(

الرحمن عبد محمد الـسعودي. الشامخ، األدب فـي التجديـد -.مالمـح

س١ع-.الدارة الثاني(٥، )٨٩(.١٦٤-١٥٣ص-).هـ١٣٩٩ربيع

الرحمن عبد محمد األدب. الشامخ، العهـدالنثر آخـر فـي الحجـاز في ي

ــاني، اآلداب-.م١٩١٦-١٩٠٨العثم ــة كلي ــة ــج-.مجل س١م ،١

)٩٠(.١٦٤-١٤١ص-).م١٩٧٠/هـ١٣٩٠(

الرحمن عبد محمد السعودية. الشامخ، العربية المملكة في األدبي -.النثر

التجارية،: الرياض نجد أسـهمت(ص١٥٥-.م١٩٧٥/هـ١٣٩٥مطابع

طبعه في العزيز عبد الملك ).دارة

العلوم: الرياض-.٣ط )٩١(.ص١٩٨-.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار

الرحمن عبد محمد العربيـة. الشامخ، المملكـة فـي الـصحافة نـشأة

العلوم،: الرياض-.السعودية )٩٢.(ص٢٤٠-.م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢دار

أحمد اهللا عبد وأدباؤها. الشباط، أدبها الحديثالعص: األحساء المجلـة-.ر

ع٨س-.العربية )٩٣(.٥١-٥٠ص-).هـ١٤٠٤رجب(٧٨،

محمد حسن نجد. الشنقيطي، في األدبية البابي:القاهرة-.النهضة مصطفى

)٩٤(.ص١٩٩-.م١٩٥١/هـ١٣٧٠الحليبي،
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بكري أمين، الـسع. شيخ العربيـة المملكـة فـي األدبية -.وديةالحركة

صادر،: بيروت .ص٧١١-.م١٩٧٢/هـ١٣٩٢دار

العربيـة والجزيـرة الخلـيج دراسـات س١٢ع-.مجلة شــوال(٣،

)٩٥(.١٥٩-١٤٩ص-).هـ١٣٩٧

طه علوي الكلمة. الصافي، المملكة، في األدبية ٤٣ع-.الفيصل. الحركة

. ٧ص-).م١٩٨٠ديسمبر/ نوفمبر/ هـ١٤٠١المحرم(

.٧ص-).م١٩٨١يناير-ديسمبر/ هـ١٤٠١صفر(٤٤ع

أول(٤٥ع ٧ص-).م١٩٨١فبراير-يناير/ هـ١٤٠١ربيع

ثاني(٤٦ع .١١ص-).م١٩٨١مارس-فبراير/ هـ١٤٠١ربيع

األولى(٤٧ع .٧ص-).م١٩٨١أبريل-مارس/ هـ١٤٠١جمادى

الثانية(٤٨ع .٧ص-).م١٩٨٠مايو-أبريل/ هـ١٤٠١جمادى

.٧ص-).م١٩٨١مايو/ هـ١٤٠١رجب(٤٩ع

.٧ص-).م١٩٨١يونيو/هـ١٤٠١شعبان(٥٠ع

.٧ص-).م١٩٨١يوليو/هـ١٤٠١رمضان(٥١ع

)٩٦(.٧ص-).م١٩٨١أغسطس/هـ١٤٠١شوال(٥٢ع

طه علوي الحـساب. الصافي، وكشاف األدب ١٢ع-.اليمامـة-.شيوخ

األول١٨الجمعة( )٩٧(.١٣-١٢ص-).هـ١٣٨٨ربيع

المحمد أحمـد ، حسين. الصائغ طه وعزوف العواد -.اليمامـة-.تهافت

الثانية٤الجمعة(١٦٩ع )٩٨(.١٤ص-).هـ١٣٨٧جمادى

عزيز ع٣س-.اإلذاعة-.تصفية. ضياء، األول(٣٦، -).هــ١٣٧٨ربيع

)٩٩(.٧-٦ص
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عزيز السعودية. ضياء، العربية المملكة في األدب مسيرة من قرن نصف

الـسعوديين( لألدباء األول المؤتمر بحوث الملـك: جـدة-).في جامعـة

مج)هـ١٣٩٤(عبدالعزيز، )١٠٠(.٧٩١-٧٧٩ص-.٢،

محمود العربية. عارف، اآلداب بين المملكة المـؤتمر( أدب بحـوث في

السعوديين لألدباء عبدالعزيز: جدة-).األول الملك -).هـ١٣٩٤(جامعة

)١٠١(.٨٥٥-٨٣٩ص-.٢مج

حامد بالدنـا. عباس، في الثقافة المكرمة-.قضية هـديل: مكة مؤسـسة

)١٠٢(.م١٩٨٠-هـ١٤٠٠لإلعالن،

الرؤوف عبد الباقي، المنـورة. عبد المدينـة فـي األدب عـن -.حديث

الثاني(١س-.المنهل )١٠٣(.١٩-١٦ص-).هـ١٣٥٦ربيع

أحمد الجبار، الحجـاز. عبد في األدبية ج٣س-.األديـب-.الحياة ،١٢

األول( )١٠٤(.٤٤-٤٢ص-).م١٩٤٤كانون

اهللا عبد الجبار، والقـديم.. أدباؤنا. عبد الجديـد ٣١ع-.قـريش-.بين

الحجة١٩ثنيناال( )١٠٥(.٦ص-).هـ١٣٧٩ذو

اهللا عبد الجبار، العـرب. عبد جزيـرة قلب في الحديثة األدبية -.التيارات

العالمية،: القاهرة العربية الدراسات )١٠٦(.ص٣٧٦-.م١٩٥٩معهد

هدى المحسن، السعودي. عبد الخـارج.. األدب فـي والـداخل.. مجهول

-).م١٩٨٠ينـاير١٤٠٠/١٥صـفر٢٧(٢٧٢٠ع-.الجزيرة-.أيضا

)١٠٧(.٢ص
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اهللا عبد الوهاب، الحديث. عبد أدبنا مقومات هي تـستفتئ: ما -.األضواء
أغـسطس٢٦/هــ١٣٧٨صـفر١١الثالثاء(٦٤،ع٢س-.األضواء
)١٠٨(.٤ص-).م١٩٥٨

الرحمن عبد العربيا. العبيد، الخليج في اإلنـشاء،: دمشق-.ألدب مطبعة
)١٠٩(.ص١١٢-.م١٩٥٧

الرحمنالعب عبد الشرقية. يد، بالمنطقة األدبية ،٢س-.اإلشـعاع-.الحياة
)١١٠(.٢٧-٢٥ص-).هـ١٣٧٦(١٢ع

الرحمن عبد أراهاألد. عثمان، كمـا الحجازي الـسعودية-.ب -.الـبالد
ع١٣س الثاني٦اإلثنين(٦٩٣، -).م١٩٤٨فبرايـر١٦/هـ١٣٦٧ربيع
)١١١(.٣ص

الصالح اهللا عبد المملكـة. العثيمين، في والفكرية والثقافية العلمية الحياة
الـسعودية الـشباب،: الريـاض-.العربية لرعايـة العامـة الرئاسـة

بالجزائر(ص٢٣-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ السعودي الثقافي ).األسبوع
)١١٢(

عمرعرب، الحجـاز. محمد فـي األدب نشوء سبقت التي -.التطورات
الثاني(٦مج-.المنهل )١١٣(.١٨٣-١٨٠ص-).هـ١٣٦٥ربيع

اهللا عبد والصحافة،. عريف، لألدبـاءاألدب األول المـؤتمر بحوث في
العزيز: جدة. السعوديين عبد الملك -.٢مـج-).هــ١٣٩٤( جامعة

)١١٤(.٦١٩-٥٩٩ص

فهد المرصاد. العريفي، كتاب في ٢٥(٣٤٢٦ع-.الجزيـرة-.إطاللة
األول )١١٥(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ربيع
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عمر أحمد علي واألدب. عسيري، التاريخ في أبهـا: أبها-.أبها نـادي

)١١٦(.١٩٠ص-).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(األدبي،

الغفور عبد أحمد المعاصر. عطار، -ذوالقعـدة(٨س-.المنهل-.أدبنا

الحجة )١١٧(.٥٠٤-٥٠١ص-).هـ١٣٦ذو

زائد بن روكس الـسعودية. العزيزي، األدبيـة النهضة في العواد -.أثر

.٦٦-٦٢ص-).م١٩٠٨يوليو-يونيو/ هـ١٤٠٠شعبان(٣٨ع-.الفيصل

)١١٨(

أحمد بن محمد الجزيرة. العقيلي، جنوب من أدبية -.العـرب-.أبحاث

)١١٩(.١٢١-١١٥ص-).هـ١٣٨٧شعبان(

أحمد بن محمد جازان. العقيلي، منطقة في واألدباء األدب على -.أضواء

المكرمة الثقافي،: مكة المكرمة مكة ص١٤١-.م١٩٨٠-هـ١٤٠٠نادي

األول( )١٢٠().الجزء

حسن التاريخ. علوي، عبر األدبية القطيف رجب(٢٨ع-.المنهل-.مكانة

)١٢١(.٧٨٩-٧٨٣ص-).هـ١٣١٧

محمد الـسعودية. علي، العربية المملكة في المعاصر األدب محمـد/مع

حسنع رشدي العربي،: القاهرة-.لي، االتحاد . م١٩٧٨/هــ١٣٩٨دار

)١٢٢(.ص١٧٥

محمد عمران يخـرف. عمران، والـشعراء: الساسي الكتـاب -.مـع

-).م١٩٥٨مايو٦/ هـ١٣٧٧شوال١٧الثالثاء(٤٨،ع١س-.األضواء

)١٢٣(.٨ص
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عثمان صرخوا. العمير، ع١٦س-.الجزيرة-.؟!وانقداه: لماذا ،٢٠٨٣

األول٢٨الثالثاء( )١٢٤(.                    ١٢ص-).هـ١٣٩٨ربيع

حسن محمد فـي. عواد، تكونـت الـصحيح تقديرها في األدبية النهضة

متمايزتين األدبيةرواد:مرحلتين النهضة عن يكتبون األول -.قريش-.نا

األولى٢٢االثنين(٤ع )١٢٥(.١١-١٠ص-).هـ١٣٧٩جمادى

محمـد ، ونجــد. العوين الحجاز أدب حـول -.المـسائية-.إضاءة

.٥ص-).هـ١٤٠٢شوال١٨(٢١٥ع

.٥ص-).هـ١٤٠٣صفر١٢(٣٠٥ع

األول٢٦(٣١٧ع .٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

األول١٧(٣٣٥ع ص)هـ١٤٠٣ربيع ،٤.

األول٢٤(٣٤١ع .٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

الثاني١(٣٤٧ع .٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

الثاني٨(٣٥٣ع .٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

الثاني٢٢(٣٦٥ع )١٢٦(.٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

حسين اهللا عبد الـسعودية. الغامدي، فـي األدبـاء مؤتمر قافلـة-.حول

ع٢٢مج-.الزيت )١٢٧(.٣٩-٣٣ص-).م١٩٧٤أغسطس-يوليو(٧،

إبراهيم بن أحمد الحاضـرن. الغزاوي، الماضـي الجيـل فـي -.أدباؤنا

القعدة(٨س-.المنهل الحجة-ذو .٤٦٢-٤٥٣ص-).هـ١٣٦٧ذو

)١٢٨(

إبراهيم بن أحمد العواد. الغزاوي، ٢٢الـسبت(٢٣٣ع-.حراء-.إنتاج

الثانية )١٢٩(.٤٦٢-٤٥٣ص-).هـ١٣٧٨جمادى
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إبراهيم بن أحمد األدبيـة.الغزاوي، النهضة عن يكتبون األول -.روادنا
األولى٣٠االثنين(٥ع-.قريش .٤ص-).هـ١٣٧٩جمادى

الثانية٧االثنين(٦ع .٤ص-).هـ١٣٧٩جمادى
الثانية١٤االثنين(٧ع )١٣٠(.٤ص-).هـ١٣٧٩جمادى

إبراهيم بن أحمد الحـديث. الغزاوي، أدبنـا ،١٠س-.المنهـل-.سمات
والحجة(١٠مج القعدة )١٣١(.٣٤٤-٣٤١ص-).هـ١٣٦٩ذو

اهللا عبد إبراهيم الجزيـرة. غلوم، قلـب فـي األدبية الحياة لدراسة مدخل
-).هــ١٣٩٥رمـضان/ م١٩٧٥سـبتمبر(١١٤ع-.البيان-.العربية

.١٥-٩ص
.١٨-١١ص-).هـ١٣٩٥شوال/ م١٩٧٥أكتوبر(١١٥ع
القعدة/ م١٩٧٥نوفمبر(١١٦ع )١٣٢(.٢٠-١٣ص-).هـ١٣٩٥ذو

أحمد محمد بـالدي. فقي، في وخـواطر: األدب ٥٧،٥٨،ع٢س-.أراء
)١٣٣(.٦ص-).م١٩٥٨يوليو٢٢/ هـ١٣٧٨المحرم(

عائل أحمد ا. فقيه، المسألة بداية في أدبنـا: إلبداعيةبحـث تـأثر حـول
األخــرى بــاآلداب العربيــة-.الــسعودي ع٧س-.المجلــة ،٧٣

.٢١ص-).هـ١٤٠٤صفر(
ع٧س األول(٧٤، )١٣٤(.٢٩-٢٨ص-).هـ١٤٠٤ربيع

هاشم إبراهيم المرصـاد. الفاللي، مرصـاد ومعـه اهللا/ المرصاد، لعبـد
المرصاد ونقد القرشـي/ عبدالجبار، النـادي: الريـاض-.٣ط-.لحسن

؛(ص٣٠٣-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠األدبي، الشهر )١٣٥().٢٣كتاب

وديع السعودي. فلسطين، األدب من واألدب، العلم -.األضواء-.مجاالت
ع١س األولى١٨الثالثاء(٢٥، -).م١٩٥٧ديسمبر١٠/هـ١٣٧٧جمادى
)١٣٦(.٩ص
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أمين إبراهيم ذهبي. فودة، الحجازيـة: حلم الثقافـة المدينـة-.جمعية

ع )١٣٧(.٤ص-).هـ١٣٥٨صفر١٣االثنين(٦٨٧المنورة،

فوزان إبراهيم والتجديـد. الفوزان، التقليد بين الحديث الحجازي -.األدب

)١٣٨(.مج٣-.م١٩٨١/هـ١٤٠١الفوزان،.ف.إ: الرياض

إبراهيم المؤودة. الفوزان، والحقائق المرفوض كليـة-.التواضع مجلـة

العربية )١٣٩(.٣١١-٣٠١ص-).م١٩٧٧/هـ١٣٩٧(٧ع-.اللغة

محمد العزيز عبد نقدية. الفيصل، ودراسات مطبعـة: القـاهرة-.قضايا

الحلبي، البابي )١٤٠(.ص٢٣٤-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠عيسى

اهللالقرش عبد حسن األدب.. أدبائنا. ي، وخطـرات.!: وضريبة -.سوانح

السعودية ع١٦س-.البالد القعـدة٥األحد(١٢٠٧، ٢٧/هــ١٣٧١ذو

)١٤١(.٢ص-).م١٩٥٢يوليو

اهللا عبد حسن أدبية. القرشي، شخصية أدبائنا لبعض تكون الـبالد-.متى

القعدة١٢األحد(السعودية .٣ص-).م١٩٥٢أغسطس٣/هـ١٣٧١ذو

)١٤٢(

اهللا عبد حسن المرصاد. القرشي، ج١٢س-.المنهل-.النقد، المحـرم(١،

)١٤٣().هـ١٣٧١

عمر مروان الربيع.قصاص، العزيز األدبية: عبد األندية تستطيع لم -.نعم

األول١٨(،٢٧٤٦ع-.جزيرةال )١٤٤(.٢-١ص-).هـ١٤٠٠ربيع

اهللا عبد عـامين. الماجد، خـالل الـسعودي األدب مع الحساب -.كشف

)١٤٥(.١٥ص-).هـ١٣٨٨شوال١٤(٣٩ع-.اليمامة



      -  

 

فهد القـرن. المارك، فـي العرب جزيرة في الفكري التطور عن لمحات

زيدون،مطابع: دمشق-.العشرين )١٤٦(.ص١٩٧-.م١٩٦٢ابن

الحديث أدبنا مقومات هي تستفتي: ما اهللا-.األضـواء-.األضواء عبـد

ع٢س-.عريف الحجة٢١الثالثاء(٥٥، -).م١٩٥٨يوليو٩/هـ١٣٧٧ذو

.٦-٣ص

البواردي الحجة٢٨الثالثاء(٥٦،ع٢س-.سعد يوليو١٥/ هـ١٣٧٨ذو

.٤ص-).م١٩٥٨

عارف ع٢س-.محمود ٢٢/هــ١٣٧٨المحـرم٥الثالثاء(٥٧،٥٨،

. ٤ص-).م١٩٥٨يوليو

عوضي سعيـد ع٢س-.محمد ٢٩/هـ١٣٧٨المحرم١٢الثالثاء(٥٩،

.٣ص-).م١٩٥٨يوليو

األموي ع٢س-.شكيب ٥/هــ١٣٧٨المحرم١٥الثالثاء(٦٠،٦١،

.٦ص-).م١٩٥٨أغسطس

الجهيمان الكريم ١٢/هـ١٣٧٨لمحرما٢٦الثالثاء(٢،٦٢س-.عبد

.٣ص-).م١٩٥٨أغسطس

محمد ع٢س-.جمالأحمد ٢/هــ١٣٧٨صـفر١٨الثالثاء(٦٥،٦٦،

.٣ص-).م١٩٥٨سبتمبر

فقي أحمد ع٢س-.محمد سـبتمبر٩/هـ١٣٧٨صفر٢٥الثالثاء(٦٧،

.٣ص-).م١٩٥٨

ــباط ش ــد أحم اهللا ــد ع٢س-.عب ــاء(٦٨،٦٩، األول٢الثالث ــع ربي

.١٤ص-.)م١٩٥٨سبتمبر١٦/هـ١٣٧٨

حــافظ هاشــم الــسالم ع٢س-.عبــد األول٩الثالثــاء(٧٠، ربيــع

.٨ص-).م١٩٥٨سبتمبر٢٣/هـ١٣٧٨
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شوقي األول١٦الثالثاء(٧١،ع٢س-.عثمان -) .م١٩٥٨سبتمبر٣٠/ربيع
.٦ص

الربيــع ــدالعزيز ع٢س-.عب ــاء(٧٣،٧٤، ــاني١٤الثالث الث ربيــع
)١٤٧(.٧ص-).م١٩٥٨أكتوبر٢٨/هـ١٣٧٨

اهللا عبد مبارك، العربيـة. آل الجزيـرة شرقي في المعاصر النثر -.أدب
الجبالوي،: القاهرة )١٤٨(.ص٢٥٦-.م١٩٧٠مطبعة

عبداهللا مبارك، العرب. آل جزيرة شرقي في األدبية الحياة كلية-.تطور مجلة
سعود الملك جامعة مج٢س-.اآلداب، -١٩٧١/هــ١٣٩٢-هــ١٣٩١(٢،

)١٤٩(.٤٥-٣٧ص-).م١٩٧٢

سعيد محمد مدى. المسلم، في السعودية العربية المملكة في األدبية الحياة
قرن ج١٠س-.األديب-.نصف  .٥٨-٥٦ص-).م١٩٥١يونيو(٦،

)١٥٠(

سعيد محمد األسود. المسلم، الذهب الحيـاة،: بيروت-.ساحل مكتبة دار
)١٥١(.ص٢٨٤-.م١٩٦٢

عبدالحميد العامة. مشخص، الحياة وحـي من الـسعودية-.صدى -.البالد
)١٥٢(.٣ص-).هـ١٣٧٤صفر١٥األربعاء(١٦٦٨ع

بدر محمد التاريخ.معبدي، سجلها عب: شخصيات بن وأثـرهمحمد دالوهاب
األدبية الحياة بـن-.في محمـد اإلمام جامعة االجتماعية، العلوم كلية مجلة
اإلسالمية )١٥٣(.٩٨-٤١ص-).م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨(٢ع-.سعود

عبداهللا أدب. مليباري، بالدنا في ع١س-.األضواء-.هل ٣الثالثـاء(٨،
)١٥٤(.٥ص-).م١٩٥٧يوليو٣٠/هـ١٣٧٧المحرم
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محمد عثمان دعاية. مليباري، إلى يحتاج ع١س-.األضواء-.أدبنا ،٢٤

األولى١١الثالثاء( )١٥٥(.٤ص-).م١٩٥٧ديسمبر٣ / ١٣٧٧جمادى

األول ربيع غرة من المنعقد السعوديين لألدباء األول هـ١٣٩٤المؤتمر

منه الخامس خاص(المنهل-.إلى مج٤٠س-).عدد األ(٣٥، ولربيـع

الثاني  .٢٨٥-١٨٧ص-).م١٩٧٤مايو–إبريل/ هـ١٣٩٤وربيع

)١٥٦(

األدبي أبها األدب. نادي يمـاني، عبـده لمحمد األدب في أزمة هناك هل

سـجل في سريعة قراءة الصافي، طه لعلوي األدب في والعالمية العالمي

عثمان لسباعي السعودية -.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢النادي،: أبها-.القصة

؛(-.ص٦٣ ثقافية )١٥٧().٧ألوان

المعاصر األدبي واقعنا مالمح حول الـدميني/ ندوة علـي قافلـة-.إعداد

)١٥٨(.٣٦-٣٢ص-).م١٩٨٠يوليو-يونيو/ هـ١٤٠٠شعبان(الزيت

ــداهللا عب ــور، ــد. ن والنق ــا ــد-.نقادن ع٥س-.الرائ ــين(١٩٦، االثن

)١٥٩(.٣ص-).م١٩٨٣شعبان٧

حسن يوسف السعودي. نوفل، األدب داخلية: في دار: الريـاض-.رؤية

)١٦٠(.ص٢٥٥-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤األصالة،

اهللا عبد الكريم عبد الحجازي. نيازي، األدب في -.األضـواء-.دراسات

ع١س  .٥ص-).م١٩٥٧يوليو٣٠/هـ١٣٧٧حرمالم٣الثالثاء(٨،

)١٦١(
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اهللا عبد الكريم عبد الحجازي. نيازي، األدب في -.األضـواء-.دراسات

ع١س  .٦ص-).م١٩٥٧أغسطس١٣/هـ١٣٧المحرم١٧الثالثاء(١٠،
)١٦٢(

اهللا عبد الكريم عبد الحجازي. نيازي، األدب في -.األضـواء-.دراسات

األولى٤الثالثاء(١س  .٢ص-).م١٩٥٧نوفمبر٢٦/هـ١٣٧٧جمادى
)١٦٣(

اهللا عبد الكريم عبد الـسعودي. نيازي، األدب من واألدب العلم -.مجاالت

ع١س-.األضواء األولى١١الثالثاء(٢، ديـسمبر٣/هـ١٣٧٧جمادى

)١٦٤(.٨ص-).م١٩٥٧

ــدوح مم ــي، األد. وال ــة الحرك ــي ــةف المحلي ــة ــة-.بي وثقاف أدب

)١٦٥().هـ١٤٠١شوال١٠(

أمـينىيحي محمد ينـسق. ، ال الـسعودية-.أدبنـا ١٩٤٩ع-.الـبالد

)١٦٦(.٣ص-).هـ١٣٧٥صفر١االثنين(

 

يعقوب ودوريات.إسحاق، السعوديةكتب العربية المملكة في -.األطفال

الكتب ع١مج-.عالم اآلخـر(٤، -).م١٩٨١فبرايـر/ هـ١٤٠١ربيع

)١٦٧(.٥٥٤-٥٥٢ص

 

إبراهيم يحي الجنوبيـة. األلمعي، المنطقـة فـي الـشعبية -.األمثال

الرياض،: الرياض )١٦٨(.ص٢٨٨-.م١٩٨١/هـ١٤٠١مطابع
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غيث عاتق العربية. البالدي، الجزيرة من شعبية وأمثال -.٢ط-.طرائف

والنشر،: جدة للطباعة المدينة .ص٢٥١-.م١٩٧٦/هـ١٣٩٦شركة

)١٦٩(

الكريم عبد العربية. الجهيمان، الجزيرة قلب في الشعبية -.٢ط-.األمثال

العرب،: الرياض أشبال .مج٣-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار

العرب،: الرياض-.٣ط أشبال .مج١٠-.هـ١٤٠٣دار

الثقافة،: بيروت-.٤ط )١٧٠(.مج٣-.هـ١٣٨٣دار

صادق محمد العامية. دياب، الروضة،: جدة-.األمثال -.هـ١٤٠١مطابع

)١٧١(.ص١١٠

الحميدال عبد العامية. رشودي، باألمثال ومعارضتها نجد في العامية األمثال

الشعبي-.البغدادية ع١س-.التراث .٨٥-٧٣ص-).م١٩٦٤نيسان(٨،

)١٧٢(

أحمد الحجـاز. السباعي، مـدن فـي الـشعبية تهامـة،: جـدة-.األمثال

؛(ص١٠٠-.م١٩٨١/هـ١٤٠١ السعودي العربي )١٧٣().٤٠الكتاب

ناصرالع بن محمد نجد. بودي، في العامية اليمامـة: الرياض-.األمثال دار

والنشر، والترجمة )١٧٤(.ج٤-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠للبحث

قاسم بن علي فيفـا. الفيفاوي، فـي الدارجة الشعبية -.المنهـل-.األمثال

مج٣٥س ج٣٠، .١٥٤٤-١٥٤١ص-).هـ١٣٨٩القعدةذو(١١،

س٣١مج ج٣٦، )١٧٥(.١١٥-١١٠ص-).هـ١٣٩٠المحرم(١١،
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ضاوي مناحي قصة. القثامي، مثل األدبـي،: الطائف-.لكل الطـائف نادي
)١٧٦(.ص٦٦-.هـ١٣٩٦

ضاوي مناحي قصة. القثامي، مثل األدبـي،: الطائف-.لكل الطـائف نادي
)١٧٧(.ص١٤١-.هـ١٤٠٢

حسين المكرمة. محضر، مكة في العامية المكرمـة-.األمثال نـادي: مكة
الثقافي، المكرمة )١٧٨(.ص١٨٣-.هـ١٣٩٩مكة

الرحمن عبد علي الجنوب. محيا، في الشعبية ،٣٢س-.المنهـل-.األمثال
ج٢٩مج .٩٩٧ص-).هـ١٣٨٨رجب(٧،
مج٣٥س ج٣٠، .١٦٧-١٦ص-).هـ١٣٨٩المحرم(١،
مج٣٥س ج٣٠، .٢٩٨ص-).هـ١٣٨٩صفر(٢،
مج٣٥س ج٣٠، الثاني(٤، .٥٨٤ص-).هـ١٣٨٩ربيع
مج٣٥س ج٣٠، الثانية(٦، )١٧٩(.٨٥٥ص-).هـ١٣٨٩جمادى

الشعبية أمثالنا والفنون-.من الثقافة / هــ١٤٠١رمـضان(٣ع-.ملف
)١٨٠(.١٠١-٩٩ص-).م١٩٨٠يوليو

علي أحمد العربي. الناصري، الخليج دول في الشعبية األمثال -.موسوعة
الكبير: بيروت العربي المشرق )١٨١(.ص٣٠٤-.دار

الحقينقشبند عبد الدارجة. ، العامية مج٣٧س-.المنهل-.األمثـال ،٣٢
)١٨٢(.١٣٢٧-١٣٢٤ص-).م١٩٧٢/ هـ١٣٩١الحجةذو(

 

علي بن إسماعيل مـن. األكوع، بنظائرها مقارنتها مع اليمانية األمثال
العربية البالد في العامية واألمثال الفصحى األول(األمثال -).الجـزء
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المعارف،: القاهرة )١٨٣(.ص٤٣٢-.م١٩٦٨دار

مكة في عام( األمثال مائة األول١٦(٢٨٨ع-.اليمامة-).قبل ربيـع

).هـ١٣٨١

األول٢٣(٢٨٩ع .٥ص-).هـ١٣٨١ربيع

األول٣٠(٢٩٠ع .٦ص-).هـ١٣٨١ربيع

الثاني٧(٢٩١ع .٦ص) هـ١٣٨١ربيع

الثاني٢١(٢٩٣ع .٧ص-).هـ١٣٨١ربيع

األولى٦(٢٩٥ع )١٨٤(.٦ص-).هـ١٣٨١جمادى

قنديل محمد العربية. البقلي، البالد في العامية األمثال : القاهرة-.وحدة

األنجلو )١٨٥(.ص٣٤٥-.م١٩٦٨المصرية،-مكتبة

حامـد العاميـة. دمنهوري، ج١٠س-.المنهل-.أمثالنـا رجـب ( ٧،

.٢٥٢–٢٥١ص-).هـ١٣٦٩

ج١٠س .٢٨١-٢٨٠ص-).ـه١٣٦٩شعبان(٨،

ج١٠س القعـدة( ١٢، )١٨٦(.٤١١-٤٠٩ص-).هـ١٣٦٩ذوالحجة-ذو

ا محمد األمثال. \\السديس، كتاب من الثانية الطبعة في الشعبيةنظرات

الجهيمان الكريم الكتب-.لعبد ع٣مـج-.عالم  / هــ١٤٠١شـوال(٢،

)١٨٧(.٣٦٩-٣٥٨ص-).م١٩٨١أغسطس

اهللا العبد صالـح حياتنـا. الصالح، فـي وأثرهـا الـشعبية -.أمثالنا

مج٣٤س-.المنهل ج٩، .١٣٧-١٣٥ص-).هـ١٣٨٨المحرم(١،

)١٨٨(
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ناصر بن محمد العـرب. العبودي، جزيرة في األمثال تطور من نماذج

السعوديين( لألدباء األول المؤتمر بحوث الملـك: جدة-).في جامعـة

)١٨٩(.٨٢٦-٨٢٩ص-.٢مج-).هـ١٣٩٤(عبدالعزيز

ضاوي مناحي الـشعبي. القثامي، األدب في المثل الزيـت-.قصة -.قافلـة

ع٢٦مج الثاني(٤، )١٩٠(.٤١-٤٠ص-).هـ١٣٩٨ربيع

 

سعوديون –أغـسطس/ هــ١٤٠٠شـوال(٤٠ع-.الفيصل-.أدباء

)١٩١(.١٥٤-١٥٣ص-).م١٩٨٠سبتمبر

الحجاز من حـافظ(أديب هاشـم الـسالم المكتـب: القـاهرة-).عبد

)١٩٢(.].ت.د[الفني،

عالم محمد األدباء. األفغاني، ٢٢االثنين(٢٣١ع-) .مقدمة-١(صور

األول .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

األول٢٩الثنينا(٢٣٢ع-).السرحان-٢( .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

الثاني٦االثنين(٢٣٣ع-).العامودي-٣( .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

الثاني١٣االثنين(٢٣٤ع-).الصبان-٤( .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

الثاني٢٠االثنين(٢٣٥ع-).العطار-٥( .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

الثاني٢٧االثنين(٢٣٦ع-) .القفي-٦( .٤ص-).هـ١٣٦٧ربيع

األولى٥االثنين(٢٣٧ع-).األنصاري-٧( ٤ص-).هـ١٣٦٧جمادى

األولى١٢االثنين(٢٣٨ع) العواد-٨( .٤ص-).هـ١٣٦٧جمادى

قرشي-٩( .٤ص-).هـ١٣٦٧جمادىاألولى٢٦االثنين(٢٤٥ع-).حسن

)١٩٣(
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القدوس عبد البيشي. األنصاري، جعفر -.)هــ١١٨٢-١١١٠(السيد

مج٢س-.المنهل الثانيربي(٢، .١٤-١٠ص-).هـ١٣٥٧ع

.١٦-١٢ص-).هـ١٣٥٧األولىجمادى(

الثانية( .٢٠-١٨ص-).هـ١٣٥٧جمادى

)١٩٤(.١٨-١٤ص-).هـ١٣٥٧رجب(

القدوس عبد مدني. األنصاري، عبيد مـج٢٣س-.المنهل-.السيد ،١٩

األول( )١٩٥(.١٨٣-١٧٣ص-).هـ١٣٧٨ربيع

القدوس عبد أسكوبي. األنصاري، إبراهيم الشيخ العالم -١٢٦٤(الشاعر

مج٩س-.المنهل-).هـ١٣٣١  . ٧٤-٧٠ص-).هــ١٣٦٨صـفر(٩،

األول( .١٢٨-١٢٤ص-).هـ١٣٦٨ربيع

.٣٢٠-٣١٤ص-.هـ١٣٦٨رجب

)١٩٦(.٤٠٥-٣٩٧ص-).هـ١٣٦٨شوال-رمضان(

القدوس عبد العثمـاني. األنصاري، الحـق عبـد -هــ١٣٠٤(الـشيخ

مج٢٢س-.المنهل-.) هـ١٣٧٤ األول(١٨، -).هــ١٣٧٧جمـادى

)١٩٧(.٣٣٨-٣٢٩ص

القــدوس األنــصاري. األنــصاري،عبد الطيــب محمــد -١٢٩٦(الــشيخ

مـج٦س-.المنهل-).هـ١٣٦٣ األولـى(٦، -).ـهـ١٣٦٥جمـادى

.٢٠١-١٩٨ص

الثانية( .٢٦٩-٢٦٧ص-).هـ١٣٦٥جمادى

.٣١٥-٣١٤ص-).هـ١٣٦٥رجب( 

)١٩٨(.٣٧١-٣٦٩ص-).هـ١٣٦٥شعبان(
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القــدوس عبــد العمــري. األنــصاري، محمــد -هـــ(١٢٨٢الــشيخ

مـج٢٢س-.المنهل-.)هـ١٣٦٥ األول(١٨، -).هــ١٣٧٧ربيـع

.١٦٥-١٦٣ص

)١٩٩(.٢٥٠-٢٤٢ص-).هـ١٣٧٧الثانيربيع(

القدوس عبد الراضي. األنصاري، -.هــ١٣٣١-هــ١٢٦٠عثمان

مج٢١س-.المنهل الحجة(١٧، .٦٠٤-٥٩٨ص-).هـ١٣٧٦ذو

)٢٠٠(

صالح محمد الربيع. البليهشي، حياة عن المنورة-.لمحات نـادي: المدينة

األدبي، المنورة )٢٠١(.ص٣٧٦-.هـ١٤٠٢المدينة

محمد بن علي تركي، عبدالغفــار.آل أحمد الكبير اللغوي العالمة أديبنا

مج٣٩س-.المنهل-.عطار القعدة(٣٤، .٨٤٨-٨٤٦ص-).هـ١٣٩٣ذو

)٢٠٢(

العزيز عبد الـرميح. التويجري، العـامر محمـد فقـدناه وشاعر -.ناقد

)٢٠٣(.٤٧ص-).هـ١٣٩٨رجب١١(٥٠٥ع-.اليمامة

حمـد الطـائف. الجاسر، مـن مجهـول شـعبان٢( العـرب-.أديـب

)٢٠٤(.١٨٦-١٨١ص-).هـ١٣٨٧

محمد أحمد الحجاز. جمال، في العربي،: القاهرة-.ماذا الكتب إحياء دار

)٢٠٥(.ص٦٢-.م١٩٤٥/ هـ١٣٦٤

لطفـي رابح خميس. جمعة، بن اهللا عبد الشيخ وأدب فكر -.الفيصل-.مع

)٢٠٦(.٧٩-٧٦ص-).م١٩٨٣مايو–أبريل/ هـ١٤٠٣رجب(٧٣ع
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والفنـون للثقافة السعودية العربية الـسعودي. الجمعية الكاتـب -.دليـل

)٢٠٧(.ص٣٠٣-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الجمعية،: الرياض

يحي حجاب العقيلي. الحازمي، لمحمد جيزان في واألدباء المجلة-.األدب

ع٢٦س-.العربية )٢٠٨(.٥١-٥٠ص-).هـ١٤٠٣المحرم(٦٠،

سعد بن محمد حسين، المقـصود. ابن عبد سعيد محمد حياة على أضواء

)٢٠٩(.١٥ص-).هـ١٤٠٤رجب٢٤(٥٤٣ع-.الجزيرة-.خوجة

بن محمد حسين، بليهد. سعدابن بن اهللا عبد بن محمد : الرياض-.الشيخ

اليمامة، )٢١٠(.مج٢-.هـ١٣٩٩مطابع

سعد بن محمد حسين، وآثـاره. ابن حياتـه المقصود عبد سعيد -.محمد

؛(م١٩٨٤/هـ١٤٠٤تهامة،: جدة السعودي العربي )٢١١).(١٠٤الكاتب

الفتاح عبد القرنشع. الحلو، إلى الهجري عشر الثاني القرن من هجر راء

عشر الحديثة،: األحساء-.الرابع األحساء .ص٦١٤-.م١٩٥٩مكتبة

)٢١٢(

علي الطائف. خضران، شبـاب بأدبـاء وجيزة -.المنهـل-.تعريفـات

الحجة(١٢،ع٢٩مج .١٧٢٧–١٧٢٣ص-).م١٩٦٩مارس/ هـ١٣٨٨ذو

)٢١٣(

محمود الكريم عبد ضمرة. الخطيب، وبنو ينبع دار: الريـاض-.شعراء

واإلعالم، والنشر للثقافة )٢١٤.(ص١٥٤-.م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢األصالة

الكريم عبد وجهينة. الخطيب، ينبع النـشر: القـاهرة-.شعراء مطـابع

)٢١٥(.مج٢-.م١٩٧٦–م١٩٧٣العربي،
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سعيد محمد عمر. دفتردار، زاهد -.هــ١٣٤٨-١٢٧٥زاهـدالشيخ

مج٢٤س-.المنهل )٢١٦(.٣٢-٣١ص-).هـ١٣٧٩المحرم(٢٠،

سعيد محمد بـري. دفتردار، القـادر عبـد بـن إبراهيم بن عمر الشيخ

مج٢٤س-.المنهل-.هـ١٣٧٨-١٣٠٩ القعدة(٢٠، -).هـ١٣٧٩ذو

.٦٠٣-٥٩٨ص

الحجة(٢٤س .٧٠١-٦٩٦-).هـ١٣٧٩ذو

مج٢٦س وصفر(٢١، .٥٢-٤٩ص-).هـ١٣٨٠المحرم

الثاني( .٢٦٣-٢٦٠ص-).هـ١٣٨٠ربيع

الثانية( )٢١٧(.٤٠٧-٤٠٢ص-).هـ١٣٨٠جمادى

اهللا عبد العزيز عبد المارك. الربيعي، األعيـان(فهد المجلـة-).وفيـات

ع٢س-.العربية )٢١٨(.٢٥٢-٢٥١ص-).هـ١٣٩٨( ١١-١٠،

الدين ضياء العلمـيأستاذن. رجب، أثره األنصاري الطيب محمد الشيخ ا

البالد في الحجة(٢٩مج-.١٢س-.المنهل-.واألدبي / هــ١٣٨٨ذو

)٢١٩(.١٦٨١-١٦٨٠ص-).م١٩٦٩مارس

محمد عنه. رضا، تنشر لم وجوانب رجب الدين األوسط-.ضياء -.الشرق

ع٤س )٢٢٠(.١٢ص-).م١٩٨٢مارس١٣السبت(١٢٠١،

العامر محمد مهملة.الرميح، نسيناه.. أوراق الذي عبـد(األديب محمـد

الحجـة٤الثالثـاء(٥،ع١س-.األضواء-).المقصود / هــ١٣٧٦ذو

)٢٢١(.٤ص-).م١٩٥٧يوليه

الرؤوف عبد طالل األدب. الريماوي، عالم في مطبعـة: القاهرة-.العواد

العربي، العالم )٢٢٢(.م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧دار
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سعود خالد الفرج. الزيد، وآثـاره: خالد المطبعـة: الكويـت-.حياتـه

)٢٢٣(.ص١٩٩-.م١٩٦٩العصرية،

طاهر السالم عبد التـأليف. الساسي، عالم حـس: في عـوادمحمـد -.ن

)٢٢٤(.        ٣ص-).هـ١٣٧٨صفر١١األربعاء(١٣٤ع-.حراء

طاهر السالم عبد السعودي. الساسي، األدب رواد الزيـت-.من -.قافلة

الثانية(٦،ع١٧مج )٢٢٥(.٧-٥ص-).هـ١٣٨٩جمادى

طاهر السالم عبد األدبية. الساسي، أدباء: الموسوعة ألبرز معارف المملكةدائرة

السعودية المكرمة-.العربية والنـشر،: مكة والـصحافة للطباعـة قريش دار

ا(ص٣٥٢-.هـ١٣٨٨ التاءالجزء حرف إلى األلف حرف من ).ألول

الثاني المكرمة-.الجزء الثقافة،: مكة .ص٢٨٦-.م١٩٧٥/هـ١٣٩٥دار

الثالث األدبي،: الطائف-.الجزء الطائف  . ص٢٧٠-.هـ١٤٠٠نادي

)٢٢٦(

دمنهوري تعليمية: حامد السعودية-.شخصيات األحـد(١٤٨٣ع-.البالد

الثانية٢٥ )٢٢٧(.٣ص-).هـ١٣٧٣جمادى

الشوكي السياج ذات سروجي/ الشجرة رشاد مكتبـة: الطـائف-.إعداد

عـدد( ص١٢٤-.المعارف بأقالم عرب عمر محمد الشاعر عن مقاالت

األدب شعرهمن من مختارات مع )٢٢٨().اء

الرحمن عبد عواد. شلش، حسن فكرية.. محمد الزيت-.ظاهرة –.قافلة

)٢٢٩().هـ١٤٠١صفر(
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اللطيـف عبد بن الرحمن عبد الشيخ، العجيــري.آل اهللا عبد الشيخ
أدبائنا)هـ١٣٥٢-ـه١٢٨٥( من ع٤س-.الدارة-.، /هـ١٣٩٨رجب(٢،

)٢٣٠(.١٥-١٠ص-).م١٩٧٨يونيه

المحمد أحمد الفرج. الصائغ، ع١س-.الجزيرة-.خالد الحجـة(٢، ذو
)٢٣١(.٣٤ص-).هـ١٣٧٩

المحمد أحمد المرآة. الصائغ، شاكر: في ذو(٢٢س-.المنهـل-.فؤاد
)٢٣٢(.٦٨٤-٦٨٣ص-).هـ١٣٧٧الحجة

عزيز شحاتة. ضياء، تكتـشف...حمزة ولم عرفت : الريـاض-.قمة
اليمامة، ؛(ص١٠٢-.هـ١٣٩٧مطابع الصغيرة )٢٣٣().٢١المكتبة

عزيز أدبنا. ضياء، تكتشففي ولم عرفت األول(قمة المـؤتمر بحوث
السعوديين عبدالعزيز،: جدة-).لألدباء الملك المجلد( هـ،١٣٩٤جامعة

)٢٣٤(.٨٢٠-٧٩٥ص-).الثاني

سعيد محمد األسكوبي. العامودي، -.المنهل-.هـ١٣٣١-١٢٦٤إبراهيم
مج٢٠س )٢٣٥(.٤٠١-٣٩٧ص-).هـ١٣٧٥رجب(١٦،

سعيد محمد األشرم. العامودي، الجوهري ،٩س-.المنهـل-.عبدالواحد
األول(٩مج .١١٨-١١٦ص-).هـ١٣٦٨ربيع
الثاني( . ١٥٧-١٥٥ص-).هـ١٣٦٨ربيع
األولى( )٢٣٦(.٢٠٦-٢٠٢ص-).هـ١٣٦٨جمادى

عمر الجبار، علم. عبد بعض وتراجم عـشرسير الرابع القرن في ائنا
الكتـاب(ص٣٠٤م،١٩٨٢-١٤٠٣تهامـة،: جـدة-.٣ط-.للهجرة

؛ السعودي )٢٣٧().٦٧العربي
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محمد الرزاق، السعودية. عبد في واألدب الصحافة صالح: رواد محمد

الحجاز وصوت األولى(٨٣ع-.الدارة-.نصيف / هــ١٤٠٤جمادى

)٢٣٨(.٧٢-٦٧ص-).م١٩٨٤فبراير

العزيز والمواقف. عبد الرجل اآلخـرة١٤(الرياض-.الربيع جمادي

)٢٣٩(.١١ص-).هـ١٤٠٢

عمر محمد المقصود. عرب، عبد سعيد ج٨س-.المنهل-.محمد ،١١،١٢

الحجة-القعدةذو( )٢٤٠(.٤٩٧-٤٩٥ص-).هـ١٣٦٧ذو

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل خميس. ابن بن اهللا ...    -١٣٩٩(عبد

-).م١٩٨٠يونيـو–مـايو/ هــ١٤٠٠رجب(٣٧ع-.الفيصل-.)هـ

)٢٤١(.٢٩-٢٤ص

محمد عمران مقرب.العمران، وشعره:ابن مطـابع: الرياض-.حياته

)٢٤٢(.ص١٨٠-.م١٩٦٨الرياض،

محمد عمران اليمامي. العمران، الشعر أعالم مطـابع: الرياض-.من

)٢٤٣(.ص١٥٣-.هـ١٣٧٧الرياض،

خليل محمد كم. عناني، صبان سرور عرفتهمحمد المنورة-.ا : المدينة

)٢٤٤(.١ص-).هـ١٣٥٨صفر٦االثنين(٨٦ع

ومواقف:العواد باعشن،: جدة-.قمة سعيد محمد مشخص، الحميد عبد

)٢٤٥(.ص٤٠٧-.م١٩٨٠

القرعاوي على األنـصاري/ كفاح عبدالقـدوس دار: دةجـ-.تحريـر

)٢٤٦(.٨٠ص-.هـ١٣٨٧األصفهاني،
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عـواد حسن الثانية٧(٢٨٢٣ع-.الجزيرة-.محمد  / هــ١٤٠٠جمادى

)٢٤٧(.٣-٢ص-).م١٩٨٠ابريل٢٢

عواد حسن الراحلين: محمد الكتاب الكتـب-.مع ع١مـج-.عالم ،١

)٢٤٨(.١٣٣-١٢٩ص-).م١٩٨٠مايو / هـ١٤٠٠رجب(

الخير أبو اهللا عبد فـي. مرداد، والزهـر النـور نشر كتاب من المختصر

عشر الرابع القرن إلى العاشر القرن في مكة أفاضل اهللا/ تراجم عبد تأليف

علـي ،أحمـد العـامودي سعيد محمد ترتيب اختصار، مرداد الخير -.أبو

الطائف: الطائف )٢٤٩(.مج٢-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨األدبي،نادي

الرحمن عبد الراضي. المعمر، عثمان العربية-.الشيخ س٥ع-.المجلة ،٤

)٢٥٠(.٦٣-٦١ص-).م١٩٨٠آب/ هـ١٤٠٠شوال(

علي محمد الهجري. مغربي، عشر الرابع القرن في الحجاز : جدة-.أعالم

.م١٩٨١-هـ١٤٠١تهامة،

الثانيالج والنـشر،: جدة-.زء للطباعـة العلـم م١٩٨٤-هــ١٤٠٤دار

حمـزة( بيـنهم من األعالم من لمجموعة ودراسات مطولة تراجم يتضمن

ومحمـد مـدني وعبيد األنصاري وعبدالقدوس الساسي السالم وعبد شحاتة

الكردي )٢٥١().طاهر

حسنالنفيسـة، بن الرحمن نفيـسة. عبد بن ،٢٤س-.المنهـل-.حسين

القعدة(٢٠مج )٢٥٢(.٦٤١-٦٣٩ص-).هـ١٣٧٩ذو

حسن يوسف الـسعودية. نوفل، للطباعـة: الريـاض-.أدباء العلـوم دار

)٢٥٣(.ص١٤٥-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣والنشر،
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عبد عثمانأبابطين، بن الكفاح. المحسن االتحـاد: القـاهرة-.ثمن دار

)٢٥٤(.ص١٥٤-.م١٩٦٩العربي،

غيث بن عاتق العرب. البالدي، بالد في الحجـاز(رحالت شـمال فـي

مكة،: مكة-).واألردن )٢٥٥(.ص٢٤٥-.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار

غيث بن عاتق البيان،: جدة-.النجديةالرحلة. البالدي، -.هـ١٣٩٦دار

)٢٥٦(.ص١٥٨

عمر محمد المستـشفى٤٦. توفيق، فـي مـصر: القـاهرة-.يوما دار

)٢٥٧(.ص٨٤-.].ت. د[للطباعة،

عمر محمد مسافر. توفيق، -.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠تهامة،: جدة-.ذكريات

)٢٥٨(.ص١٨٦

حمد التراث. الجاسر، عن للبحث العربيـة: الرياض-.رحالت الجمعيـة

والفنون، للثقافة )٢٥٩(.ص٤٠٩-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠السعودية

حمد وزهـران. الجاسر، غامـد سـراة –شاهداتمـ-نـصوص: في

اليمامة،: الرياض-.انطباعات )٢٦٠(.ص٥٩٥-.م١٣٩٧/١٩٧٧دار

حمد الجزيـرة. الجاسر، غـرب شـمال –نـصوص–مـشاهدات: في

اليمامة،: الرياض-.انطباعات .ص٦٧٥-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١دار

)٢٦١(
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محمد صالح رمـضانمن. جمال، فـي الصبا الزيـت-.ذكريات قافلـة

)٢٦٢().م١٩٧٩رمضان(

الكريم عبد الشمس. الجهيمان، مع العربيـة: الرياض-.دورة الجمعيـة

والفنون، للثقافة )٢٦٣(.ص٣٢٨-.هـ١٤٠٠السعودية

عبدالكريم باريس. الجهيمان، األدبي،: الرياض-.ذكريات -هـ١٤٠٠النادي

؛كت(ص١٧٩-.م١٩٨٠ الشهر )٢٦٤().٢١اب

حمد عبداهللا وذكريات. الحقيل، -هـ١٤٠٣تهامة،: جدة-.٢ط-.رحالت

)٢٦٥(.ص١٣٨-.م١٩٨٣

اهللا عبد كنا. خطيب، للطباعـة،: القاهرة-.كيف مـصر -.م١٩٥٥دار

)٢٦٦(.ص١٠٦

عبداهللا خميس، دمشق. ابن في الرياض،: الرياض-.شهر -.م١٩٥٥مطابع

)٢٦٧(.ص١٤٦

العزيز عبد وديع. الربيع، طفل المنورة-.ذكريات المدينـة: المدينة نادي

األدبي )٢٦٨(.ص٢٨١-.هـ١٣٩٧،المنورة

أحمد العزيز عبد ماليزيـا. الرفاعي، في أيام مؤسـسة: جـدة-.خمسة

والنـشر، والصحافة المكتبـة(ص٨٣-.م١٩٧٠/هــ١٣٩٠الطباعة

؛ )٢٦٩().٣الصغيرة

أحمد زا. السباعي، الماضي..ملأبو الجيل مـصر: القـاهرة-.قصة دار

)٢٧٠(.ص١١٦-.هـ١٣٧٤للطباعة،
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أحمد المكرمة-.أيامي. السباعي، قـريش،: مكة -.هــ١٣٩٠مطابع

.ص٢٣١

؛(ص١١٦-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١تهامة،: جدة السعودي العربي ).٧٨الكتاب

)٢٧١(

فؤاد الر. شاكر، -.م١٩٨٣/ هــ١٤٠٣تهامة: جدة-.٢ط-.بيعرحلة

)٢٧٢(.ص٢٧٠

بكر الرحمن عبد مـدارس. صبـاغ، ثقيـف،: الريـاض-.ذكريات دار

)٢٧٣(.ص٨٩-.١٩٨٠/هـ١٤٠٠

ناصر بن محمد إل. العبودي، الدنيارحلة عجائب إحدى مالديف جزر -.ى

العلوم،: الرياض )٢٧٤(.ص١٢٦-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١دار

ناصر بن محمد سيالن. العبودي، إلى العربيـة: الرياض-.رحلة الجمعية

والفنون، للثقافة )٢٧٥(.ص٢٦٨-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣السعودية

ناصر بن محمد ا. العبودي، عـن الحـديث مـشاهدات-.فريقيـاصلة

والمـسلمين اإلسالم عن وأحاديث العلـوم،: الريـاض-.وانطباعات دار

)٢٧٦(.ص٤٤٠-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

ناصر بن محمد الخضراء. العبودي، افريقية الثقافـة،: بيروت-.في دار

)٢٧٧(.ص٧٧٩-.م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨

ناصر بن محمد الضائعين. العبودي، المسلمين بالد : الرياض-.مدغشقر

األدبي، )٢٧٨(.ص٢٤٩-.م١٩٨١/هـ١٤٠١النادي
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ناصر بن محمد إلـى. العبودي، رحلـة العنـصريين بالد في مشاهدات
المسلمين شئون في وحديث افريقيا القـصيم: بريـدة-.جنوب نـادي

)٢٧٩(.ص٤٤٨-.هـ١٤٠٢األدبي،

عمر محمد الشباب. عرب، صدر في مـج٧س-.المنهل-.اهتماماتي ،٧
القعدة( الحجة-ذو )٢٨٠(.٥٠٥-٥٠٣ص-).هـ١٣٦٦ذو

فهد الحدود. العريفي، وراء األدبـي،: الرياض-.من هــ١٤٠١النادي
الشهر؛( )٢٨١().٣كتاب

الغفور عبد أحمد الوطنيـة. عطار، الـصين فـي يوما مكـة-.عشرون
الصفا،: المكرمة )٢٨٢(.ص٤٦-.م١٩٥١مطابع

أحمد األدبي: الطائف-.ذكريات. علي، الطائف .ص٩٥-.هـ١٣٩٧نادي
)٢٨٣(

حسن محمد أنتقف. عواد، الطفولـة: من ذكريـات -.اإلذاعـة-.من
)٢٨٤(.١١-٨ص-).هـ١٣٨٤صفر(١٠٧ع

إبراهيم أحمد ع١س-.اإلذاعة-.ذكريات.الغزاوي، الثـاني(١، ربيع
)٢٨٥(.١٨ص-).هـ١٣٧٥

الحي عبد حسن ا. قزاز، مع للطباعـة: جدة-.لكلمةمشواري العلـم دار
)٢٨٦(.ص١٢٨-.هـ١٤٠٣والنشر،

أحمد رأيتها. قنديل، )٢٨٧(.ص٩٤-.م١٩٤٧،].ن: د[: القاهرة-.كما

محمد حسن حياتي. كتبي، في للطباعـة،: القاهرة-.أشخاص ممفيس دار
)٢٨٨(.ص٢٢٦-.م١٩٤٥
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محمد حسن حيـاتي. كتبي، للطباعـة،: القـاهرة-.هـذه القـاهرة دار
.ص١١٠-.م١٩٥٦/هـ١٣٧٦

ومنقحـة٢ط مزيدة الـشروق،: جـدة-.، -.م١٩٨٢-هــ١٤٠٣دار
)٢٨٩(.ص٢٦٤

حـسن طالـب. نصيف، الفكـر،: ريـاضال-.مـذكرات -.].ت.د[دار
)٢٩٠(.ص١٤٤

 

أحمد الرحمن عبد خطيـب. برهمين، اهللا لعبـد كنـا الـبالد-.كيـف
)٢٩١(.٣ص-).هـ١٣٧٥المحرم١٤الجمعة(١٩٣٥ع-.السعودية

بكري أمين، الربيـعذكريات. شيخ العزيـز لعبد وديع المجلـة-.طفل
ع٢س-.العربية )٢٩٢(.١١٨-١١٦ص-).هـ١٣٩٨شوال(١٢،

عزيز األسلوب. ضياء، توفيق.. بهلوانية عمر محمد كتاب البالد-.في
)٢٩٣(.٣ص-).هـ١٣٧٤شعبان١الجمعة(١٨٠٨ع-.السعودية

محمد زامـل. فقيه، وتـاريخأبو القعـدة(٢٦ع-.قـريش-.قـصة ذو
)٢٩٤(.١٢ص-).هـ١٣٧٩

الفتاح عبد مدين، وديع. أبو طفل ذكريات كتاب الربيـع. مع العزيز -.لعبد
األول٩الخميس(١٦١ع-.اقرأ )٢٩٥(.٣٢ص-).هـ١٣٩٨ربيع

محمد وديع. المجذوب، طفل ذكريات كتاب في العزنظرة الربيـعلعبد -.يز
األولى٢٧الخميس(١٧٢ع-.اقرأ . ٣٤-٣٣ص-).هـ١٣٩٨جمادى

)٢٩٦(
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ناصر بن اهللا عبد السباعي. الوهيبي، أحمد لألستاذ قصة زامل البالد-.أبو

)٢٩٧(.٤ص-).هـ١٣٧٤شعبان٥الثالثاء(١٨١١ع-.السعودية

ناصر بن اهللا عبد لألس٤٦.الوهيبي، المستشفى في عمـريوما محمد تاذ

السعودية-.توفيق -).هــ١٣٧٤رجـب٢١الثالثاء(١٧٩٩ع-.البالد

)٢٩٨(.٤ص

 

عبداهللا بن سعد جنيدل، الشعبي. ابن األدب أعالم العالية: من -.شعراء

ا: الرياض العربية والفنـون،الجمعية للثقافة -).هــ١٤٠٢(لسعودية

)٢٩٩(.ص٢٤١

محمد بن عبداهللا خميس، الخالوي. ابن –حكمـه–شعره–حياته: راشد

الفلكي–نوادره–فلسفته للبحـث: الريـاض-.حسابه اليمامـة دار

والنشر، )٣٠٠(.ص٣٨٢-.م١٩٧٢والترجمة

يحي وشـعره.الربيعان، حياتـه لعبون شـركة: الكويـت-.١ط/ -.ابن

والتوزيع، للنشر )٣٠١(.ص٢٠٠-.م١٩٨٢الربيعان

محمد بن اهللا عبد رداس، الباديـة. ابن مـن األول(شـاعرات -.)الجـزء

والنشر: الرياض والترجمة للبحث اليمامة . ص٤٤٨-).هـ١٣٩٠(دار

الثاني( اليمام: الرياض-).الجزء والنشر،دار والترجمة للبحث /هــ١٣٩٦ة

. ص٢٤٧-.م١٩٧٦

األول( البادية،: الرياض-).الجزء .ص١٠٤-.هـ١٣٩٨مطابع

لألوفست،: الرياض-.٥ط البادية )٣٠٢(.ص٤١٣-.هـ١٤٠٣مطابع
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فهد النبطيون. الرشيد، الرس الهاشمية،ال: دمشق-.شعراء -.م١٩٦٥مطبعة
.ص١٨٢

ومنقحة٢ط مزودة الطرابيشي،: دمشق-.، حسن خالد -.هـ١٣٩٦مطبعة
)٣٠٣(.ص١٩٩

فهد النبطيون. الرشيد، الرس الثـاني(شعراء : دمـشق-.٢ط-).الجـزء
الكتبي، هاشم محمد )٣٠٤(.ص١٦٨-.هـ١٣٩٢مطبعة

أحمد بن محمد الصحراء. السديري، من المعارف،: الطائف-.أبطال مكتبة
)٣٠٥(.ص٣١٤-.هـ١٣٩٩

زيد بن الرحمن عبد العاميين. السويداء، الجيل شعراء بـن: من اهللا عبـد
القضاعي للطباع: الرياض-.فرحان العلوم والنـشر،دار -.هــ١٤٠٣ة

)٣٠٦(.ص١٨٠

الرياض من ع٢س-.الجزيرة-.شاعر األولى(٧، -).هـ١٣٨١جمادى
)٣٠٧(.٢٩-٢٨ص

عبدالرحمن أبو الظاهري، عقيل في. ابن الجرباء واألدبآل -.التـاريخ
والنشر،: الرياض-.١ط والترجمة للبحث اليمامة .ص٢٧٨-.هـ١٤٠٣دار

)٣٠٨(

عبدالرحمن أبو الظاهري، عقيل العتيبي. ابن العطاوي : القاهرة-.شليويح
التقدم، )٣٠٩(.ص٥٣-.هـ١٣٩٤مطبعة

عبدالرحمن أبو الظاهري، عقيل حثلينالعجما. ابن بن واكان وزعيمهم -.ن
والنـشـر،: الرياض-.١ط والترجمـة للبحث اليمامة -.هــ١٤٠٣دار

)٣١٠(.ص٣٤٣
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عبدالرحمن أبو الظاهري، عقيل وشعرائها. ابن البادية فرسان شليويح: من

العطاوي ماعز ج١٦مج-.العرب-.ابن -).هـ١٤٠٢جماديان(١١،١٢،

)٣١١(.٩١٣-٩٠١ص

هاشـالم دفتردارـدني، الباديـةـشاع. م ع١٢س-.المنهـل-.ر ،١٦،

الحجة(١٠ج )٣١٢(.٧٠٧-٧٠٤ص-).هـ١٣٧٥ذو

ذيب محمد الجنـوب. المهان، من اإلشـعاع: الريـاض-.شعراء مطـابع

)٣١٣(.ص٣٣٦-.هـ١٤٠١التجارية،

محمد بن محمود الزلفي. النافع، من النهـضة،: الرياض-.شعراء مطابع

)٣١٤(.ج٤هـ،١٤٠٤-هـ١٤٠٣

بك رشيد الهزاني. نخلة، العصرية: صيدا-.٢ط-.محسن .ص٣٥-.المكتبة

)٣١٥(

� 

السعودية مستعار(أغاريد الذكرى). اسم الناصر: الرياض-.صدى دار

والتوزيع، )٣١٦(.ص١٣١-.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣للنشر

مستعار اسم السراب، األحزان. أطالل الزائـدي: الطائف-.شاطئ دار

والنشر )٣١٧(.ص٨٦-).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(للطباعة

محمد بن مطلق بادي، بادي. ابن ابن أشـعار:ديوان من الهادية األنوار

المطوع،: الدمام-.البادية )٣١٨(.مج٢-.هـ١٣٩٠مطابع
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إبراهيم جعيثين، بـن. ابن إبراهيم سدير لشاعر الشعبي الشعر من ديوان

العزيـ عبـد جمـع األحيـدبجعيثين محمـد مطـابع: الريـاض-.ز

)٣١٩(.ص٢٣٢-.]. ت.د[اإلشعاع،

راشد األشواق. الجعيثين، اليمامة،: الرياض-.صدى -.هـ١٣٩٨مطابع

)٣٢٠(.ص١٥٩

ناصر جريد، باكر. ابن الـوطن،: لرياضا-.أمل -.م١٩٧٨/ هــ١٣٩٨دار

)٣٢١(.ص٩٥

اهللا عبد بن العزيز عبد الجبلـين. الجريفاني، شـاعر : الطـائف-.ديوان

الزائدي، )٣٢٢(.ص١٤٧-.م١٩٧٤-هـ١٣٩٤مطابع

خلـف األسمر نجـد.الجويعان، مـن -.].ت.د.: ن.د.:م.د[-.شـاعر

)٣٢٣(.ص٢٧١

اهللا عبد بن سليمان حاذور، الزهـور. ابن من روضة : الريـاض-.ديوان

الفرزدق، )٣٢٤(.ص٢١٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مطابع

اهللا عبد بن سليمان حاذور، الليالي. ابن العربية: الرياض-.سمار الجمعية

والفنون، للثقافة )٣٢٥(.ص٢٥١-.هـ١٤٠٣السعودية

حمد الحميدي الوجـد. الحربي، العربيـة: الريـاض-.دموع الجمعيـة

والفنون، للثقافة )٣٢٦(.ص١٤٥-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠السعودية

حمد بن سعد حريول، النب. ابن بـنديوان حمـد بن سعد شعر الحديث ط

فياضحريول بن العزيز عبد بن زيد شرح الوفـاء،: بيروت-.، مطـابع

)٣٢٧(.ص١٧٨هـ،١٣٧٤
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جندل التجني. حمد، الحديثة: الرياض-.أصداء النصر -.هـ١٣٨٤،مطابع

)٣٢٨(.ص٥٦

سليمان الفالح. الحماد، للثقافة: الرياض-.جدي السعودية العربية الجمعية

)٣٢٩(.ص١٢٣-.هـ١٣٩٨والفنون،

سليمان المطر. الحماد، للثقافـة: الرياض-.يوم السعودية العربية الجمعية

)٣٣٠(.ص٢٠٣-.هـ١٤٠٢والفنون،

المحمد ناصر الباديـة. الحميد، صحراء في الشادية : دمـشق-.األزهار

كرم، )٣٣١(.ص١٥٨-.].ت.د[مطبعة

الصحراء مستعار(ريم حنان). اسم الجمعيـة: الريـاض-.شعر: زهرة

والفنون للثقافة السعودية )٣٣٢(.ص١٠٥-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩،العربية

اهللا عبد سبيل، سبيل. ابن بن اهللا عبد بـن: الدوحة-.ديوان علي مطابع

)٣٣٣(.ص٧٧-.هـ١٣٧٩علي،

أحمـد بـن الرحمن عبد األميـر. السديري، الـشاعر ديـوان القـصائد

السديري أحمد بن الـسديريمؤسسة: الجوف-.عبدالرحمن الرحمن عبد

)٣٣٤(.ص٣٤٩-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الخيرية،

األحمد محمد األحمـد. السديري، محمـد الـشاعر األمير المرحوم ديوان

السالسل،: الكويت-.٢ط-.السديري ذات .ص٢٠٦-.م١٩٨١دار

)٣٣٥(

أحمد بن محمد الزائنديـة. السديري، الفكـر،دار: بيـروت-.الملحمـة

)٣٣٦(.ص٨٤-.].ت.د[
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أحمد عبير. السعد، الوطن،: الرياض-.رشة )٣٣٧(.هـ١٣٩٧دار

منصور الشريف سلطان، وحنين. ابن أنين عكـاظ،: جـدة-.ديوان دار

)٣٣٨(.ص٩٤-.هـ١٣٩٨

الرحمن عبد عبداهللا الحائرة. السلوم، الفرزدق،: الرياض-.الخطوة مطابع

)٣٣٩(.ص١١٧-.هـ١٤٠٢

العلي سويلم الـسلهي. السهلي، العلي سويلم أشـعار: ديوان مجموعـة

القرينـي محمـد سعد سعود إعداد من السهلي سويلم الشعبي -.الشاعر

البادية،: الرياض )٣٤٠(.ص٨٧-.هـ١٤٠٠مطابع

المحسن عبد بن براك سويلم، البدراني). جامع(آل مطابع: القاهرة-.ديوان

)٣٤١(.ص١٢٨-.م١٩٦٠الكيالني،

ناصر محمد العشاق. السويلم، .ص١٥١-.].ت.د.: ن.د.: م.د[-.بيارق

)٣٤٢(

المنصور العلي اهللا عبد الملـك. الزامل، تأسـيس فـي الشعبية الملحمة

الـسعودية العربيـة للمملكة سعود آل مطـابع: الريـاض-.عبدالعزيز

)٣٤٣(.ص١٧٤-.هـ١٣٩٩األوفست،

الناصر أحمد الربيع. الشايع، األول(نسمات نجدمطابع: الرياض-.)الجزء

)٣٤٤(. ص١٨٥-.هـ١٣٨٤التجارية،

الفي بن جلعون الجبلين. الشمري، وحي العربية: الرياض-.من الجمعية

والفنون، للثقافة )٣٤٥(.         ص٢٠٠-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢السعودية
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حميدان الشويعر. الشويعر، حميدان العموميـة: دمشق-.ديوان ،المطبعة

)٣٤٦(.ص٣١٠-.هـ١٣٧٤

جواد ثالثيا. الشيخ، يتوهج الـر/ شعر: العشق عبـد الـشيخ، حمنجواد

المبيريك محمد للثقافـة: حساءاإل-.المريخي، الـسعودية العربية الجمعية

)٣٤٧(.ص١٠٨-.هـ١٤٠١والفنون،

الناصر المحسن عبد الصالح. الصالح، المحسن عبد : الريـاض-.ديوان

الرياض، )٣٤٨(.ص٣٩٢-.هـ١٤٠١مطابع

سعود اهللا عبد الصقري. الصقري، السعودي:ديوان الشعبي األدب -.من

الرياض،: الرياض-.٣ط ج١١٢-.هـ١٤٠١مطابع )٣٤٩(.١،٢ص،

عب ، صقية عليابن بن اهللا التميمـي. د نجـد: الرياض-.ديوان مطـابع

األول(ص١٣٧-.هـ١٣٨٨التجارية، ).الجزء

عقيل بن الرحمن عبد أبي التجاريـة،: الريـاض-.شرح نجـد مطـابع

.ص٣٠٠-.م١٩٧١/هـ١٣٩١

المسيطير محمد وتقديم لألوفست،: الرياض-.٢ط-.شرح األهلية المطابع

.ص١٣٥-.هـ١٣٩٧

اهللا عبد العثيمينشرح صالح للثقافـة: الرياض-.بن العربيـة الجمعيـة

الرابع( هـ،١٤٠٢والفنون، )٣٥٠(.ص٨٤-).الجزء

علي بن اهللا عبد صقية الوديعة. ابن الريـاض،: الرياض-.ملحمة مطابع

)٣٥١(.ص٢٣-.هـ١٣٨٩

نا اهللالعاصم، عبد ثادق. صر روابي من الصادق مطابع: الرياض-.النغم

)٣٥٢(.ص١٠٣-.هـ١٤٠٠اإلشعاع،
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الرحمن عبد هوازن. العطاوي، شاعر الفرزدق،: الرياض-.ديوان مطابع

األول(ص٤٤٥-.هـ١٤٠٣ )٣٥٣().الجزء

ف علوش، فهدابن بن علوش. هد ابن الريـاض،: الرياض-.ديوان مطابع

)٣٥٤(.ص٨٢-.م١٩٦١

عبار بن اهللا عبد الشوق. العنزي، العربيـة: الرياض-.حنين الجمعيـة

والفنون، للثقافة )٣٥٥(.ص١٤٤-.م١٩٨٠السعودية

متع عيسىالعنزي، زمان. ب السعودية: الرياض-.نفحات العربية الجمعية

والفنون، )٣٥٦(.ص٩٦-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠للثقافة

إبراهيم صالح الحروف. العوض، العربيـة: جدة-.شعر: نوح الجمعيـة

والفنون، للثقافة )٣٥٧(.ص١٤٣-.هـ١٤٠١السعودية

ال سعد العشق. ثوعيالغامدي، ضد الزائـدي،: الطـائف-.مرافعات دار

)٣٥٨(.ص٦٣-.هـ١٤٠٠

الثوعي سعد األدبـي،: الطائف-.مسيكينة. الغامدي، الطـائف نـادي

)٣٥٩(.ص١٣٥-.هـ١٣٩٦

الثوعي سعد الـسعودية: الرياض-.هيلـةهال. الغامدي، العربية الجمعية

والفنون، )٣٦٠(.ص١٥٩-.هـ١٤٠٣للثقافة

محمد خالد القصص. الفرج، األولى: أحسن ،].ن.د[:القـاهرة-.الملحمة
)٣٦١(.م١٩٢٩/ هـ١٣٤٨
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محمد بن خالد الفرج. الفرج، اهللا عبد ذات: الكويـت-.٣ط-.ديوان دار

.ص١٩٦-.].ت.د[السالسل،

األول الترقي،: دمشق-.الجزء )٣٦٢(.      ص١٧٧-.م١٩٥٣مطبعة

محمد بن اهللا عبد فرج. الفرج، ابن ديوان من المطبعـة: بومباي-.األرج

)٣٦٣(.ص٢٠٨-.هـ٢٣٣٨السورتية،

اهللا عوض بن سليمان الشعبي. الفعر، األدب سلطان:من الشريف أعده/ديوان

سلطان بن منصور الدجوى،: القاهرة-.وجمعه  .ص١٠٣-.م١٩٧٨مطابع

)٣٦٤(

العبـداهللا محمـد محبـة. الفيصل، الـوطن،: الريـاض-.رسـائل دار

)٣٦٥(.ص١٣٧-.هـ١٣٩٧

العبـداهللا محمد القلـوب. الفيصل، الـوطن،: الريـاض-.همـس دار

.هـ١٣٩٥

الوطن،: الرياض-.٢ط )٣٦٦(.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار

سعد محمد الهوى. القرني، الـسعودية: الرياض-.أنت العربيـة الجمعية

والفنون، )٣٦٧(.ص١١١-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣للثقافة

أحمدقنديل المدني،: القاهرة-.المركاز. ، )٣٦٨(.مج٢-.]. ت.د[مطبعة

الرحمن العبد علي ماجد، دمشق،: دمشق-.مظلوم. أبو -.م١٩٦٠مطبعة

)٣٦٩(.ص١٩٢
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فهد محمد، ونبطيـة. ابن غنائية مقطوعات الليالي : الريـاض-.جروح
لإلعالم،الوك الوطنية )٣٧٠(.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الة

الرحمن عبد محمد ، نـدى. المسلم اليمامة،: الرياض-.قطـرة مطابع
)٣٧١(.ص١١١-.هـ١٣٩٨

محمد الدوسري، مشعي وطنية. ابن النـور: الرياض-.حماسة مؤسـسة
)٣٧٢(.ص٧٨-.].ت.د[للطباعة،

علي ساطع. المصطفى، قمر نجمك العربيـة: الرياض-.رجع الجمعيـة
والفنون، للثقافة )٣٧٣(.هـ١٤٠٠السعودية

علي شوق. المصطفى، شعبي: رحلة العربيـة: الدمام-.قصائد الجمعيـة
ل والفنون،السعودية )٣٧٤(.ص١٤٦-.هـ١٤٠٣لثقافة

رداد الشفا. المنصوري، والفنـون،: الطائف-.أريج الثقافـة جمعيـة
)٣٧٥(.ص١٠١-.هـ١٤٠٣

عناد الرموش. المطيري، على للنـشر: الرياض-.عزف الناصـر دار
)٣٧٦(.ص١٠٨-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢والتوزيع،

اهللا عبد حجاب بخيث، عنـوان. ابن بال ابـن.ع.ح:الريـاض-.رسائل
)٣٧٧(.ص١٣١-.هـ١٤٠١بخيت،

يوسف حسن -.م١٩٨١/هــ١٤٠١تهامـة،: جدة-.تسالي. نصيف،
)٣٧٨(.ص١٤٣

اهللا عبد بن هويشل هويشل، والهـزل. ابن الغزل وشـرح/ بين جمـع
جنيدل بن سعد للثقافـة: الرياض-.وتحقيق الـسعودية العربية الجمعية

)٣٧٩(.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠والفنون،
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فيصل يزيد، أنت. ابن النهـضة،: الرياض-.لك -هــ١٤٠٢مطابع

)٣٨٠(.ص٥١-.١٤٠٣

� 

عثمان بن المحسن عبد النبطيـة. أبابطين، األشعار من البهية /المجموعة

أبابطين عثمان بن المحسن عبد وترتيب األهلية،: الرياض-.جمع المكتبة

)٣٨١(.ص٢٣٤-.م١٩٦٢

عائض بن حسين البقـوم. البقحي، أشـعار من النجوم الجـزء(أضواء

المكرمة-).األول الثقافة،: مكة دار )٣٨٢(. ص١٥٩-.هـ١٣٨٠مطابع

حميد مطلق شعبية. الثبيتي، وحاورات المكرمة-.قصائد الثقافة،: مكة دار

)٣٨٣(.ص١٥٢-.هـ١٣٩٨

أحمد بن محمد العربية. الثميري، الجزيرة في الشعبية بـن/ الفنون محمد

الضويحي عيد بن محمد الثميري، العموميـة،: دمشق-.أحمد المطبعـة

)٣٨٤(.ص٢٥١-.هـ١٣٩٢

خالد بن عبداهللا يل. الحاتم، ما النبطـيخيار الـشعر مـن -.٢ط-.تقط

العمومية،: دمشق )٣٨٥(.مج٢-.م١٩٥٢المطبعة

زابن بن نايف البادية. الحربي، فنون اليمامـة،: الرياض-.من مطـابع

)٣٨٦(.ص٣٦٦-.م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

المحمد ناصر الن. الحميد، األشعار من مطبعـة: دمـشق-.بطيـةالبهية

)٣٨٧(.ص٣٣٤-.العروبة
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محمد بن اهللا عبد خميس، العرضة. ابن شعر أو الحرب -.١ط-.أهازيج
الفرزدق،: الرياض )٣٨٨(.ص٣٦٩-.هـ١٤٠٢مطابع

محمد بن اهللا عبد خميس، للبحـثدار: الرياض-.الشوارد. ابن اليمامـة
والنشر،  .مج٣-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧–م١٩٧٤/هـ١٣٩٤والترجمة

)٣٨٩(

القديمة النبط أشعار في اليتمية الدرر النهضة: الرياض-.ديوان -.مكتبة
)٣٩٠(.ص١٦٥

العزيز عبد بن سعود ا. الدوسري، من الفكرية الـشعريةالزهور -.لبحور
األندلس،: بيروت )٣٩١(.ص١٦٧-.هـ١٣٨٦دار

مشعي ابن محمد العربيـة. الدوسري، الرمـوز إلـى الـشعبية -.الكنوز
للطباعة،: القاهرة الجيل )٣٩٢(.مج٤-.م١٩٦١دار

اهللا عبـد النبطـي. ربيعة، الـشعر مـن -.].ت.د.:ن.د: م.د[،منتخبـات
)٣٩٣(.ص٢٦٩

سند بن سعود النبطية. الرشيدي، األشعار في الرشيدية : الكويت-.التحفة
الرسالة، )٣٩٤(.مج٢-.م١٩٦٩مطابع

الشعر والعربـي:روضة النبطـي الـشعر من األول(منتخبات الفـصل
الكتب،: بيروت-.٢ط-).نبطي دار أمر(ص٣١٥-.هـ١٣٨٠مطبعة

خليفة آل حمد بن سلمان وطبعه )٣٩٥().بجمعه

اهللا عبد سبيل، محمد/ ديوان. ابن الشويعر، حميدان سبيل، بن عبداهللا نظم
العوني كرم،: دمشق-.العبداهللا )٣٩٦(.ص٩٦-.].ت.د[مطبعة
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خالد بنت حصة األوفيـاء. السديري، األصـفهاني: جـدة-.وفـاء دار

)٣٩٧(.ص١٣١-.].ت.د[للطباعة

زيد بن العزيز عبد شعراء. الشنار، لمشاهير الشعبي الشعر من مختارات

الحريق را/ مدينة الشنار، زيد بن العزيز عبد وترتيب وصححهجمع جعه

الدبل سعد بن الجدوع،: الرياض-.محمد  .ص٢٧١-.هـ١٤٠١راشد
)٣٩٨(

الحمد علي الشريف. الصفراني، المكي الحرم المكرمـة-.أحداث : مكـة

الثقافة، دار )٣٩٩(.ص١٥٠-.هـ١٤٠٠مطابع

ال علي يافيصل. حمدالصفراني، الخلد جنة وآالم: إلى دمـوع -.مرثيـات

المكرمة قريش،: مكة )٤٠٠(.ص٢٢٢-.هـ١٣٩٥دار

الحمد علي فيـصل. الصفراني، يا اهللا رحاب المكرمـة-.في دار: مكـة

)٤٠١(.ص١٧٥-.هـ١٣٩٦الثقافة،

الحمد علي البادية. الصفراني، الـصفراني،: الطائف. من الحمـد علـي

)٤٠٢(.٨-١ص-.هـ١٣٧٧

سعود بن اهللا عبد األشعار. الصقري، نوادر فـي: من قيـل مـا أبرز من

العربيــة بــالجزيرة النبطــي الريــاض،: الريــاض-.الــشعر مطــابع

)٤٠٣(.ص١٧٦-.م١٩٨١/هـ١٤٠١

سعود اهللا عبد النبطيمن. الصقري، الشعر من مطـابع: الرياض-.وعات

)٤٠٤(.ص٢٠٢-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الرياض،
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السليمان إبراهيم المنتقـي. الطامي، الجديـد األدب مع المتقي الجـزء(كتاب
المكرمة-).الثاني واإلعالم: مكة للطباعة مكة )٤٠٥(.ص٢٦٩-.مؤسسة

حسين البقمي، عائش البقـومأضوا. ابن أشـعار مـن النجوم الجـزء(ء
الثقافة،: المكرمةمكة-).األول )٤٠٦(.ص١٥٩-.هـ١٣٨٠دار

اهللا عبد العنزي، عبار الوائلي. ابن عنـزة: ديوان قبائل وأنساب -.شعر
التجارية،: الرياض النرجس )٤٠٧(.ص٢٥٥-.هـ١٤٠١مطابع

اهللا عبد العنزي، عبار األز. ابن منوع: هارقطوف شعبي : الرياض-.شعر
الفرزدق، )٤٠٨(.ص٥٢٩-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣مطابع

محمد شعبية. العبودي، الـسعودية: الرياض-.مأثورات العربية الجمعية
والفنون، )٤٠٩(.ص٣٨٨-.هـ١٤٠٢للثقافة

الثبيتي حميد مطلق ومحاو. العتيبي، شعبيةقصائد المكرمـة-.رات : مكة
مكة دار )٤١٠(.ص١٥٣-.].ت.د[ -.مطابع

الفـردوس فهـد األوائـل. العجمي، والفرسـان الـشعراء آداب -.مـن
)٤١١(.ص٢٦٧-.هـ١٤٠٣العجمي،.ف.ف

عطية أحمد ومقـاالت. الغامدي، أشـعار -.].ت.د: .ن.د.: م.د[-.كتاب
)٤١٢(.ص١٠٥

صالح علي وزهران. الغامدي، غامد من الحـارثي: الطائف-.ألحان دار
والنشر، )٤١٣(.ص١٠٦-.١٤٠٣للطباعة

خالد النبط. الفرج، في: ديوان العامي الشعر من الجـزء(نجـدمجموعة

الترقي،: دمشق-.)األول )٤١٤(.            ص٢٧١-.م١٩٥٢مطبعة
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محمد بن منديل العربية. الفهيد، الجزيرة في الشعبية آدابنا قـصص: من
األول(وأشعار اليمامـة،: الرياض-.)الجزء -.م١٩٧٨/هــ١٣٩٧دار

 .ص٣٩٧

الثالث( الفـرزدق،: الريـاض-).الجزء -.١٩٨٣/هــ١٤٠٣مطـابع
)٤١٥(.ص٢٥٠

عثمان بن محمد واألمثـال. القاضي، الرائقـة والعلوم األشعار مقتطفات
الفائقة المدني: القاهرة-.والنوادر )٤١٦(.ص٣٥٨-.مطبعة

الرحمن عبد بن سعد كليب، األنصار. آل قول من األثمار قـصص: ديوان
الباديـة مـن األول(وأشعار المكرمـة-.)الجـزء الثقافـة،: مكـة دار

)٤١٧(. ص٩٧٠-.هـ١٢٨٠

سعيد محمد البادية. كمـال، أشعار من النادية : القاهرة-.٢ط-.األزهار
العربي، الكتاب )٤١٨(.مج١٦-.) .ت.د(دار

اهللا عبد النبطي. اللويحان، الشعر من ومنقحـة٢ط-.روائع مزيـدة ،.-
المسلحة،: الرياض القوات .ص٣٥١-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠مطابع

المدني: القاهرة )٤١٩(.ص٣١٥-.).ت.د(مطبعة

الرحمن العبد علي ماجد، القلطـة.أبو شـعر من خلطة مـساجالت: أول
عمالقة أخبارهمبعض من وشيء المعاصر الشعبي علـي/ الشعر جمـع

العباد السالم ،علي ماجد أبو الرحمن المكرمـة-.العبد الثقافـة: مكة دار
)٤٢٠(.ص٦٣-.).ت.د(للطباعة

محمد بن سعد التراث. نفيسة، من وقصائد: إضمامة : الرياض-.قصص
للنشر الوطن )٤٢١(.ص٣٣٠-.هـ١٤٠١واإلعالم،دار
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محمد العربية. الهاجري، الجزيرة من شعراء القبس،دار: الكويت-.ديوان

)٤٢٢(.مج٢-.هـ١٣٧٧

عيسى عاشق المعاصـر. الهذال، النبطـي الـشعر من الجـزء(مختارات

الشهريمط: الرياض-).األول )٤٢٣(.ص١١٨-.].ت.د[ابع

العبدالرحمن محمد النجدي. اليحي، الشعر جعيـثن،(من ابن إبراهيم ديوان

العوني العبداهللا وشـرح)/ ومحمد ترتيـب اليحيي، العبدالرحمن محمد جمع

الحاتم خالد النهضة،: الرياض-.عبداهللا  .ص٢٣٣-.هـ١٣٧٢مطبعة
)٤٢٤( 

� 

الرحيم عبد الـشعبي. األحمدي، الشعر في الماضي مالمح المجلـة-.من

مج١س-.العربية )٤٢٥(.١١٧-١١٤ص-).هـ١٤٠٢( ٥٩،

محمد صادق مـوجز. بخيت، تاريخي مدخل في النبطي والشعر -.األنباط

الهدف: الكويت )٤٢٦(.ص٥١-.].ت.د[مطابع

ع غيثالبالدي، بن وأخبـارهم. اتق أشـعارهم في البدو مكـة-.أخالق

مكة،: المكرمة )٤٢٧(.ص١١٦-.م١٩٨٤-هـ١٤٠٤دار

عبداهللا بن محمد الشعبي. الحمدان، الشعر ج٩مج-.العرب-.حول ،١١،١٢

)٤٢٨(.٩٣٤-٩٣١ص-).هـ١٣٩٥الجماديان(

عبد بن محمد الـشعبي.. خواطر. اهللالحمدان، الشعر -).العـامي(حول

والفنون الثقافة )٤٢٩(.١٧١-١٦٤ص-).هـ١٤٠٠المحرم( ٢ع-.ملف
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سعد حقًـا. الحميدين، مسيكينة الثوعي ٤٣١ع-.اليمامـة-...!مسيكينة
)٤٣٠(.٤٦-٤٤ص-).هـ١٣٩٧المحرم١٠الجمعة(

نجد مستعار(خزامى لـدي). اسم عبيـرقراءة رشـة -.الجزيـرة-.وان
)٤٣١(.١٣ص-).هـ١٣٩٨المحرم١٧(٢١٠٣ع

اهللا عبد خميس، الشعبي. ابن الجزيرة. الشعر رجـب(العـرب-.ومعالم
.١٣-٨ص-).هـ١٣٨٦

٣٠٠-٢٩٤ص-).هـ١٣٨٦شوال(
الحجة( )٤٣٢(.٥٠٤-٤٩٤ص-).هـ١٣٨٦ذو

خمي اهللابن عبد النبطي. س، الفصيحالشعر للشعر، المـؤتمر(امتداد بحوث
السعوديين لألدباء العزيز: جدة-).األول عبد الملك -).هــ١٣٩٤(جامعة

)٤٣٣(.٦٩٦-٦٧٧ص-.٢مج

الرحمن عبد الخيل، البنط. أبا الفـرج/ ديوان خالـد وتحقيق الدالـب-.جمع
)٤٣٤(.٢ص-).هـ١٣٧٢المحرم٨األحد(١٢٣٢ع١٦س،-.السعودية

أحمد علي األمير. الرفاعي، لمعالي الشعبية الملحمة من مقتطفات : تحليل
الـسديري أحمد بن س٢٨مـج-.محمد -).هــ١٣٨٧رجـب(٣٣،

.٧٥٧-٧٥٢ص

ج٢٨مج س٨، )٤٣٥(.١٠٥٩-١٠٥٧ص-).هـ١٣٨٧رمضان(٣٣،

أحم علي الزائدية. دالرفاعي، ج٣٠مـج-.المنهل-.ملحمة س٢، ،٣٥
)٤٣٦(.٢٩٥-٢٩٣ص-).هـ١٣٨٩صفر(

اهللا عبد األشواق. الزازان، الـشعبي.. صدى الـشعر فـي -.والتجديـد
)٤٣٧(.١٧-١٦ص-).هـ١٣٩٩المحرم١٩(٢٣٤٩ع-.الجزيرة
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حسين شعر. سرحان، في الذهنية لعبوناللفتات ،٢مـج-.العرب-.ابن

اآلخرة(١٢ج )٤٣٨(.١٠٦٩-١٠٦٦ص-).م١٩٨٨جمادى

المزعل عثمان طالل النبطي. السعيد، -.تطوره–فنونه–أصوله: الشعر

السالسل،: الكويت )٤٣٩(.ص١٤١-.هـ١٤٠١ذات

علي بن محمد بـن. السنوسي، لمحمـد الـصحراء مـن أحمـدأبطـال

الثاني(المنهل-.السديري )٤٤٠(.٥٣٨-٥٣٥ص-).هـ١٣٨٩ربيع

طه علوي األدبيـة. الصافي، وسرقاته الخالوي اليمامـة-.راشد ملـف

القعدة(٢ع-.الثقافي )٤٤١(.١٠٤-٩٩ص-).هـ١٣٩٢ذو

اهللا العبد صالح بالفصحى. الصالح، وصلته الشعبي ،٢٨مج-.المنهل-.الشعر

س١٢ج الحجة(٣٣، )٤٤٢(.١٠٤٦-١٤٠٤ص-).هـ١٣٨٧ذو

اهللا عبد سعد العربي. الصويان، والشعر النبطي الشعر بين العالقة -.أوجه

الثانية٢(٣٤٩٢ع-.الجزيرة )٤٤٣(.١٣ص-).هـ١٤٠٢جمادى

سعد النبطي. الصويان، النظريـات: الشعر ضـوء علـى ودراسته جمعه

المعاصـ الـشباب: الريـاض-.رةوالمناهج لرعايـة العامـة الرئاسـة

)٤٤٤(.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

سعد اهللالصويان، الجـاهلي. عبد الـشعر سـليل النبطـي -.الـشعر

األول٢١(٣٤٢٢ع-.الجزيرة )٤٤٥(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ربيع

اهللا عبد سعد النب. الصويان، العلميـةالشعر وقيمته األدبية مكانته -.طي

األول١١(٢٧٣٩ع-.الجزيرة -).م١٩٨٠يناير٢٩/ هـ١٤٠٠ربيع

)٤٤٦(.٢ص
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اهللا عبد سعد و. الصويان، جنيدل ابن العالية(مع -.العـرب-.)شعراء
ج١٧مج ،١٨مـج. ٩٠٤-٨٩٠ص-).هــ١٤٠٣جماديان(١٢و١١،
وشعبان(٢و١ج )٤٤٧(.٨٨-٨٢ص-).هـ١٤٠٣رجب

سعد اهللالصويان، عن. عبد ودراسة نبطية قصيدة في الـشعـرنظرة
.١٥ص-).هـ١٤٠صفر٢٩ ( ٥٠٨٣ع-.الجزيرة-.النبطي

)٤٤٨(.١٥ص-).هـ١٤٠٤صفر٣٠(٥٠٨٤ع

اهللا عبد خميس. الصالحالعثيمين، بن اهللا لعبد الحرب -.الجزيـرة-.أهازيج
.١٥ص-).هـ١٤٠٣شعبان١٠(٣٨٩٧ع

)٤٤٩(.١٥ص-).هـ١٤٠٣رمضان٨ ( ٣٩٢٤ع

عبداهللا نجـد. الصالحالعثيمين، تـاريخ مـصادر مـن النبطي -.الشعر
والثاني(١١ع،١٢س-.العرب األول )٤٥٠().هـ١٣٩٧جمادى

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل العامي. ابن الشعر -.العـرب-.داللة
)٤٥١(.٨٣٢-٨١٨ص-).هـ١٤٠٣جماديان(١٢و١٧،١١مج

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل أهـل. ابن بلهجة العامي الشعر ديوان
العلوم،: الرياض-.نجد نجد(ص٢٠٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار تاريخ

العامي عصور ؛في )٤٥٢().١ة

غانم مناور األدبي.العلي، ودوره:البحث وأهميته العامي الشعر عن نبذة
البادية األهلية: الكويت-.عند )٤٥٣(.ص٢٠-.].ت.د [-.المطبعة

محمد علي الجنـوب. العمير، في الشعبي الشعر في الحربية -.المعارك
ع٦س-.الفيصل )٤٥٤(.٧٨-٧٤ص-).هـ١٤٠٢رجب(٦١،
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حسين بن سعيد محمد الشعبي. كمال، األدب في نـادي-.دراسة ملـف

األدبي ع٩٦س-.الطائف )٤٥٥(.٧٩-٧١ص-.هـ١،١٣٩٧،

شفيق البـدو. الكمالي، عنـد اإلرشـاد: بغـداد-.الـشعر ،مطبعـة

)٤٥٦(.ص٤٠٨-.م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

جوهرة األدبية. المزيد، لغتنا شطر ومحاوالت الشعبي -.الجزيرة-.الشعر

الثاني١٧(٢٧٧٤ع )٤٥٧(.٣ص-).م١٩٨٠مارس٤/هـ١٤٠٠ربيع

علي توفيق زجـل). جامع(وهبة، أم شـعر الشعبي ،].ن.د:م.د[-.الشعر
)٤٥٨(.ص٢٥٦-.هـ١٤٠٣

� 

اهللا عبد إدريس، شعر. ابن زورقي والنـشر: (الرياض-.في الكتب عالم

)٤٥٩(.ص٣٥٠-.م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤،)والتوزيع

إبراهيم الوهاب عبد وشوق. األشي، العربيـة: الرياض-.شوق الجمعية

والفنون، للثقافة السعودية؛(ص١٧٦-.هـ١٤٠٢السعودية ).٢المكتبة

)٤٦٠(

عواض زاهر القلـم،: بيروت-.األلمعيات. األلمعي، -.هــ١٣٩١دار

.ص١٥٦

الرثاضة،: بيروت-.٢ط )٤٦١(.ص١٦٣-.هـ١٤٠٠مؤسسة

عواض زاهر شعرية. األلمعي، الثقـافي: الربـاط-.أمسيات األسـبوع

المغربية، بالمملكة المقام )٤٦٢(.ص١٦-.هـ١٣٩٧/ م١٩٧٧السعودي
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عواض زاهر الجهاد. األلمعي، درب شعر: على مطابع: الرياض-.ديوان
)٤٦٣(.ص٢١٨-.هـ١٤٠٠الفرزدق،

إبراهيم يحي عسير/ األلمعي، من الريـاض،: الرياض-.عبير مطـابع
)٤٦٤(.ص١٧٨-.هـ١٤٠١

القدوس. األنصاري شـعر:األنصاريات. عبد ] .ن.د [:بيـروت-.ديوان
)٤٦٥(.م١٩٨٤

سلطان الحمر. البادي، الغندور،: بيروت-.المخالب دار -.م١٩٦٤مطابع
)٤٦٦(.ص١٤١

علي بن معيض القرية. البخيتان، مطـابع: المؤلـف: الرياض-.شموخ
الشريف، )٤٦٧(.ص١٨٢-.هـ١٣٩٩وإعالنات

علي بن معيض حنيفـة،: الرياض-.الهجير. البخيتان، شـركة مطـابع
)٤٦٨(.ص١٢٨-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

ــريم م ــدادي، ــسانية. بغ إن ــف ــعر(عواط ــدة-.)ش ــة،: ج تهام
السعودي،١٤١-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ العربي )٤٦٩(.١٥–الكتاب

عبداهللا بن محمد ، بليهد اإلمام. ابن انتصارات في األيام : القاهرة-.ابتسامات
المحمدية، السنة )٤٧٠(.ص٣٦٢-.هـ١٣٧٠مطبعة

يحي أحمد األدبي،: جازان-.شعر: والحب... األرض. ىبهكلي، جازان نادي
)٤٧١(.ص٨٤-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

يحي أحمد الصفر. ىبهكلي، نقطة على األدبـي،: جازان-.طيفان النادي
)٤٧٢(.ص١٣٢-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
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ســعدا ــواردي، ــبالدي. لب ل ــات األدبــي،: الريــاض-.أغني ــادي الن
)٤٧٣(.ص١٥٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١

سعد لعودة. البواردي، اإلشـعاع،: الرياض-.أغنية -.هــ١٣٨١دار
)٤٧٤(.ص١٥٦

سعد األفق.البواردي، في اإلشـعاع،: الريـاض-.ذرات -.م١٩٦٢دار
)٤٧٥(.ص١٩٢

سعد اإلشعاع،: الرياض-.رباعياتي. البواردي، -.م١٩٧١/هـ١٣٩١دار
)٤٧٦(.ص١٤٤

اإلنذار. سعدالبواردي، اإلشعاع،: الرياض-.صفارة .ص٩٩-.م١٩٦٨دار

)٤٧٧(

سعد ملونة. البواردي، اإلشـعاع،: الرياض-.لقطات -.هــ١٣٨٣دار
)٤٧٨(.ص١٥٩

محمد حلما. الثبيتي، وهماً.. تهجيت للن: جدة-.تهجيت السعودية شر،الدار
)٤٧٩(.ص١١٠-.م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

محمد الورد. الثبيتي، الزمن للنـشر،: جـدة-.عاشقة الـسعودية الـدار
)٤٨٠(.ص١١٦-.م١٩٨٢/ هـ١٤٠٤

حميد مطلق شعر. الثبيتي، األمس المكرمـة-.جراح مكـة: مكة شـركة
و )٤٨١(.ص١٤٤-.هـ١٤٠٢النشر،للطباعة

محمد اهللا عبد ثمن. جبر، المكرمة-.للحضارة الثقـافي،: مكة مكة نادي
)٤٨٢(.ص١٠٤-.هـ١٤٠٤
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محمد اهللا عبد الحياة. جبر، األدبي،: الطائف-.شعر: هتاف الطائف نادي

)٤٨٣(.ص١٥٥-.هـ١٣٩٩

محمد اإلله عبد السالسل،: الكويت-.أحبك. جدع، ذات .هـ١٤٠٤دار

)٤٨٤(

إبراهيم محمد جدع. جدع، إبراهيم محمد للشاعر الكاملة : جدة-.األعمال

الثقافي، األدبي جدة )٤٨٥(.هـ١٤٠٤نادي

إبراهيم محمد الجديدة. جدع، اإلسالمية القوميـة: القـاهرة-.اإللياذة دار

، للطباعة )٤٨٦(.].ت.د[العربية

إبـراهيم محمد األدبـي،: الطـائف-.أهـازيج. جدع، الطـائف نـادي

)٤٨٧(.ص١٣٩-.هـ١٣٩٨

إبراهيم محمد الشاطئ. جدع، للطباعـة،: القـاهرة-.وحي ممفـيس دار

)٤٨٨(.ص١٤٤-.هـ١٣٧٧

محمد أحمد العربي،: القاهرة-.الطالئع. جمال، الكتاب -.هـ١٣٦٦دار

)٤٨٩(.ص١١١

محمد أحمد الشعر. جمال، أيها المكرمة-.٢ط-.وداعا مكـة: مكة نادي

)٤٩٠(.ص٩٥-.هـ١٣٩٧الثقافي،

إبـراهيم عابـد الـشوق. الجوفي، نجـد: الريـاض-.همـس مطـابع

)٤٩١(.ص١٧٢-.].ت.د[التجارية،



      -  

 

إسماعيلج محمد الظـامئ. وهرجي، المكرمة-.النغم مكـة: مكة مؤسسة
)٤٩٢(.ص١١٩-.م١٩٦٥للطباعة،

إبراهيم منصور شـعر. الحازمي، وحكايـات، دار: الريـاض-.أشواق
)٤٩٣(.                           ص١٢٦-.م١٩٨١/هـ١٤٠١العلوم،

الـس عبد ، هاشـمحافظ ونغـم. الم األدبـاء،: القـاهرة-.أضـواء دار
)٤٩٤(.ص٢٣٥-.م١٩٦٢/هـ١٣٨٢

هاشم السالم عبد والسالم. حافظ، الدم الخانجي،: القاهرة-.أغنيات مكتبة
)٤٩٥(.ص١٢٧-.م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

هاش السالم عبد ذهبية. محافظ، األدبـي،: بريدة-.أنوار القـصيم نادي
)٤٩٦(.ص١٦٤-.هـ١٤٠٣

هاشم السالم عبد الصباح. حافظ، األدبي،: الطائف-.ترانيم الطائف نادي
)٤٩٧(.ص١٧٣-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

ها السالم عبد وشـعر: تلميذتي. شمحافظ، المنـورة-.قـصة :    المدينـة
)٤٩٨.                                   (ص١٠٣-.م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

هاشم السالم عبد العارية. حافظ، اإلجهـاد،: القاهرة-.حواء دار مطبعـة
)٤٩٩.                                              (ص١٠٦-.م١٩٥٦

هاش السالم عبد شـعرية: سمراء. محافظ، المنـورة،-.مأساة المدينـة
)٥٠٠.                          (ص١٦٧-.م١٩٧٦/هـ١٣٩٦المؤلف،

السالم عبد الفكر. حافظ، للطباعـة،: القاهرة-.راهب التـضامن شـركة
)٥٠١.                                            (ص٦٠،١٤-.١٩٥٥



      -  

 

هاشم السالم عبد واالسـتعمار. حافظ، الظلـم ضد : القـاهرة-.صواريخ

نصار، )٥٠٢(.ص٥٨-.م١٩٥٧مؤسسة

هاشـم الـسالم عبد الـشوق. حافظ، التـراث،: القـاهرة-.عبيـر دار

)٥٠٣(.ص١٥٨-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

السال عبد هاشمحافظ، الـسجينة. م وقـصة: العذراء : القـاهرة-.شـعر

العالمية، )٥٠٤(.ص٣٥-.م١٩٥٧المطبعة

هاشم السالم عبد الفيضان. حافظ، الـسنة: القاهرة-.شعر: عودة مطبعة

)٥٠٥(.ص١٣٣-.م١٩٧٥المحمدية،

السالم عبد الراقص. هاشمحافظ، العربـي،: القاهرة-.الفجر الفكـر دار

)٥٠٦(.ص١٥٩-.م١٩٦٣

هاشم السالم عبد المنورة. حافظ، المدينة إلى حب نادي: الطائف-.كلمات

األدبي، )٥٠٧(.ص٣٦-.هـ١٤٠٠الطائف

الــ عبــد هاشــمحــافظ، األشــواق. سالم ،].ن.د[:القــاهرة-.مــذابح
)٥٠٨(.ص١١٢-.م١٩٥١/هـ١٣٧١

هاشم السالم عبد وألحـان. حافظ، وقلب األدبـي،: أبها-.وحي أبها نادي

)٥٠٩(.ص٢٥١-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

الهادي عبد فوزان العودة.الحجيلي، الهـادي/ ترانيم عبـد فوزان إعداد

القادر عبد حسن محمد ناجي المنورة-.الحجيلي، المدينـة: المدينة نـادي

األدبي، )٥١٠(.ص١٥٧-.هـ١٣٩٨المنورة
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جبر محمد والجنون. الحربي، الصمت للطباعة: الرياض-.بين العلوم دار
)٥١١(.ص٧٥-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤والنشر،

أحمد محمد الرمـاد. حساني، المكرمة-.رعشة الثقـافي،: مكة مكة نادي
)٥١٢(.ص١٠٨-.م١٩٧٧/ هـ١٣٩٦

أسعد ماجد األدبي،: الرياض-.شعر: ضياع. الحسيني، -.هـ١٤٠١النادي
؛(ص١٨٣ الشهر )٥١٣().٢٩كتاب

إبراهيم بن الرحمن عبد الـراحلين. الحفظي، شـعر: شـعاع ،ديـوان
حريتهم من وبعض بعسير الحفظي آل شعر من الثاني خطـه/ الديوان

الحفظي إبراهيم بن عبدالرحمن األدبـي،: أبهـا-.وحققه أبهـا نـادي
)٥١٤(.ص٢٣٥-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٣

إبراهيم بن محمد عسير. الحفظي، من قصائد: نفحات من شعر، ديوان
الحفظي آل الحفظـي/أسالف إبراهيم بن محمد مطـابع: أبهـا-.جمع

)٥١٥(.ص٢٢٠-.١٩٧٤/هـ١٣٩٣عسير،

سليمان الشعر. الحماد، حروف حنيفة،: الرياض-.فيصل مطابع شركة
األول(ص٥٢-.هـ١٣٩٥ المقطع مشوار؛ )٥١٦().العمر

سالم اهللا عبد جريح. الحميد، األدب: القـاهرة-.شـعر: أمل رابطـة
)٥١٧(.ص١٢٤-.م١٩٧٧الحديث،

سالم. الحميد اهللا يتم. عبد لم للطباعة،: القاهرة-.لقاء الجيل -.م١٩٧٧دار
)٥١٨(.ص٧٦

سعد الحائط. الحميدين، على الـوطن،: الريـاض-.شـعر: رسوم دار
)٥١٩(.ص١٦١-.م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧
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ناصر حميد، العربي: بيروت-.قلق. بو الكاتب )٥٢٠(.ص١٣٥-.دار

مجدي الذكريات. خاشقجي، المنـورة-.ضفاف المدينـة: المدينة نـادي

)٥٢١(.ص٩٧-.هـ١٤٠٤األدبي،

فوزية خالد، العرس. أبو ليلة يختطفونك متى العودة،: بيروت-.إلى دار

)٥٢٢(.م١٩٧٨

سراج وشجن. خراز، اليمامـة،: الرياض-.غناء -.هــ١٣٩٧مطابع

؛(ص١٣٤ الصغيرة )٥٢٣().٢٢المكتبة

مهدي عباس الصامد. خزام، الثقافـة،: بيـروت-.شـعر: الجريح دار

)٥٢٤(.ص٩٥-.م١٩٧٠

العيد محمد الملك. الخطراوي، جاللة له المغفور حياة في الرياض أمجاد

العزيز الدنيا،: دمشق-.عبد  .ص١٣٠-.م١٩٧٤/هـ١٣٩٤مطبعة

)٥٢٥(

العيد محمد الجرح. الخطراوي، المنورة-.غناء المدينـة: المدينة نـادي

األدبي، )٥٢٦(.ص١٤١-.هـ١٣٩٧المنورة

العيد محمد الليل. الخطراوي، أذن في المنورة-.همسات نـادي: المدينة

األدبي، المنورة )٥٢٧(.ص١٥٢-.هـ١٣٩٧المدينة

الحميد عبد سعاد. الخطيب، الحلبي،: القاهرة-.بانت البابي مصطفى مكتبة

)٥٢٨(.م١٩٤٨
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ع الحميدالخطيب، الخطيـب. بد الـسلفية،: القـاهرة-.تائيـة المطبعـة

)٥٢٩(.ص٢٧٢-.هـ١٣٦٢

الحميد عبد للحبيـب. الخطيب، البـابي: القـاهرة-.تحية مـصطفى

)٥٣٠(.ص٣٢-.هـ١٣٦٦الحلبي،

الحمي عبد ورسوله. دالخطيب، اهللا حب قـصائد: في -.٤ط-.مجموعـة

العربي،: القاهرة الكتاب )٥٣١(.ص٥٦-.هـ١٣٧٣دار

ــد الحمي ــد عب ــب، هللا. الخطي ــاة ــاهرة-.مناج ــوهري،: الق الج دار

)٥٣٢(.ص٤٣-.م١٩٣٨/هـ١٣٥٥

محمد اهللا عبد خميس، ا. ابن ربى الجزيـرة: ليمامـةعلى مـن أصـداء

خميس،. م.ع: الرياض-.العربية .ص٢٤٧-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ابن

الفرزدق،: الرياض-.٢ط )٥٣٣(.ص٢٤٧-.].ن.د[مطابع

سعيد محمد الجريح. الخنيزي، الحياة،: بيروت-.النغم مكتبة -.م١٩٦١دار

)٥٣٤(.ص١٤٣

الدين محي العزيز عبد المكرمة-.حنانيك. خوجة، جـواد،: مكة مؤسسة

)٥٣٥(.ص١١٣-.هـ١٣٩٨

الدين محي العزيز عبد البوح. خوجة، لـسان: بيروت-.شعر: عذاب دار

)٥٣٦(.ص١٢٨-.هـ١٤٠٢العرب،

محمــد إبــراهيم الثــأر. الــدامغ، العلــوم،: الريــاض-.شــرارة دار

)٥٣٧(.ص١٨٨-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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سـعد محمـد إسـالمية. الدابل، الكتـب،: الريـاض-.أناشـيد عـالم
)٥٣٨(.  م١٩٨١/هـ١٤٠١

الرحمنال عبد المكرمـة-.قـصيدتان: فلسطينيات. دوسري، دار: مكـة
)٥٣٩(.ص٨-.هـ١٣٨٧الثقافة،

الحميد عبد المنورة-.الفيصليات. ربيع، األدبـي،: المدينة المدينـة نادي
)٥٤٠(.ص١٩٩-.هـ١٣٩٨

الدينر ضياء رجب. جب، الدين ضياء سـبحات،: ديوان العمـر، زحمة
األصفهاني،: جدة-.رثاء )٥٤١(.ص٤٥٦-.هـ١٤٠١دار

هاشم محمد الخالدان. رشيد، المنـورة-.٢ط-.شعر: الجناحان : المدينة
األدبي، المنورة المدينة )٥٤٢(.ص٤٧-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠نادي

ها محمد إرم. شمرشيد، أطالل المنورة-.على األدبي،: المدينة المدينة نادي
)٥٤٣(.م١٩٨١–م١٩٨٠/ هـ١٤٠١-هـ١٤٠٠

هاشم محمد الشمس. رشيد، دروب المنورة-.على المدينـة: المدينة نادي
، األدبي )٥٤٤(.ص١٤٢-.هـ١٣٩٦المنورة

محمد العقيق. هاشمرشيد، ضفاف المنورة-.على المدينـة: المدينة نادي
األدبي، )٥٤٥(.ص١٢٢-.هـ١٣٩٩المنورة

هاشم محمد السماء. رشيد، ظالل المنورة-.في المدينـة: المدينة نـادي
األدبي، )٥٤٦(.ص١٤٤-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧المنورة

ها محمد السراب. شمرشيد، الحريـة،: القاهرة-.وراء -.م١٩٥٣مطبعة
)٥٤٧(.ص١٣٢
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العزيز عبد مكيةمن. الرفاعي، مئذنة سفير،: الرياض-.يوميات مطابع

؛(ص٢٤-.١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ ديواني )٥٤٨().١من

هدى األزهار.الرفاعي، شرفة للطباعة،: القاهرة-.شعر: على الجيل دار

)٥٤٩(.ص١٢٧-.م١٩٨٢

سليمان الرحمن عبد وينابيع. رفة، المنورة-.شعر: جداول نادي: المدينة

األدبي، المنورة )٥٥٠(.ص٢٥٥-.م١٩٨٠/هـ١٤٠١المدينة

م العامرالرميح، الصمت. حمد األديـب،: بيروت-.شعر: جدران مجلـة

)٥٥١(.ص١٧٠-.م١٩٧٤

طاهر الربيع. زمخشري، العربي،: القاهرة-.أحالم الكتاب -.م١٩٥٧دار

)٥٥٢(.ص٩٦

طاهرزمخشري الرابيـة. ، العربـي،: القـاهرة-.أصـداء الكتـاب دار

)٥٥٣(.ص٨٣-.م١٩٥٧

طاهر الصحراء. زمخشري، مصر،: القاهرة-.أغاريد -.م١٩٥٨مطبعة

)٥٥٤(.ص١٥٩

طا األخضر. هرزمخشري، التونسية،: تونس-.األفق -.هـ١٣٩٠الشركة

السعودي؛(ص١٦٨ العربي )٥٥٥().٤الكتاب

طاهـر مغترب. زمخشري، األنـدلس،: بيـروت-.شـعر: ألحان دار

.ص٢٨٩-.م١٩٦٣

جدة٢ط العربـي( ص١٩٢-.م١٩٨٢/هــ١٤٠٢تهامـة،: ، الكتـاب

؛ )٥٥٦().٦٥السعودي
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طاهر الربيع. زمخشري، العربي،: القاهرة-.أنفاس الكتاب .م١٩٥٧دار

)٥٥٧(

طاهر القمر. زمخشري، على جـدة،: جدة-.حبيبتي -.م١٣٨٩مكتبـة

)٥٥٨(.ص١٤٤

ط نجد. اهرزمخشري، صبا للطباعـة: جدة-.رباعيات المدينـة شـركة

)٥٥٩(.ص١٢٣-.هـ١٣٩٣والنشر،

الرفاف. طاهرزمخشري، لفنـون: تونس-.الشراع التونـسية الـشركة

)٥٦٠(.ص٢٢٣-.م١٩٧٤/هـ١٩٧٤،الرسم

طاهر الـذكري. زمخشري، -.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠تهامة،: جدة-.اتعبير

؛(ص١٩٣ السعودي العربي )٥٦١().٢٥الكتاب

طاهر الضفاف. زمخشري، العربي،: القاهرة-.على الكتاب -.م١٩٦١دار

)٥٦٢(.ص١٧٦

طاهر الغريب. زمخشري، المـدني،: القاهرة-.عودة -.م١٩٦٣مطبعة

)٥٦٣(.ص١٧٤

بحر-.طاهرزمخشري، جدة،: جدة-.العين -.م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩مكتبة

)٥٦٤(.ص٢٩

طاهر الطريق. زمخشري، )٥٦٥(.].ت.د.: ن.د.: م.د[-.في

المكرمة-.لبيك. طاهرزمخشري، )٥٦٦(.ص٥١-.هـ١٣٨٨: مكة
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الخـضراء. طاهرزمخشري، /هــ١٤٠٢تهامـة،:جـدة-.مجموعة

)٥٦٧(.ص٩٣٠-.م١٩٨٢

األشجان. طاهرزمخشري، الت: تونس-.معازف لفنـونالـشركة ونـسية

)٥٦٨(.ص٢٠٦-.م١٩٧٦،الرسم

الخيام. طاهرزمخشري، جدة،: جدة. من  .ص١٤٣-.هـ١٣٨٩مكتبة
)٥٦٩(

للـدنيا،المهرجان. طاهرزمخشري، األولـى الفيصلية الرحلة ذكرى أو

العربية،: القاهرة-.الجديدة الكتب إحياء دار  .ص٧٩-.م١٩٤٥مطبعة
)٥٧٠(

القمر. طاهرزمخشري، على والرسـم: تونس-.نافذة الفنـون شـركة

والصحافة، )٥٧١(.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩والنشر

 .ص٩٦-.هـ١٣٧٢،التأليفدار: القاهرة. همسات. طاهرزمخشري،
)٥٧٢(

محمد إبراهيم للشمس. الزيد، األ: الطائف-.أغنية الطـائف دبـي،نـادي

)٥٧٣(.ص١٢٥-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

محمد إبراهيم الليل. الزيد، األدبي،: الطائف-.شعر: جراح الطائف نادي

)٥٧٤(.ص٩١-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

محمد إبراهيم المهجور. الزيد، األ: الطائف-.المحراب الطائف دبي،نادي

)٥٧٥(.ص١٥٣-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
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حمد األصيل. الزيد، أفق على الثقـافي،: جدة-.حروف األدبـي النـادي

)٥٧٦(.                                   ص١٥٣-.م١٩٧٨/هـ١٤٠٣

سليمان سحمان، الحسان. ابن المنضدة الجواهر الهند-.عقود ، : بومباي

المصطفوية،ا )٥٧٧(.ص٣٧١-.هـ١٣٣٧لمطبعة

حسين ، ريش. سرحان بال األدبـي،: الطائف-.أجنحة الطـائف نـادي

.ص٢٠٥-.هـ١٣٩٧

اليمامة،: الرياض )٥٧٨(.ص٢٠٥-.م١٩٦٩/هـ١٣٨٩دار

عبداهللا حسين ص١٢٢-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣تهامة،: جدة-.إليها. سراج،

؛ال( السعودي العربي )٥٧٩().٧٦كتاب

عبداهللا حسين الغريب. سرحان، األدبـي،: الطائف-.الطائر الطـائف نادي

)٥٨٠(.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

اللطيف عبد يوسف سعد، الناي. أبو -.هـ١٣٧٨،].ت.د.: ن.د[ -.زفير

)٥٨١(.ص١٢٦

سعود بن خالد سعود، أنت. آل األخبـار،: القاهرة-.٢ط-.من مطـابع

)٥٨٢(.م١٩٦٨

سعود بن المحسن عبد سعود، الحزينـة. آل الليـل : ريـاضال-.همسات

التجارية، نجد )٥٨٣(.ص١٥٥-.م١٩٧٠مطابع

علي بن محمد  .ص٧٨-.م١٩٧٢،].ن.د[ :بيروت-.أزاهير. السنوسي،
)٥٨٤(
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علي بن محمد الكاملة. السنوسي، األزاهيـر،(األعمال األغاريـد، القالئد،

ــوب الجن ــات نفح ــابيع، ــازان-.)الين ــي،: ج األدب ــازان ج ــادي ن

)٥٨٥(.ص٧٩٤-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

علـي بـن محمـد األصـفهاني،: جـدة-.األغاريـد. الـسنوسي،  دار
)٥٨٦(. ص١٠٥-.].ت.د.:ن.د[

علي بن محمد العربي،: القاهرة-.القالئد. السنوسي، الكتاب -.هـ١٣٨٠دار

)٥٨٧(.ص٢٢٠

علي بن محمد الجنوب. السنوسي، جـازان: جازان-.شعر: نفحات نادي

)٥٨٨(.ص١٣١-.هـ١٤٠٠األدبي،

علي بن محمد ،: جازان-.الينابيع. السنوسي، األدبـي جـازان نـادي

)٥٨٩(.ص١٠٧-.هـ١٣٩٦

عثمـان سـيار، الحـب. ابـن العلــوم،: الريـاض-.شـعر: إنـه دار

)٥٩٠(.ص١٦٥-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

عثمان سيار، واله. ابن العلوم،: الرياض-.ترانيم  .ص١١٩-.م١٩٧٧دار
)٥٩١(

مفرج األحاسيسفي. السيد، والتـأليف،: الطائف-.ض للنـشر ثقيف دار

)٥٩٢(.ص٨٣-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

فؤاد عزة الليل. شاكر، أشرعة العلوم،: الرياض-.ديوان -.هـ١٣٩٧دار

)٥٩٣(.ص١٣١
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ــؤاد ف ــاكر، ــعأح. ش الربي ــث ــاهرة-.ادي ــة،: الق الفاروقي ــة المطبع

)٥٩٤(.م١٩٤٣/هـ١٣٦٢

فؤاد وأزهار. شاكر، العالمية،: القاهرة-.حدائق  .ص١٩٩-.م١٩٥٠المطبعة
)٥٩٥(

فؤاد الصالة. شاكر، على المكرمة-.حي للطباعـة: مكة مكـة مؤسـسة

)٥٩٦(.ص٨٨-.ـه١٣٨٥واإلعالم،

فؤاد الحياة. شاكر، السياسية،: القاهرة-.صور الحوليات / هـ١٣٤٨مطبعة

)٥٩٧(.م١٩٢٩

فؤاد الفؤاد. شاكر، العالمية،: القاهرة-.وحي .ص٣٧٦-.م١٩٥٠المطبعة

والنشر،: جدة-.٣ط والصحافة الطباعة  .ص٤١٦-.م١٩٦٧مؤسسة
)٥٩٨(

السليمان محمد السحر. الشبل، األدبي،: الرياض-.نداء /هـ١٣٩٩النادي

الشهر(ص١١٤-.م١٩٧٩ )٥٩٩().١٠؛كتاب

محمد اهللا عبد المكرمـة-.معذبتي. باشراحيل، باشـراحيل،.ع.ع: مكـة

)٦٠٠(.هـ١٣٩٨

محمد اهللا عبد قدري. باشراحيل، سـيرس: تـونس-.شـعر: الهوى دار

)٦٠١(.ص٩٧-.هـ١٤٠٠للنشر،

العزيز عبد حنان. الشرفي، العربيـة: جـدة-.شـعر: لحظات الجمعيـة

للثقاف والفنون،السعودية )٦٠٢(.ص٧٦-.].ن.د[ة
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منصور محمد األدبـي،: الطـائف-.معاناة. الشقحاء، الطـائف نـادي

)٦٠٣(.ص١٠٩-.هـ١٣٩٧

العزيز عبد الحزين. شكري، األصفهاني،: جدة-.الثالثاء هـ،١٣٩٥دار

)٦٠٤(.ص٢٩٤-.م١٩٧٥

صالح أحمد المليحـة. الصالح، أيتها العلـوم: الريـاض-.انتفضي دار

والنشر، )٦٠٥(.ص١١١-.هـ١٤٠٣للطباعة

صالح أحمد العـراف. الصالح، يسقط المـريخ،: الريـاض-.عندما دار

)٦٠٦(.ص١٥١-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

صالح أحمد السفر. الصالح، زمن في األدبـي،: الرياض-.قصائد النادي

؛( ص٨٣-.هـ١٤٠١ أدبية )٦٠٧().٢نصوص

الواحد عبد الرحيل. الصالح، الفرزدق،: الرياض-.نداء هــ١٤٠١مطابع

)٦٠٨(.ص١٥١-.م١٩٨١/

عمر إبراهيم والبحر. صعابي، األدبي،: جازان-.حبيبتي -.هـ١٤٠٣النادي

)٦٠٩(.ص١٢٠

حسن وكبرياء. صيرفي، للطباعـة: القاهرة-.دموع العربيـة الـشركة

)٦١٠(.ص١٦٠-.هـ١٣٨٠والنشر،

حسن )٦١١(.].ت.د.: ن.د.: م.د[-.قلبي. صيرفي،

محمود ووهج. عارف، للطباعـة،: القاهرة-.أرج الجيل -.م١٩٨٠دار

)٦١٢(.ص١٧٩
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محمود العمر. عارف، من للطباعـة: القاهرة-.أيام الجيل -.م١٩٨٠دار

)٦١٣(.ص١٧٥

محمود للطباعة،: القاهرة-.الروافد. عارف، الجيل  .ص١٥٤-.م١٩٨٠دار
)٦١٤(

محمود والسراة. عارف، األدبي،: جدة-.الشاطئ جدة  .هـ١٣٩٨نادي
)٦١٥(

محمــود الليــل.عــارف، عيــون الروضــة،: جــدة-.فــي مطــابع

؛( ص١٣١-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ الشعرية )٦١٦().١السلسلة

محمود جدة. عارف، البحـر: مدينتي األصـفهاني: جـدة-.عروس دار

)٦١٧(.ص٢٧٢-.هـ١٤٠١للطباعة،

محمود األضـو: جدة-.المزامير. عارف، كتـاب( م١٩٥٨اء،جريـدة

)٦١٨().األضواء

سعيد محمد رباعياتي. العامودي، الروضة،: جدة-.من هـ،١٤٠١مطابع

؛( ص١١٣-.م١٩٨٠ الشعرية )٦١٩().٣السلسلة

مستور غازي المصيف. العمودي، للنـشر: فالطائ-.أحالم ثقيـف دار

)٦٢٠(.ص٣٦-.هـ١٣٩٨والتأليف،

الوهاب عبد اهللا عبد شـعر. العباسي، بطوطـة، ابن إلى : جـدة-.رسائل

السعودي؛( ص١٢٣-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢تهامة، العربي  ).٥٠الكتاب
)٦٢١(
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أسـامة الـرحمن، ودليلـة. عبد الزا: الطـائف-.شمـشون يـدي،دار

)٦٢٢(.ص٢٣-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

أسامة الرحمن، ظمأي. عبد /هــ١٤٠٣تهامـة،: جـدة-.شعر: شمعة

؛( ص١٥٠-.م١٩٨٣ السعودي العربي )٦٢٣().٨٢الكتاب

أسامة الرحمن، شعرية. عبد مجموعة الجوى، على : الرياض-.واستوت

األه لألوفست،المطابع )٦٢٤(.ص١٩٤-.م١٩٨١/هـ١٤٠٢لية

سعيد الواسع عبد شعر. عبده، الصمت، جـازان: جازان-.دوائر نـادي

)٦٢٥(.ص٨٠-.هـ١٤٠٠األدبي،

أنس شعر. عثمان، أبحرت، التي الرفـاعي،: الريـاض-.الموانيء دار

؛( ص١٦٨-.م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ الشعرية )٦٢٦().٤السلسلة

األحمد صالح األمل. العثيمين، الحديثـة،: القاهرة-.شعاع الطباعـة دار

)٦٢٧(.ص١٦٨-.١٩٥٨

الصالح اهللا عبد شعر. العثيمين، الغائب، العلـوم،: الريـاض-.عودة دار

)٦٢٨(.ص٦٩-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١

محمد عثيمين، الثمين. ابن العروبة،: الدوحة-.العقد -.هــ١٣٨٦دار

)٦٢٩(.ص٥١٧

صالح الرحمن عبد متـى. العشماوي، للنـشر: الطائف-.إلى ثقيـف دار

.ص١١٠-.هـ١٣٩٨والتأليف،

النهضة،: الرياض-.٢ط )٦٣٠(.ص١١٥-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠مطابع
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صالح الرحمن عبد الـزمن. العشماوي، شـراع فوق : الريـاض-.حوار

األديب، )٦٣١(.ص٦٨-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣مكتبة

صالح الرحمن عبد النفس. العشماوي، مع النـادي: الريـاض-.صراع

؛( ص١٠٢-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠األدبي، الشهر ).١٤كتاب

األديب،: الرياض-.٢ط )٦٣٢(.ص١٠٢-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣مكتبة

صالح الرحمن عبد لبنـان. العشماوي، إلى مكتبـة: الريـاض-.قصائد

)٦٣٣(.ص٥٥-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣األديب،

الغفور عبد أحمد والشباب. عطار، الهوى الكتـابدار: القاهرة-.ديوان

)٦٣٤(.ص١٥٨-.م١٩٤٦العربي،

الغفور عبد أحمد والـشباب. عطار، المكرمـة،-.٢ط-.الهـوى مكـة

)٦٣٥(.ص١٩٦-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

سالم أحمد الملتهب. باعطب، األدبي،: الرياض-.الروض /هـ١٤٠٠النادي

الشهر؛( م١٩٨٠ )٦٣٦().١٧كتاب

سالم أحمد الرصـيف. باعطب، على الرفـاعي،: الريـاض-.قلب دار

؛( ص٢٨٠-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ الشعرية )٦٣٧().٦السلسلة

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل أحببتـه. ابن الذي دار: الرياض-.النغم

)٦٣٨(.ص١١٠-.م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الوطن،

فرح أحمد اآلباء. عقيالن، المنورة-.جرح األدبـي،: المدينة المدينة نادي

)٦٣٩(.ص١١٦-.هـ١٣٩٩
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فرح أحمد ليلى. عقيالن، إلى المنـورة-.رسالة المدينـة: المدينة نـادي
)٦٤٠(.ص٢٣٢-.هـ١٤٠١األدبي،

أحمد بن محمد الغمام. العقيلي، للطباعـة: جـدة-.أفاويق الـبالد دار
)٦٤١(.ص١٨٨-.هـ١٤٠٢،والنشر

أحمد بن محمد المضيئة. العقيلي، اليمامة: الرياض-.شـعر: األنغام دار
وال والنشر،للبحث )٦٤٢(.ص١٥١-م١٩٧١/ هـ١٣٩١ترجمة

علي العال، الزهور. أبو المكرمة-.شعر: بكاء للطباعة: مكة مكة شركة
)٦٤٣(.ص٢٩٩-.م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والنشر،

خليل إبراهيم وآهات. العالف، اإلمام،: القاهرة-.أشواق -.هـ١٣٨٠مطبعة
)٦٤٤(.ص١٧٢

خليل إبراهيم المكرمة-.اإلنسان. العالف، للطباعـة: مكة مكة مؤسسة
)٦٤٥(.ص٩٥-.هـ١٣٨٤واإلعالم،

خليل إبراهيم المكرمة-.جلنار.العالف، للطباعـة: مكة مكـة مؤسسة
)٦٤٦(.ص٩٦-.هـ١٣٩٠واإلعالم،

خليل إبراهيم الشباب. العالف، المكرمـة-.وهم مكـة: مكة مؤسـسة
واإلعالم، )٦٤٧(.ص٩٥-.هـ١٣٨٤للطباعة

أحمد شرف نفسي. العلمي، البيـان،: القاهرة-.صدى هــ،١٣٩٢دار
)٦٤٨(.ص٦٣-.م١٩٧٢

محمد عمران الظامئ. العمران، العربيـة: الريـاض-.األمل الجمعيـة
والفنون، للثقافة )٦٤٩(.ص٣٧٤-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣السعودية
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حسن محمد الكاملة. عواد، العواد للطباعة،: القاهرة-.أعمال الجيل دار
)٦٥٠(.م١٩٨١/ هـ١٤٠١

حسن محمد وأطالس. عواد، الكشاف،: بيروت-.آماس -.م١٩٥٢دار
)٦٥١(.ص٩٦

حسن محمد اآلماس: البراعم. عواد، بقايا الكـشاف،: بيروت-.أو دار
)٦٥٢(.ص٧٨-.م١٩٥٤/ هـ١٣٧٣

حسن محمد العواد. عواد، األول(ديوان نهـضة: القاهرة-.)الجزء مطبعة
)٦٥٣(. ص٢١١-.م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨مصر،

حـسن محمـد أبولـون. عواد، سـعد،: القـاهرة-.رؤى -.م١٩٥٤دار
)٦٥٤(.ص٢٠٢

حسن محمد العظيم. عواد، األصنام،الساحر تحطم الفن يد : دمشق-.أو،
القباني، )٦٥٥(.ص٥٤-.م١٩٥٣/ هـ١٣٧٣مطبعة

حسن محمد الجديدة. عواد، األدبي،: جدة-.عكاظ جدة -.هـ١٣٩٦نادي
)٦٥٦(.ص١٦

حسن محمد الملتهب. عواد، األفق سعد،: القاهرة-.في / هــ١٣٨٩دار
)٦٥٧(.م١٩٦٠

حسن محمد األولمب. عواد، األدبي،: جدة-.قمم جدة  .هـ١٣٩٦نادي

)٦٥٨(

حسن محمد جديد. عواد، كيان المعارف،د: القاهرة-.نحو -.هـ١٩٥٥ار
)٦٥٩(.ص٢٤٣
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حسين علي األبطال. عويضة، موكب الطـائف: الطائف-.شعر: في نادي
)٦٦٠(.ص١٥٢-.هـ١٣٩٩األدبي،

الفهد محمد الشجن. العيسى، ليل في تهامـة،: جـدة-.رشع: اإلبحار
السعودي؛(ص٢٨٩-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ العربي  ).٢١الكتاب

)٦٦١(

الفهد محمد الطريف. العيسى، مشارف للماليين،: بيروت-.على العلم دار
)٦٦٢(.ص١١١-.م١٩٣

الفهد محمد للماليي: بيروت-.ليديا. العيسى، العلم  .ص٣١-.م١٩٦٣ن،دار

)٦٦٣(

مقبل العيـسى. العيسى، مقبل من مطـابع: الريـاض-.قصائد شـركة
؛(ص٤٨-.هـ١٣٩٢الجزيرة، الصغيرة )٦٦٤().٨المكتبة

الصحراء مستعار(غادة العرار). اسم اللبناني،: بيروت-.شميم الكتاب دار
)٦٦٥(.ص١٦٨-.م١٩٦٤

الثوعي سعد العشق. الغامدي، ضد الزائـدي،: الطـائف-.مرافعات دار
)٦٦٦(.ص٦٣-.هـ١٤٠٠

حسن شراع. الغالبي، تبر،: الرياض-.رحلة -.م١٩٨١/ هـ١٤٠١وكالة
)٦٦٧(.ص٨٢

حسن علي العمر. عسال، فجر المـصرية،: القاهرة-.في النهـضة مكتبة
)٦٦٨(.ص١١٢-.م١٩٦٥
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اهللا عبد أحمد العائدة. الفاسي، )٦٦٩(.م١٩٦٠،].ن.د.:م.د[-.األطياف

اهللا عبد أحمد األول. الفاسي، -.م١٩٦٠األصـفهاني،دار: جدة-.اللحن
)٦٧٠(.ص١٠٣

محمد خالد القـصص. الفرج، األولـى: أحسن : القـاهرة-.الملحمـة
)٦٧١(.ص١٣١-.هـ١٣٤٨-.].ن.د[

محمد خالد الفرج. الفرج، خالد ال: دمشق-.ديوان / هـ١٣٧٣ترقي،مطبعة
)٦٧٢(.ص٢٣٢-.م١٩٥٤

حسين الباسلة. فطاني، بورسعيد العربي،: القاهرة-.ديوان الكتاب  .].ن.د[دار
)٦٧٣(

حسن محمد والتوزيـع،: جدة-.رباعيات. فقي، للنـشر الـسعودية الدار
)٦٧٤(.ص٤٧٤-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠

حسن محمد ورجل. فقي، للنـشر،: جدة-.قدر السعودية -.م١٩٦٧الدار
)٦٧٥(.ص٣٨٢

القادر عبد محمد الماضي. فقيه، من مطـابع: الرياض-.أطياف شـركة
ال(ص١١١-.م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥الجزيرة، ؛المكتبة  ).١٤صغيرة

)٦٧٦(

هاشم إبراهيم المعارف: القاهرة-.ألحاني. فاللي،  .ص٢٥٤-.م١٩٥٠دار
)٦٧٧(

هاشم إبراهيم الكأس. فاللي، صبابة الجديد: القاهرة-.ديوان الفكر -.دار
)٦٧٨(.م١٩٤٥
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هاشم إبراهيم األ. فاللي، للطباعـة،: القـاهرة-.لحانصدى مـصر دار

)٦٧٩(.ص١٠٨-.م١٩٥٣

هاشم إبراهيم / هــ١٤٠٣تهامـة،: جدة-.٢ط-.األبابيلطيور. فاللي،

؛(ص١٢٧-.م١٩٨٣ السعودي العربي )٦٨٠().٨٧الكتاب

إبراهيم حمزة وحنين. فودة، األندلس،: بيروت-.شعر: شوق /هـ١٤٠١دار

)٦٨١(.ص١١٦-.م١٩٨١

اهللا عبد قلب. الفيصل، األصفهاني،: جدة-.شعر: حديث -.هـ١٤٠١دار

)٦٨٢(.ص٢٢٤

اهللا عبد الحر. الفيصل، الجامعات،: القاهرة-.مانوحي -.م١٩٥٩مكتب

 .ص١٥٧

األصفهاني،: جدة )٦٨٣(.ص١٥٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١دار

حسين علي الجيش،: الرياض-.أجراس. الفيفي،  .ص٤٨-.هـ١٣٨٨مطابع

)٦٨٤(

حسين علي األدبي،: الطائف-.أزهار.الفيفي، الطائف -.هـ١٤٠٢نادي

)٦٨٥(.ص١٧١

حسين الذكريات. الفيفي،علي الجيش،: الرياض-.أصداء -.].ن.د[مطابع

)٦٨٦(.ص٤٨

حسين علي العمر. الفيفي، األدبـي،: الطائف-.رحلة الطـائف نـادي

)٦٨٧(.ص١٢٧-.هـ١٣٩٧
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قاسم بن علي العـابر. الفيفي، الطيـف الفيفـي،. ق. ع: فيفـا-.ديـوان

)٦٨٨(.ص١٥٦-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

ثريا الباكية. قابل، الكتب،: بيروت-.األوزان  .ص٧٩-.م١٩٦٣دار
)٦٨٩(

عب حسن اهللالقرشي، الـضائع.د المعارف،: القاهرة-.٢ط-.األسس دار

)٦٩٠(. ص١٦٤-.م١٩٦٨

اهللا عبد حسن منتحـرة.القرشي، العلـم: بيـروت-.شـعر : ألحان دار

)٦٩١(. ص١٢٧-.م١٩٦٤للماليين،

عبد حسن العطش. اهللالقرشي، للماليـين،: بيروت-.بحيرة العلـم دار

)٦٩٢(.ص١٠٩-.م١٩٦٧

اهللا عبد حسن الملونة. القرشي، اسـتاندارد،: القاهرة-.البسمات شـركة

)٦٩٣(.ص١٨٤-.م١٩٤٧

ع حسن اهللالقرشي، القرشـي. بد اهللا عبد حسن دار: بيـروت-.ديوان

)٦٩٤(.مج٢-.م١٩٧٣العودة،

اهللا عبد حسن الضآلة. القرشي، القوافي العـودة،: بيـروت-.رحيل دار

)٦٩٥(.ص١١٦-.م١٩٨٣

حسن اهللالقرشي، الشوق. عبد المعارف،: القاهرة-.زحام -.م١٩٧٢دار

الوحي؛(ص١٥٩ ظالل ).٧في

العودة،: بيروت-.٢ط )٦٩٦(.ص١٥٨-.م١٩٧٩دار
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اهللا عبد حسن مجنون. القرشي، عصر أطالل فوق دار: بيروت-.زخارف

)٦٩٧(.ص١٠٠-.م١٩٧٩العودة،

اهللا عبد حسن للماليـين،: بيـروت-.شعر: سوزان. القرشي، العلـم دار

)٦٩٨(.ص٩٦-.م١٩٦٣

اهللا عبد حسن القناديل. القرشي، تحترق التونـسية: تونس-.عندما الدار

.ص٦٤-.م١٩٧٤للنشر،

العودة،: بيروت  )٦٩٩(.ص٩٦-.].ن.د[دار

اهللا عبد حسن الجرح. القرشي، وكبرياء العـودة،: بيروت-.فلسطين دار

)٧٠٠(.ص١٧٢-.م١٩٧٠

اهللا عبد حسن الغـد. القرشي، يضيع اآلداب،: بيـروت-.لن -.].ت.د[دار

)٧٠١(.ص١٠٩

اهللا عبد حسن الذكريات. القرشي، الرسـالة،: القـاهرة-.مواكب مطبعـة

)٧٠٢(.ص١٧١-.م١٩٥١

اهللا عبد حسن الدماء. القرشي، للماليـين،: بيروت-.شعر: نداء العلم دار

)٧٠٣(.ص١٢٨-.م١٩٦٤

اهللا عبد حسن األزرق. القرشي، اآلداب،: بيـروت-.النغم -.م١٩٦٦دار

)٧٠٤(.ص١١٢

الغني عبد قلـب. قستي، الكشاف،: بيروت-.أحزان -.هــ١٣٧٤دار

)٧٠٥(.ص٤٨
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الرحمن عبد غازي غزل. القصيبي، العلـوم،: الرياض-.أبيات دار مكتبة

)٧٠٦(.ص١١٤-.م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦

الرحمن عبد غازي اللؤلؤ.القصيبي، جزائر من مطبعة: بيروت-.أشعار

الكتب، )٧٠٧(.ص١٥٥-.م١٩٦٠دار

الرحمن عبد غازي الرياض. القصيبي، المـصري: القاهرة-.أنت المكتب

 .ص١٣٥-.م١٩٧٧الحديث،

هـ: الرياض١٤٠٠ العلوم، )٧٠٨(.ص١١١-.م١٩٨٠/ دار

الرحمن عبد غازي / هـ١٤٠٢تهامة،: جدة-.شعر:الحمى. القصيبي،

؛(ص٢٠١-.م١٩٨٢ السعودي العربي )٧٠٩().٥٣الكتاب

الرحمن عبد غازي ظمأ. القصيبي، من الكتـب،: بيـروت-.قطرات دار

)٧١٠(.ص١٣٠-.م١٩٦٥

الرحمن عبد غازي راية. القصيبي، بال دار: بيـروت-.معركة مطـابع

)٧١١(.ص١٧٤-.م١٩٨١الكتب،

حسنعواد، سع: القاهرة-.الملتهباألفقفي. محمد / هــ١٣٨٩د،دار

)٧١٢(.م١٩٦٠

أحمد نصار،: بيروت-.األبراج. قنديل، -.هــ١٣٧٠م،١٩٥١مطابع

)٧١٣(.ص٢٤٠

أحمد األنصار،: بيروت-.األصداء. قنديل، -.م١٩٥١/هــ١٣٧٠مطابع

)٧١٤(.ص٢٤٠
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أحمد ص٨٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة،: جدة-.شعر: األصداف. قنديل،
السعودي( العربي )٧١٥().٣٩؛الكتاب

أحمد الصفراء. قنديل، قنـديل،: جدة-.أوراقي -.هــ١٣٩٨مؤسسة
)٧١٦(.ص١٢٩

أحمد والمطر. قنديل، التجارية،: جدة-.الراعي قنديل -.هـ١٣٩٧مؤسسة
)٧١٧(.ص١٤٦

أحمد تكفي. قنديل،  .م١٩٤٧/ هـ١٣٦٦،].ن.د[ :القاهرة-.شمعتي
)٧١٨(

أحمد البحر. قنديل، قنديل،: جدة-.حالوة:عروس -.هــ١٣٩٨مؤسسة
)٧١٩(. ص٢٢٤

أحمد البحر. قنديل، التجاريـة: جدة-.نقاوة...عروس قنـديل مؤسـسة
)٧٢٠(.ص٣٢١-.هـ١٣٩٨

أحمد الطريق. قنديل، شعرية: قاطع اليمامـة،: الرياض-.قصة مطـابع
؛(ص٧٩-.هـ١٣٩٧ الصغيرة )٧٢١().٢٠المكتبة

أحمد ال. قنديل، الجزيـرة: الرياض-.خضراءقريتي مطـابع شـركة
؛(ص٣٠-.م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣ الصغيرة )٧٢٢().١٠المكتبة

أحمد التجارية،: جدة-.اللوحات. قنديل، قنديل  .ص١٩١-.هـ١٣٩٨مؤسسة
)٧٢٣(

أحمد قبلتي. قنديل، الرفـاعي،: الرياض-.مكتي -.هــ١٤٠٣دار
؛(-.ص٢٥٥ الشعرية )٧٢٤().٧السلسة
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أحمد التجارية،: جدة-.نار. قنديل، قنديل  .ص١٩٠-.م١٩٦٧مؤسسة

)٧٢٥(

أحمد العصافير. قنديل، -.م١٩٨١/ هـ١٤٠١تهامة،: جدة-.شعر: نقر

؛(-.ص السعودي العربي )٧٢٦().٤٤الكتاب

حليت المحسن عبد من. مسلم، للطباعة: جدة-.الوجـدانمقاطع العلم دار

)٧٢٧(.ص٢٩٥-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣والنشر،

سعيد محمد األحـالم. المسلم، اللبنانيـة،: بيـروت-.شـفق الكتـب دار

)٧٢٨(.ص١١٢-.م١٩٥٥

سعيد محمد الحائر. المسلم، )٧٢٩(.].ت.د. : ن.د.: م.د[-.الصدى

سعيد محمد الباكي. المسلم، )٧٣٠(.].ت.د: ن.د.: م.د[-.الوتر

ســعد محمــد الحــزن. المــشعان، ــوطن،دار: الريــاض-.نــشوة ال

)٧٣١(.ص٢١٢-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

اهللا عبد إبراهيم البحـر. مفتاح، إلى الجامعـة،:جـدة-.عتاب مطـابع

)٧٣٢(.هـ١٤٠٣

األدبي جازان فلسطين. نادي -.هــ١٤٠١النـادي،: جـازان-.أمسية

)٧٣٣(.ص١٣٧

األدبي جازان ا. نادي جيـزان بنـادي الـشعر لعـاممسابقة ألدبـي

األدبي،: جازان-.هـ١٣٩٧ جازان )٧٣٤(.ص١٦-.هـ١٣٩٧نادي
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محمد فهد حبي. النفجان، ،: الطـائف-.نداء ثقيـف -.هــ١٣٩٨دار

)٧٣٥(.ص٧٨

محمد العزيز عبد الرمال. النقيدان، القصيم: بريدة-.ترانيم األدبـي،نادي

)٧٣٦(.ص١٤٤-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١

إبراهيم الرحمن عبد الـسابحة. اليحيا، األجنحـة : الريـاض-.ديـوان

الحديثة.إ.ع النصر مطابع ،  .ص٣١٩-.م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤-.اليحيا

)٧٣٧(

- 

رضوان ا.. الفكر. إبراهيم، ديـوان في -.األضـواء-.لمزاميـروالفن

الثـاني١٤الثالثاء(٧٣،٧٤ع-.٢س أكتـوبر٢٨/ هــ١٣٧٨ربيـع

)٧٣٨(.٥ص-).م١٩٥٨

رضوان عارف. إبراهيم، لمحمود ٧٠ع،٢س-.األضـواء-.المزامير

األول٩الثالثاء( )٧٣٩(.٤ص-).م١٩٥٨سبتمبر٢٣/هـ١٣٧٨ربيع

رضوان حـسن. إبراهيم، محمـد الشاعر لديوان عرض جديد كيان نحو

س١٠ع-.األضواء-.عواد  .٢٣،٣٦ص-).هـ١٣٧٦المحرم( ١،

)٧٤٠(

إبراهيم اهللا عبد الحداثـة. إبراهيم، ميـزان فـي سـعودية -.قـصائد

)٧٤١(.٤ص-).هـ١٤٠٣رمضان٨(المسائية
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اهللا عبد إدريس، الشعر. ابن في سرحان: دراسات -.الجزيـرة-.حسين

.٣ص-).هـ١٤٠٠المحرم٢٩( ٢٦٩٧ع

)٧٤٢(.٢ص-).م١٩٧٩ديسمبر٢٥/ هـ١٤٠٠صفر٦( ٢٧٠٤ع

اهللا عبد إدريس، المعاصـرون. ابن نجد الكتـاب: القـاهرة-.شعراء دار

)٧٤٣(. ص٣٠٠-.م١٩٦٠،العربي

الديناأل ناصر واألردن. سد، فلـسطين فـي الحديثة األدبية -.االتجاهات

العالية،: القاهرة العربية الدراسات )٧٤٤(.]. ت.د[ معهد

أديب عادل نجمـة. أغا، لقصيدة المنفـى... نقد -.الجزيـرة-.لغيـداء

الحجة١٦( ٢٦٦٦ع )٧٤٥(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ذي

الطيباأل الرحمن عبد الـصحراء. نصاري، أغاريد في الغروب -.ظاهرة

المنهل،: جدة )٧٤٦(.م١٩٦٠منشورات

الطيب الرحمن عبد الـسرحان. األنصاري، قدم ،٢٦س-.المنهـل-.ماذا

)٧٤٧(.٤٨٩-٤٨٧ص-).هـ١٣٨٠رجب( ٢١مج

ا عبد حنانيـك. لقدوساألنصاري، ديـوان في العزيـز: رحلة شـعرعبد

مج٤٤س-.المنهل-.خوجـة الثانية( ٣٩، -).هـ١٣٩٨رجب/ جمادى

)٧٤٨(.٥٨٥-٥٧٩ص

القدوس عبد الشعر. األنصاري، مج٢٠س-.المنهل-.قصة رجـب( ١٦،

)٧٤٩(.٣٨٨-٣٨١ص-).هـ١٣٧٥
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القدوس عبد والـشعر. األنصاري، القـديم العربي الشعر في أيضا الليل

ــديث الح ــسعودي ال ــي ــل-.العرب ــج٣٣س-.المنه م المحــرم(٢٨،

)٧٥٠(.٤٣-٣٦ص-).هـ١٣٨٧

القدوس عبد الـشع. األنصاري، مـرآة فـي العزيز عبد مكـة-.رالملك

واإلعالم،: المكرمة للطباعة مكة )٧٥١(.ص١٢٣-.١٩٧٤مؤسسة

سعد قصيدة.البازعي، في والوطن العشق لمحمـد: تداخالت وهـم نحن

)٧٥٢(.٥٨-٥٦ص-).هـ١٤٠٤شعبان٨(٨٠٢ع-.اليمامة-.الحربي

ثابت شـاعرا. بداري، سرحان الثقـافي-.حسين اليمامـة ٣ع-.ملـف

الثانية( )٧٥٣(.١١٥-١٠٦ص-).هـ١٣٩٤جمادى

محمد ثابت البـواردي. بداري، سـعد شعر في الزيـت-.نظرات قافلـة

)٧٥٤(.١٨-١٦ص-).م١٩٧٩أغسطس–يوليو/ هـ١٤٠٠رمضان(

ماجدولين وجود. بسيسو، بقايا لديوان الشقحاءدراسة المنصور -.لمحمد

اآلخرة١٤(٥١٤٠ع-.المدينة )٧٥٥(.١١ص-).هـ١٤٠١جمادي

اهللا عوض مصطفى الثبيتي. بشارة، حميد لمطلق األمس المجلة-.جراح

ع٧س-.العربية الحجة( ٧١، )٧٥٦(.٦١-٦٠ص-).هـ١٤٠٣ذو

اهللا عوض مصطفى بالجمـال.بشارة، يهيم شاعر القرشي اهللا عبد حسن

)٧٥٧(.١٧ص-).هـ١٤٠٤شعبان١٥( ٦٥ع-.األربعاء-.والوطن

الرحيم عبد بكر، هاشـم. أبو لمحمـد الـسراب وراء ديـوان في جولة

مـج٣٢س-.المنهـل-.رشيد األولـى( ٢٧، -).هــ١٣٨٦جمـادى

)٧٥٨(.٥٥٠-٥٤٤ص
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الرحيم عبد بكر، والمحافظة. أبو التقليد بين المعاصر الحجازي -.الشعر

ع٢س-.الدارة )٧٥٩(.٦٥-٤٤ص-).هـ١٣٩٩ربيع( ١،

الرحيم عبد بكر، الحجاز. أبو في الحديث المنورة-.الشعر نـادي: المدينة

األدبي، المنورة )٧٦٠(.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧المدينة

الرحيم عبد بكر، قرشـي. أبو لمحـسن الغـد يـضيع لن ديوان -.مع

مج٣٣س-.المنهل الحجة( ٢٨،  .١٤٢٧-١٤٢٥ص-).هـ١٣٨٧ذو
)٧٦١(

الرحيم عبد بكر، التركـي. أبو العثمـاني العهد في شعرائنا بحـوث:من

السعوديين لألدباء األول الثاني(المؤتمر الملـك: جدة-.)المجلد جامعة

العزيز، )٧٦٢(.٤٩٦-٤٧٧ص-.هـ١٣٩٤عبد

جاد محمد حو. البنا، الحجيإضاءة لحمد قصيدة ٣٩٥ع-.المـسائية-.ل

الثانية٢٧( )٧٦٣().هـ١٤٠٣جمادي

جاد محمد البـواردي. البنا، أغنيـات فـي الـصدق المجلـة-.نبض

ع١٦س-.العربية )٧٦٤(.١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٣صفر( ٦١،

سعد األسود.. الشنواح. البواردي، ع٣س-.ريشقـ-.والطوفان ،١٠٦

الثانية٢٧( )٧٦٥(.٩ص-).هـ١٣٨١جمادى

سعد نقده. البواردي، في عمران جمـادى١١( ٣٠٠ع-.اليمامـة-.مع

العودة( ٧-٦ص-).هـ١٣٨١الثانية أغنية لديوان عمران نقد على  ).رد
)٧٦٦(
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سعد قرشي. البواردي، لحسن الدماء ع١س-.اليمامـة-.نداء ،١٨( ٤٧

)٧٦٧(.١٠ص-).هـ١٣٨٤شوال

سعد المملكـة. البواردي، في الشعر ومستقبل لحركة رؤيتي تقـديم: هذه

إبــراهيم نــوفمبر/ هـــ١٤٠٤صــفر( ٨٠ع-.الفيــصل-.مجــدي

)٧٦٨(.٥٥-٥١ص-).م١٩٨٣

أحمدبوقري اهللا عبد زمخشـري. ، الربيــع.. طاهر الـبالد-.وأنفـاس

)٧٦٩(.٣ص-).هـ١٣٧٥المحرم٢٤االثنين( م١٩٤٣ع-.السعودية

أحمد اهللا عبد جديـد. بوقري، كيـان نحـو هـامش الـبالد-.علـى

الحجة٣٠الجمعة( ١٩٢٣ع-.السعودية  .٣ص-).هـ١٣٧٤ذو
)٧٧٠(

بدر أشوا. توفيق، لديوان الحازمينقد لمنصور وحكايات -.الرياض-.ق

اآلخر٢١( ٥٣٤٧ع )٧٧١(.٣٥-٣٤ص-).هـ١٤٠٣ربيع

صالح حسن والحب. التوم، األرض في االقالع ولحظة -.اليمامة-.بهكلي

األولى٧( ٤٩٦ع )٧٧٢(.٤٦-٤٤ص-).هـ١٣٩٨جمادى

العزيز عبد للـشع. التويجري، األولـى المعاصـرالبـذور النجـدي -.ر

.٤٢-٤٠ص-).هـ١٣٩٨شعبان١٦( ٥١٠ع-.اليمامة

)٧٧٣(.٤٣-٤٢ص-).هـ١٣٩٨شعبان٢٣( ٥١١ع

علي اهللا عبد ونوفـل. ثقفان، زكـي الـدكتورين بـين السعودي -.األدب

األولى١٦( ٣٨١٥ع-.الجزيرة .١٥ص-).هـ١٤٠٣جمادى

األولى١٧(٣٨١٦ع )٧٧٤(.                 ١٥ص-).هـ١٤٠٣جمادى
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علي اهللا ألحمـد. ثقفان،عبد المعاصرون السعودية شعراء كتاب في قراءة

زكي الثاني١٥( ٣٧٨٤ع-.الجزيرة-.كمال  .١٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع
)٧٧٥(

عائض بن اهللا عبد ثالب، بالدي. ابن من جبـر: شاعر محمد اهللا -.عبد

مج٣٧س-.المنهل .٩٦٩-٩٦٨ص-).هـ١٣٩١رمضان(٣٢،

.١٠٨٠-١٠٧٩ص-).هـ١٣٩١شوال( 

القعدة( .١٩٨٢-١١٧٩ص-).هـ١٣٩١ذو

لحجة( ا )٧٧٦(.١٣٢٢–١٣٢٠ص-).هـ١٣٩١ذو

عائض بن اهللا عبد ثالب، علي.ابن للشاعر ديوان الذكريات أصداء مع

ــاوي الفيف مــج٣١س-.المنهــل-.حــسين ــى( ٢٦، األول جمــادى

)٧٧٧(.٤٤٦-٤٤٣ص-).هـ١٣٨٥

السعودي الشعر في الجزائر لرعايـة: الرياض-.ثورة العامـة الرئاسة

بالجزائر( ص٥١-.م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤الشباب، السعودي الثقافي  ).األسبوع
)٧٧٨(

محمود محمد اهللا، لغـازي. جاد الريـاض أنت ديوان في والطفولة البحر

المنورةالمدي-.القصيبي اآلخـرة٥( ٥٥ع-.نة -).هــ١٤٠٤جمادي

.١١-١٠ص

اآلخرة٢٨( -.٥٤ع )٧٧٩(.١٧-١٦ص-).هـ١٤٠٤جمادى

محمود محمد اهللا، تتفتح. جاد حتى باألكمام ديوان: رفقًا في نظر وجهة

جدع اهللا عبد -).هــ١٤٠٤شـعبان٢٢( ٦٦ع-.األربعاء-.الشاعر

)٧٨٠(.٢٩-٢٨ص
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محمود محمد اهللا، المحسن. جاد لعبد الوجدان من مـسلممقاطع -.حليت
المنورة الثانية٨(٤٧٠ع-.المدينة .١٧-١٦ص-).١٤٠٤جمادي

األولى١٧(٤٤ع .٩-٨ص-).هـ١٤٠٤جمادي
الثانية١٥( ٤٨ع .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٤جمادي
الثاني٢٢( ٤٩ع )٧٨١(.١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٤ربيع

اهللا عبد زمخشري. الجبوري، الطاهر الضفاف ،٢٧س-.المنهـل-.على
األولى( ٢٢مج )٧٨٢(.٢٩٣-٢٩١ص-).هـ١٣٨١جمادى

الرحمن عبد اهللا عبد السحر. جفري، نداء صاحب الطليعة: مع أدب -.من
أغــسطس١٣/ هـــ١٣٧٧المحــرم١٧الثالثــاء( ١س-.األضــواء

)٧٨٣(.٦ص-).م١٩٥٧

سعيد أحمد وراءا. الحازمي، ديوانـه فـي رشـيد هاشـم محمد لشاعر
النقد: السراب محك مج٣٠س-.المنهل-.في -).هـ١٣٨٤رجب( ٢٥،

)٧٨٤(.٥٠٨-٥٠٤ص

منصورالح الـرحمن. ازمي، عبـد أسـامة شـعر في التكرار -.ظاهرة
)٧٨٥(.٣٩ص-).هـ١٤٠٤صفر٢١( ٥٦٣٣ع-.الرياض

هاشم السالم عبد ديـواني: صواريخ.حافظ، المنهـل مجلة عرض حول
س١٧ع-.األضواء-.القـومي األول٢١الثالثاء( ١، أكتوبر١٥/ ربيع

)٧٨٦(.٤ص-).م١٩٥٧

هاشم السالم عبد النيل. حافظ، ضفاف األمـل: على ألحـان ديوان -.من
ع١س-.األضواء األولـى٢٥الثالثـاء(٢٦، ديـسمبر١٧/ جمـادى
)٧٨٧(.                                                 ٤ص-).م١٩٥٧
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هاشم السالم عبد تطور. حافظ، لشعرائناهل بالنسبة -.اإلشـعاع-.الشعر
ع٢س )٧٨٨(.٩-٧ص-).هـ١٣٧٦المحرم( ١٢،

حامد اهللا عبد الـسعودي. الحامد، الشعر في الصحراء -.الفيـصل-.أثر
)٧٨٩(.٧٥-٧٤ص-).م١٩٨١يوليو/ هـ١٤٠١رمضان(٥١ع

حامد اهللا عبد المعاصـرة. الحامد، النهـضة األدب:بداية فـي دراسـات
الثاني١الجمعة( ٤٩١ع-.اليمامة-.المحلي  .٤٤-٤٢ص-).هـ١٣٩٨ربيع

)٧٩٠(

حامـد اهللا عبد الـسعودي. الحامد، الـشعر فـي األوزان فـي التجديـد
األولى( ٤٧ع-.الفيصل-.المعاصر أبريل–مارس/ هـ١٤٠١جمادى
)٧٩١(.٣٤-٣٠ص-).م١٩٨١

حامد اهللا عبد والحجـاز. الحامد، نجـد العربية الجزيرة شعر في دراسات
قرنين خالل والقطيف العربيـة-.١٣٥٠-١١٥٠واإلحساء -.المجلـة

ع٤س األول( ٩، )٧٩٢(.                 ٢٨-٢٦ص-).م١٩٨٠كانون

حامد اهللا عبد السعودي. الحامد، الشعر في العربيـة-.دراسة -.المجلـة
ع٧س الثانية( ٧٦، )٧٩٣(.٢٧-٢٦ص-).هـ١٤٠٤جمادى

حامد اهللا عبد إلـى. الحامد، التقليـد مـن المعاصر المحلي شعرنا رحلة
فـدراس: دـديـالتج الجزيـات أدب العربيـي ٥١٥ع-.اليمامة-.ةـرة
)٧٩٤(.٤٩-٤٨ص-).هـ١٣٩٨رمضان١٢( 

عبد حامدالحامد، بـن.اهللا محمد الشيخ حركة ظالل في السعودي الشعر
األدبي: الرياض-.عبدالوهاب الشهر؛. (م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩النادي  ).٤كتاب

)٧٩٥(
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اهللا عبد القـرنين. حامدالحامد، خالل األحساء في -.١٣٥٠-١١٥٠الشعر

اإلسـالمية سـعود بن محمد اإلمام العربية،جامعة اللغة كلية ٩ع-.مجلة

)٧٩٦(.٥٤٨-٥٢١ص-).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩(

اهللا عبد قـرنين. حامدالحامد، خـالل العربية الجزيرة في -١١٥٠الشعر

اإلشعاع،: الرياض-.١٣٥٠ )٧٩٧(.ص٥٤٣-.هـ١٤٠٢مطابع

حامد اهللا عبد العربيـة. الحامد، المملكـة فـي المعاصـر الـشعر فـي

لألوفست،: الرياض-.السعودية حنيفة  .ص١٩٠-.هـ١٤٠٢مطابع
)٧٩٨(

حامد اهللا عبد السعودي. الحامد، الشعر في اإلسالمية كلية-.النزعة مجلة

اإلسـالمية سـعود بـن محمـد اإلمـام جامعـة العربية، ١١ع-.اللغة

)٧٩٩(.٣٩٤-٣٨٧ص-).م١٩٨١/هـ١٤٠١(

حامد اهللا عبد السعودينظحامد. الحامد، الشباب شعر في المجلـة-.رات

ع٦س-.العربية )٨٠٠(.٢٥-٢٤ص-).هـ١٤٠٣المحرم( ٦٠،

حامد اهللا عبد السعودي. الحامد، الشعر في الهمس من المجلـة-.نماذج

ع١٦س-.العربية الحجة( ٥٩، )٨٠١(.٤٩-٤٨ص-).هـ١٤٠٢ذو

نظيم حسان، إبراهيم. أبو لشعراء األولى أدب: الرياض-.العواجيقراءة

)٨٠٢(.١٥ص-.هـ١٤٠٣محرم٨وأدباء،

حمد الجبار عبد العربية. حسين، والجزيرة الخليج في والشعراء -.الشعر

البـصرة،: البصرة بجامعـة العربيـة والجزيرة الخليج دراسات مركز

)٨٠٣(.ص١٦٣-.م١٩٨٠
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طه المعاصـر. حسين، أدبنـا اآلداب،: بيـروت-.مـن -.م١٩٦٦دار
الفيصل(ص١٩٢ اهللا عبد لألمير الحرمان وحي لديوان فيه )٨٠٤().عرض

سعد بن محمد حسين، الشجن. ابن ليل في -.المـسائية-.نقـد: اإلبحار
األول٢١(٤٩ع )٨٠٥(.٥ص-).هـ١٤٠٢ربيع

سعد بن محمد حسين، شعرية. ابن القـصيبي.. سيرة غـازي -.للدكتور
الحجة٤(الرياض )٨٠٦(.١٣-١٢ص-).هـ١٤٠٠ذي

سعد بن محمد حسين، كمـال.ابن ألحمـد المعاصرون السعودية شعراء
الحجة١٦(٥٥٧٠ع-.الرياض-.زكي .٣١-٣٠ص-).هـ١٤٠٣ذي

)٨٠٧(

سع بن محمد حسين، والتقليـد. دابن التجديـد بـين -.الشعرالـسعودي
اليمامة،: الرياض )٨٠٨(.ص٥٠-.هـ١٤٠١مطابع

سعد بن محمد حسين، األشياء. ابن وصمت مسافر،.. الغموض ديوان في
العراف يسقط ذي١٤٠٠المحـرم٣(٣٠١٠ع-.الجزيرة-.عندما هــ

)٨٠٩(.٣ص-).م١٩٨٠نوفمبر/ القعدة

سعد بن محمد حسين، بالحجـاز. ابن الحـديث الشعر كتاب في -.قراءة
)٨١٠(.٣ص-).هـ١٤٠٠رمضان١٠( ٢٩١٤ع-.الجزيرة

سعد بن محمد حسين، القرشـي. ابن حـسن شعر في المجلـة-.الكعبة
ع٦س-.العربية الحجة( ٥٩، )٨١١(.٥٧-٥٦ص-).هـ١٤٠٣ذو

سعد بن محمد حسين، سع. ابن يا اإلبل تورد هكذا ٤٩٠ع-.اليمامة-.دما
األول٢٣الجمعة( عثيمين(٤٧-٤٦ص-).هـ١٣٩٨ربيع ابن شعر ).حول

)٨١٢(



      -  

 

سعد بن محمد حسين، لقلبه. ابن حبيبة أراد من الشعراء الغزل... من نقد

الشعراء )٨١٣(.١٣-١٢ص-).هـ١٤٠٠رجب٥(الرياض-.عند

سعد بن محمد حسين، الـصالح. ابن الواحـد للشاعرعبد الرحيل -.نداء

)٨١٤(.١١ص-).هـ١٤٠١رمضان٣(٣٢٤٥ع-.الجزيرة

الرحمن عبد علـي. الحفظي، بـن لمحمـد القالئـد ديـوان مع لحظات

مـج٢٧س-.المنهـل-.السنوسي الثـاني(٢٢، -).هــ١٣٨١ربيـع

)٨١٥(.٢٦٠-٢٥٩ص

أحمد العواد. الحقيـل، عند الشعرية جمـادي١٣( الريـاض-.التجربة

)٨١٦(.١٣ص-).هـ١٤٠٠اآلخرة

حمد بن الكريم عبد العـرب. الحقيل، جزيرة في الحديث العصر -.شعراء

الفرزدق، مطابع )٨١٧(.ص٣٤٢-.م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الرياض،

حسن حليت. حماد، المحسن لعبد الوجدان من مقاطع ديوان في -.قراءة

المنورة )٨١٨(.٢١-٢٠ص-).هـ١٤٠٤المحرم٢٠( ٣٦ع-.المدينة

راشد له.. الحميدين. الحمدان، تبقى ٤الجمعـة( ١٠ع-.اليمامة-!.وما

األول )٨١٩(.١٢ص-).هـ١٣٨٨ربيع

اهللا عبد محمد العربيـة. الحمدان، الجزيـرة بطل في الشعرية -.المالحم

العربية ع٢س-.المجلة )٨٢٠(.١٢٢-١٢١ص-).هـ١٣٩٨( ١٢،

فهمي محمد التجديـد.الحمدان، بـين القصيبي غازي السعودي الشاعر

العربية-.والتقليد ع٣س-.المجلة )٨٢١(.٦٤-٦٣ص-.هـ٢،١٣٩٩،
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فهميا محمد بكـر. لحمدان، أبي الرحيم لعبد الحجاز في الحديث -.الشعر
العربية ع٦س-.المجلة الحجة( ٥٩، .١٥-١٢ص-).هـ١٤٠٤ذو

)٨٢٢(

فهمي محمد والتفاؤل. الحمدان، اليأس بين العربيـة-.القصيبي -.المجلة
األولى( ٣ع،٣س .٥-٤ص-).هـ١٣٩٩جمادى

الثانية( ٤،ع٣س )٨٢٣(.١٢١-١٢٠ص-).هـ١٣٩٩جمادى

راشد الحميد. الحمدان، اهللا لعبد يتم لم العربيـة-.لقاء ،٦س-.المجلـة
)٨٢٤(.٢٩-٢٨ص-).هـ١٤٠٣المحرم( ٦٠ع

فهمي محمد الريـاض. الحمدان، أنـت في الوطنية -.المنهـل-.النزعة
مج٤٥س القعدة( ٤٠، الحجة-ذو نـوفمبر–تـوبرأك/ هــ١٣٩٩ذو

)٨٢٥(.٧٤٩-٤٥ص-).م١٩٧٩

سالم اهللا عبد نـسيناه. الحميد، الذي الشاعر الحجي -.الجزيـرة-.حمد
الثاني١٧(٢٧٧٤ع )٨٢٦(.٢ص-).م١٩٨٠مارس٤/هـ١٤٠٠ربيع

سعد القناديـل. الحميدين، تحتـرق وعندما القرشي -.اليمامـة-.حسن
األولى١الجمعة(٣٥٢ع )٨٢٧(.٤٣-٤٠ص-).هـ١٣٩٥جمادى

ناصر محمد حمراء، عـصره. أبو نابغـة عثيمـين -.اليمامـة-!!.ابن
)٨٢٨(.٣٨ص-).هـ١٣٩٨صفر١١الجمعة(٤٨٤ع

محمد أحمد محروم. الحوفي، ديوان على جامعة-.أضواء الجامعة، مجلة
سعود، )٨٢٩(.٣٥-٣١ص-.هـ١٣٨٠الملك

سليمان ناصر سـطحيون. بوحيمد، والـشعراء ضـعيف بالدنا في الشعر
ع١س-.اليمامة-.ووصوليون )٨٣٠().هـ١٣٨٤المحرم٤(٨،
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حاتـخ صادقـريبط، الفيصل. م اهللا لعبد قلب ٥٤٤٩ع-.المدينة-.حديث

اآلخرة٢٢( )٨٣١(.٢٩ص-).هـ١٤٠٢جمادى

فؤاد إدريس. الخشن، بن اهللا لعبد المعاصرون نجد -.األديـب-.شعراء

مج٢س )٨٣٢(.٤٢-٤١ص-).م١٩٦١أغسطس( ٨،

فوزي الصيخان. خضر، اهللا لعبد مكسور قمر على -.الجزيرة-.إطاللة

)٨٣٣(.١٥ص-).هـ١٤٠٤صفر٢٣( ٤٠٧٧ع

علي العـشماوي. خضران، الـرحمن لعبد النفس مع المدينـة-.صراع

الثاني٢١(٥١٤٦ع-.المنورة )٨٣٤(.١٢ص-).هـ١٤٠١ربيع

عزت الحـازمي. خطاب، لمنـصور وحكايـات -.الريـاض-.أشواق

)٨٣٥(.٣٧ص-).هـ١٤٠٣رجب١٦( ٥٤٣١ع

صالح محمد البـاكيمع. باخطمة، الـشعـر: اللحـن موكـب -.فـي

ع١س-.األضواء األول٢٨الثالثاء( ١٨، أكتوبر٢٢-هـ١٣٧٧ربيع

)٨٣٦(.٨ص-).م١٩٥٧

العيد محمد عبقر. الخطراوي، أرض من المنورة-.شعراء نادي: المدينة

األدبي، المنورة )٨٣٧(.جم٢-.هـ١٣٩٨المدينة

المنعم عبد محمد والتجديد. الخفاجي، األدب: القـاهرة-.الشعر رابطـة

، )٨٣٨(.م١٩٥٧الحديث

المنعم عبد محمد المعاصرة. الخفاجي، الثقافة من دار: القـاهرة-.فصول

المحمدية والزمخـشريدر(].ت.د[الطباعة الحـسيني شـعر عن اسات

وغيرهم )٨٣٩().والرحيم
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خليل ، الفيصل. الخليلي اهللا لعبد قلب حديث ٣٣٥ع-.المـسائية-.ديوان

األول١٧( )٨٤٠(.٨-٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

العزيز عبد م. الخويطر، عثيمينمالمح ابن شعر في التاريخ ملـف-.ن

الثقافي الثانية( ٣ع-.اليمامة )٨٤١(.٢٥-١٨ص-).هـ١٣٩٤جمادى

عمر اهللا عبد بـالدي. خياط، في والشعراء العربيـة-.الشعر -.المجلـة

األول( ٦٢ع،٦س )هـ١٤٠٣ربيع

ع١٧-١٦ص الثاني( ٦٣، )٨٤٢(.٥٥-٥٤ص-).هـ١٤٠٣ربيع

الع عبد الوجـدان. زيزالدسوقي، شـاعر ،].ن.د[ :القـاهرة-.القرشي

)٨٤٣(.ص١٤٣-.م١٩٧٦

سعيد محمد هاشم فقي. دفتردار، حسن محمد الشاعر لشاعرية -.دراسة

األول(٣٩،مج١٤س-.المنهل -).م١٩٧٨مارس/ هـ١٣٩٨ربيع

)٨٤٤(.٢٣٢-٢٢٦ص

سعيد محمد الغـزاوي. دفتردار، إبـراهيم بـن أحمـد الكبير -.شاعرنا

مج٤١س-.المنهل والحجة( ٣٧، القعدة  .٩٣٢-٩٣١ص-).هـ١٣٩٥ذو
)٨٤٥(

علي المفكر. الدميني، الشاعر شحاتة الزيت-.حمزة ٢٨مج،٥ع-.قافلة

األولى( )٨٤٦(.٣٨-٣٤ص-).م١٩٨٠لابري–مارس/ هـ١٤٠٠جمادى

عمر الحـديث. دقاق، الشعر في القومي مكتبـة: جـدة-.٢ط-.االتجاه

)٨٤٧(.م١٩٦٣الشرق،
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اهللا العبد سعد الـسعودية. الدوسري، القـصائد بعـض فـي التراث توظيف
الحجة١٨(٣٦٦٨ع-.الجزيرة-.الحديثة )٨٤٨(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ذي

أحمد الضائع... القرشي. الذهب، مـج٢٢س-.المنهـل-.وأمسه ،١٨
)٨٤٩(.٤٨٠-٤٧٨ص-).هـ١٣٧٧رجب(

أحمد عـواد. الذهب، حـسن محمد شعر في ،١س-.األضـواء-.نظرة
. ٧-٦ص-).م١٩٥٧أغـسطس٢٧/هـ١٣٧٧صفر١الثالثاء( ١٢ع
. ٣ص-).م١٩٥٧سـبتمبر٣-ه١٣٧٧صفر٨ثاءالثال( ١٣ع،١س
ع١س . ٣ص-).١٩٥٧سـبتمبر١٧/هـ١٣٧٧صفر٢٢الثالثاء( ١٤،
ع١س األول١٤الثالثاء(١٦، .٣ص-.١٩٥٧)هـ١٣٧٧ربيع
ع١س األول٢١الثالثاء( ١٧، .٥ص.م١٩٥٧أكتوبر١٥-هـ١٣٧٧ربيع
ع١س الثاني٦الثالثاء١٩، )٨٥٠(.٥ص-.م١٩٥٧أكتوبر-هـ١٣٧٧ربيع

مستعار(راصد خالد). اسم أبو فوزية لشعر أولى نقدية المجلـة-.نافذة
ع٨س-.العربية مايو/هـ١٤٠٤شعبان(٧٩،  .٣١-٣٠ص-).م١٩٨٤آيار

)٨٥١(

العزيز عبد الشاعر: البواردي. الربيع، الجمعة( ١٥٧ع-.اليمامة-.األديب
األول٩ )٨٥٢(.١٥ص-).هـ١٣٨٧ربيع

العزيز عبد إدريس. الربيع، بن اهللا عبد تأليف المعاصرون نجد -.-.شعراء
ع٢س-.الرائد  .٤،١٢ص-).هـ١٣٨٠شوال٢٤االثنين( ٥٨،

)٨٥٣(

محمود الـسعودي.رداوي، الـشعر ديـوان في وقراءة السعودي األدب
نوفل  .١٣ص-).هـ١٤٠٢شوال٢٨( ٣٦٢٦ع-.الجزيرة-.ليوسف

)٨٥٤(
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محمود المعاصر. رداوي، السعودي الشعر في والغزل : الرياض-.الحب

للنشر، الوطن )٨٥٥(.ص٢١٥-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار

محمود العمران. رداوي، محمد لعمران الظاميء األمل المجلـة-.ديوان

ع٧س-.العربية الثانية( ٧٦، )٨٥٦(.٢٥-٢٣ص-).هـ١٤٠٤جمادى

بلخير. محمودرداوي، اهللا العربيـة: عبد األصالة -.الفيـصل-.شاعر

 .١١٩-١١٥ص-).م١٩٨٣مايو–ابريل/ هـ١٤٠٣رجب(٧٣ع
)٨٥٧(

محمود العجالني. رداوي، لمنيرة وشعره حياته الفيصل اهللا المجلة-.عبد

ع٨س-.العربية )٨٥٨(.٢٨-٢٦ص-).هـ١٤٠٤رجب( ٧٨،

محمود العرب. رداوي، الثأرالصوت شرارة في ،٣٤١٢ع-.الجزيـرة-.ي

األول( ١١ ).١٣ص-.هـ١٤٠٢ربيع

الثاني٣٤٤٠،٩ع )٨٥٩(.١٣ص-.هـ١٤٠٢ربيع

محمود لعبـد.رداوي، السعودية العربية المملكة في المعاصر الشعر في

الحامد العربيـة-.اهللا ع٧س-.المجلـة رمـضان٦٨، -.هــ١٤٠٣،

)٨٦٠(.٢٣-٢٢ص

محمود الرحمن. رداوي، عبد ألسامة ظمأ العربيـة-.شمعـة -.المجلة

ع٧س األول( ٧٤، )٨٦١(.٢١-٢٠ص-).هـ١٤٠٤ربيع

محمود الجـودي. رداوي، على واستوت يحتدم وصراع عربي، -.صوت

ال٥(٣٤٩٥ع-.الجزيرة )٨٦٢(.١٥ص-).هـ١٤٠٢ثانيةجمادى
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محمود عثمان. رداوي، ألنس أبحرت التي ٣٦٠٠ع-.الجزيرة-.الموانئ

)٨٦٣(.١٧ص-).هـ١٤٠٢رمضان٢٢(

محمود الـرحمن. رداوي، عبد ألسامة الجودي على المجلـة-.واستوت

ع٦س-.العربية )٨٦٤(.٦٣-٦٠ص-).هـ١٤٠٢شوال( ٥٧،

سعيد الرضا، العشماوي. أبو الرحمن الشاعرعبد ديوان في والفن الدعوة

أمتى )٨٦٥(.١٢ص-).هـ١٤٠٠رجب١٢( الرياض-.إلى

إبراهيم عـارف. رضوان، لمحمـود المزاميـر ديوان في والفن -.الفكر

ع٢س-.األضواء األول١٥الثالثاء( ٧٣،  .٥ص-).هـ١٣٧٨ربيع
)٨٦٦(

أحمد عبدالعزيز فرسـان. الرفاعي، وثالثـة قصائد -.قـريش-.ثالثة

وحـسين(٤ص-).هـ١٣٨٣المحرم٢ ( ١٨٢،ع٤س سـرحان، حسين

شحاتة وحمزة )٨٦٧().عرب،

أحمـد العزيـز عبد العـواد.الرفاعـي، الـسعودية-.مـع -.الـبالد

األولرب٣٠الجمعة(١٧٠٦ع )٨٦٨(.٤ص-).هـ١٣٧٤يع

أحمد العزيز عبد أيـضا. الرفاعي، العـواد الـسعودية-.مع -.الـبالد

الثاني٦الخميس( ١٧١١ع )٨٦٩(.٣ص-).هـ١٣٧٤ربيع

ياسين مختـارة. رفاعية، قـصائد فـي القـصيبي الريـاض-.غـازي

)٨٧٠(.١٢ص-).هـ١٤٠٠شعبان٢٤(

أحمـد محسن القرشـي. باروم، اهللا عبـد لحـسن الـذكريات -.مواكب

)٨٧١(.٥١-٤٩ص-).م١٩٥١ديسمبر( ١٠س-.األديب
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العزيز عبد بن سعد عثيمين. الرويشد، ابن وشـعره: الشاعر -.حياتـه

ع٢س-.اليمامة )٨٧٢(.٢٩-٢٦ص-).هـ١٣٧٤المحرم(١،

العزيز عبد بن سعد الرابـع. الرويشد، القـرن في العربية الجزيرة شاعر

النجـدي عثيمـين بن اهللا عبد بن محمد الشيخ الهجري الـبالد-.عشر

القعدة٧الخميس( ٥٩١ع-.السعودية )٨٧٣(.٤ص-).هـ١٣٧٣ذي

سعد بن اهللا عبد عثيمـين،. الرويشد، بـن محمـد الـسعودية من شاعر

أكتـوبر–سبتمبر/ هـ١٣٩٨شوال( ١٦ع-.فيصلال-.١٣١٣-١٢٧٠

)٨٧٤(.١١٣-١١٢ص-).م١٩٧٨

سـعد بن اهللا عبد األد.. الـصبان. الرويشد، مـن فكريـة، ءبـاريـادة

-).م١٩٨٣نـوفمبر/هــ١٤٠٤صفر(٨٠ع-.الفيصل-.السعوديين

)٨٧٥(.١٢٧-١٢٣ص

الملك عبد ميمونة زمخـشري. زكريا، طـاهر شعر في الغروب -.وصف

العربيـة ع٤س-.المجلة -).م١٩٨٠نوفمبر/ هـ١٤٠١المحرم(٨،

)٨٧٦(.٥١-٥٠ص

كمال أحمد التـاري. زكي، المعاصـرون، السعودية والواقـعشعراء -.خ

العلوم،: الرياض )٨٧٧(.ص٢٧٥-.١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دار

كمال أحمد الحـازمي. زكي، لمنصور وأشواق -.الريـاض-.حكايات

اآلخرة١١(٥٣٩٦ع )٨٧٧(.٣٦ص-).هـ١٤٠٣جمادي

حمودة الحربـي. زلوم، جبـر لمحمـد والجنون -.الجزيـرة-.الصمت

)٨٧٩(.١٩ص-).هـ١٤٠٤األولىجمادي٢٩(٤١٧٢ع
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الرحمن عبد اهللا عبد مـسافر. الزيد، ديـوان نقـد -.الجزيـرة-.حول
)٨٨٠(.٢ص-).م١٩٨٠نوفمبر/ هـ١٤٠٠المحرم١٠(٣٠١٧ع

الرحمن عبد اهللا عبد الصالـح.الزيـد، ألحمـد العـراف يسقـط عندما
الحجة٢١(٢٣٢١ع-.الجزيــرة-).مسافر(  .١٣ص-).هـ١٣٩٨ذي
الحجة٢٨(٢٣٢٨ع )٨٨١(.١٢ص-).هـ١٣٩٨ذي

الرحمن عبد اهللا عبد المعاصـر. الزيد، اإلنسان يختفي حنانيك مجموعة -.في
عالجزيرة األولى١٤(،٢٠٦٩، )٨٨٢(.١٣ص-.)هـ١٣٩٨جمادى

الرحمن عبد اهللا عبد م. الزيد، الثالث الصدى يـشرعفي الجـرح غناء ن
)٨٨٣(.١٢ص-).هـ١٣٩٨شوال١٧( ٢٢٦٩ع-.الجزيرة-.الداخل

الرحمنالزيد، عبد اهللا يتم. عبد لم الحميـدلقاء اهللا ٢١٦٠ع-.لعبـد
)٨٨٤(.١٢ص-).هـ١٣٩٨(

الرحمن عبد اهللا عبد الحزن. الزيد، متأصـل.. نشوة ومحاولـة.. مذهب
)٨٨٥(.١٣ص-).هـ١٣٩٨رجب١٥(٢١٨٨ع-.الجزيرة-.مكسورة

طاهر السالم عبد طاهر. الساسي، األستاذ المبدع للشاعر الصحراء أغاريد
األولى٧األربعاء(١٩٥ع-.حراء-.زمخشري  .٣ص-).هـ١٣٧٨جمادى

)٨٨٦(

طاهر عبدالسالم لـدينا. الساسي، التجديد الـسعودية-.شعراء -.الـبالد
)٨٨٧(.٤ص-).هـ١٣٧٥شعبان٢٦األحد( ٢١٢٢ع

طاهر السالم عبد الحجاز. الساسي، في الثالثة دار: القـاهرة-.الشعراء
العربي، مـن( ص٨٢-.هـ١٣٦٨الكتاب لكل شعرية ومختارات تراجم

وقنديل وشحاتة )٨٨٨().العواد
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طاهرا السالم عبد الحديث. لساسي، العصر في الحجاز : القاهرة-.شعراء

العربي، الكتاب )٨٨٩(.ص٣٤٢-.م١٩٥١دار

طاهر السالم عبد المعاصـرون. الساسي، إبـراهيم١:شـعراؤنا أحمـد

حراء ع٢س-.الغزاوي، .٦ص) -.هـ١٣٧٧شعبان١١السبت( ٧٣،٧٤،

شحاته٢ ع٢س-.حمزة .٧ص-).هـ١٣٧٧شعبان١٨( ٧٥،٧٦،

قنديل٣ ع٢س-.أحمد . ٧ص-).هـ١٣٧٧رمضان٢السبت( ٧٨،٧٩،

عرب٤ شوال( ٨٣ع-.حسين غرة .٣ص-).هـ١٣٧٧السبت

سرحان٥ .٣ص-).هـ١٣٧٧شوال٢٩السبت( ٨٧ع-.حسين

عارف٦ القعدة٢٩االثنين( ٩٨ع-.محمود .٢ص-).هـ١٣٧٧ذو

ا٧ سعيد .٢ص-.هـ١٣٧٨المحرم٤االثنين( ١٠١ع-.لعامويمحمد

جمال٨ محمد . ٢ص-).هـ١٣٧٧ذوالحجة٢٧االثنين( ١٠٦ع-.أحمد

مغربي٩ علي . ٢ص-).هـ١٣٧٨المحرم٢٦الثالثاء( ١٢١ع-.محمد

شاكر١٠ .٢ص-).هـ١٣٧٨صفر٢١السبت( ١٤٢ع-.فؤاد

فقي١١ حسن األول٢( ١٥١ع-.محمد .٢ص-).هـ١٣٧٨ربيع

اهللا١٢ ــد عب ــاء(١٨٢ع-.القرشــيحــسن ــاني٢٢األربع الث ــع ربي

)٨٩٠(.٣ص-).هـ١٣٧٨

طاهر السالم عبد محمود. الساسي، األستاذ الكبير للشاعر المزامير ديوان

الثاني١٥األربعاء(١٧٦ع-.حراء-.عارف  .٣ص-).هـ١٣٧٨ربيع
)٨٩١(

طاهرالسا السالم عبد فـي. سي، الـصبان سـرور محمـد الشيخ معالي

مج٢٠س-.المنهل-.شعره  .٤٢٤-٤٢١ص-).هـ١٣٧٥رجب( ١٦،
)٨٩٢(
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بسام أحمد لعبد. سباعي، الوجدان من مـسلممقاطع حليـت -.المحـسن

المنورة )٨٩٣(.١٥-١٤ص-).هـ١٤٠٣شوال١٠(٢٤ع-.المدينة

مصطفى المعاص. السحرتي، الحـديثالشعر النقد ضوء على : القـاهرة-.ر

المقتطف، والعطـار(ص٢٥٦-.].ت.د[مطبعة عرب لشعر بإيجاز عرض

والزمخشري )٨٩٤().والفاللي

حسين قصيدة. سرحان، العطار رجـب٥االثنين(١٠ع-.قريش-.األستاذ

)٨٩٥(.٥ص-).هـ١٣٧٩

مصلح سعيد القـصيبي. السريحي، لغازي الرياض -.الريـاض-.أنت

األولى٢(٥٧٠٣ع )٨٩٦(.٣٧-٣٦ص-).هـ١٤٠٤جمادي

مصلح سعيد وهمـا. السريحي، تهجيـت حلمـا -.الريـاض-.تهجيت

األولى٢٣(٥٧٢٤ع )٨٩٧(.٢٤ص-).هـ١٤٠٤جمادي

خيرية القصيبي. السقاف، لغازي شعرية الكتب-.سيرة ع١مج-.عالم ،٢

)٨٩٨(.٢٤٤-٢٤١ص-).م١٩٨٠أغسطس/ هـ١٤٠٠شوال(

مصطفى محمد الـسعودي. سالم، الـشعر فـي التجديـد مظـاهر مـن

المنورة-.المعاصر  .١٩-١٨ص-).هـ٢٠/٨/١٤٠٣(١٨ع-.المدينة
)٨٩٩(

أحمــد خالـد القلـقالحجـيحمـد. الـسليمان، الريــاض-.أســير

)٩٠٠(.١٥ص-).هـ١٤٠٣(

محمود زمخـشري. سليمان، طـاهر السعودي الشعر في والغزل -.الحب

العربية ع٦س-.المجلة )٩٠١(.٢٦-٢٤ص-).هـ١٤٠٢شوال( ٥٧،
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محمود خوجه. سليمان، العزيز لعبد البوح -.العربيـةالمجلـة-.عذاب
ع٧س )٩٠٢(.٥٦-٥٤ص-).هـ١٤٠٣رجب( ٦٦،

محمد سليم، العثمين. أبو لصالح األمل ع١س-.الرائـد-.شعاع ،٢،
األول( ١٥ ).١٥-١٤ص-.هـ١٣٧٩ربيع
ع١س الثاني( ٣، ربيع .١٨ص-).هـ١٣٧٩غرة
ع١س األول١٦( ٤، )٩٠٣(.                 ٢٠ص-).هـ١٣٧٩ربيع

علي بن محمد المعاصرون. السنوسي، نجد ٢٥٩ع-.اليمامـة-.شعراء
)٩٠٤(.٧،٨ص-).هـ١٣٨٠شعبان١٢األحد(

علي بن محمد صيرفي. السنوسي، حسن شعر وكبرياء، -.المنهل-.دموع
مج٣٩س اآلخرة(٣٤، )٩٠٥(.٣٨١-٣٧٩ص-).هـ١٣٩٣جمادى

ع بن محمد القرشي. ليالسنوسي، اهللا عبد حسن شعر الذكريات -.مواكب
ع١س-.الرائد األول( ١، )٩٠٦(.١٧-١٦ص-).هـ١٣٧٩ربيع

علي بن محمد الشعراء. السنوسي، أدبية: مع وخواطر : جازان-.دراسات
األدبي، جازان )٩٠٧(.ص١٥٣-.م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧نادي

رمزي عربي، بن ال. سهيل اهللا قلـبعبد حـديث ديوانـه فـي -.فيصل
الثاني١٣( ٣٤٤٤ع-.الجزيرة )٩٠٨(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ربيع

كامل عـام. السوافيري، مـن فلـسطين مأساة في الحديث العربي الشعر
إلى١٩١٧ مصر،: القاهرة-.م١٩٥٥م نهضة ص٦٦٠-.].ت.د[مكتبة

بعنوان( وال: فصل فلسطين حرب السعودية العربية المملكة علـىفي حض
والعـواد الفاللـي شـعر من ونماذج نصوص الفصل هذا في أورد البذل

عامة بدراسة أتبعها والقرشي )٩٠٩().وشاكر
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مهدي محمد شـعرائنا. السويدان، مـج٣٣س-.المنهـل-.من ،٢٨،
)٩١٠(.١٠٤٥-١٠٤٢ص-).هـ١٣٨٧رمضان(

عبد أحمدشباط، ع١س-.اإلشعاع-.األشـواق. اهللا األولـى( ٥، جمادى
)٩١١(.١٢-٦ص-).هـ١٣٧٥

فضل أحمد والحمى.شبلول، اإلفالس قصيدتي في الشعرية الدراما خيوط
القـصيبي -).هــ١٤٠٣رمـضان٢( ٣٩١٨ع-.الجزيـرة-.لغازي

)٩١٢(.٣٠+١٥ص

أحمديالشد علي الشعري. ، الديوان في القرشي مع الدماء:جولة -.نداء
ع١س-.اليمامة )٩١٣(.٥ص-).هـ١٣٨٤رجب٣٠( ٣٧،

حسن محمد جدع. شراب، اإلله عبد شعر في حيادية -.األربعـاء-.نظرة
)٩١٤(.١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٤شعبان١(٦٣ع

فريدة الـرحمن. الشريف، عبـد ألسامة ظمأى شمعة ديوان مع -.وقفة
المنورة الثانية١٤(٥٢ع-.المدينة  .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٤جمادي

)٩١٥(

السعودية العربية المملكة في خـاص(الشعر ،٢٠س-.المنهـل-.)عدد
)٩١٦(.٤٩٤-٣٨١ص-).هـ١٣٧٥رجب( ١٦مج

الرحمن عبد الـرحيم. شلش، عبد بكر ألبي الحجاز في الحديث -.الشعر
الثقافي الجيل(الجيل مجلة أكتوبر٣١/هـ١٤٠٤المحرم٢٥(٣ع-) .ملحق

)٩١٧().م١٩٨٣

محمد السعودي. الشناوي، الشعر في حديثة ،١س-.صلالفيـ-.اتجاهات
الحجة( ٦ع )٩١٨(.٧١-٦٤ص-).هـ١٣٩٧ذو
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صالح محمد هي. الشنطي، قصائد لثالث نقدية الـدم،: دراسة مـن نهـر

أرضـي فـوق يتمطى ليل أي جمـادى٣( ٤١٤٦ع-.الجزيـرة-.يافتح،

)٩١٩(.١٧ص-).هـ١٤٠٤األولى

صالحالشنطي، العجـالن. محمد العزيـز عبد للشاعر سطيح نحني هكذا

ــة الحديث ــصيدة الق ــي ف ــاء البن ــنهج ــرة-.وم ٤٢١٦ع-.الجزي

)٩٢٠(.                                    ١٥ص-).هـ١٤٠٤رجب١٣(

مهدي علي البـواردي. الشنواح، شعر في الوطنية قـريش-.االتجاهات

ع٣س األولى٢١(١٠١، .٢٦ص-.)هـ١٣٨١جمادى

ع٣س الثانية٦الثالثاء(١٠٣، .٧ص-).هـ١٣٨١جمادى

ع٣س الثانية٢٣الثالثاء( ١٠١، .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى

ع٣س الثانية٢٠الثالثاء( ١٠٥، .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى

ع٣س الثانية٢٧الثالثاء( ١٠٦، .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى

س١٠٧ع )٩٢١(.٦ص-).هـ١٣٨١رجب٥الثالثاء( ٣،

مهدي علي البـواردي. شنواح، لـسعد األفـق فـي -.قـريش-.ذرات

القعدة٤،٢٢س(١٧٤ع )٩٢٢(.٣ص-).هـ١٣٨٢ذو

صــالح ــشهوان، القــصيبي. ال غــازي ــدكتور ال الريــاض-.حمــى

.١٤ص-).هـ١٤٠٣مارس١٢(

)٩٢٣(.٣ص-).هـ١٤٠٣مارس١٩(

صالحالشه وهمـا. وان، تهجيـت حلمـا تهجيـت في الثبيتي -.محمد

ع٢٠س-.الرياض -).م١٩٨٤مايو١/ هـ١٤٠٤رجب٣٠(٢٧٩١،

)٩٢٤(.١٩ص
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اهللا عبد الحميـدين. الشهيل، سـعد المتفاعل ٨ع-.اليمامـة-.الشاعر

)٩٢٥(.١٣ص-).هـ١٣٨٨صفر٢٠الجمعة(

طه علوي الـسنوسي. الصافي، شـعر فـي ،٣س-.قـريش-.الريف

الثاني٣٠(٩٨ع )٩٢٦(.١١ص-).هـ١٣٨١ربيع

طـه علوي القالئد. الصافي، ديوانه في الجنوب شاعر س-.مع ،٢الرائد

)٩٢٧(.١٠ص-).هـ١٣٨٠شوال٢٤االثنين( ٥٨ع

المحسن عبد الرحمن عبد الـشعرية. الصالح، الفقي -.الجزيـرة-.آبار

)٩٢٨(.٤ص-).م١٩٧٩ديسمبر٢٥/هـ١٤٠٠صفر٦( ٢٧٠٤ع

ــان عثم ــصالح، ــل-.أجــراس.ال ــى( ٢٩سالمنه األول ــادى جم

)٩٢٩(.٦٧١-٦٦٩ص-).هـ١٣٨٨

عثمانالصالح محمد رشيد. ، هاشم محمد شعر في -.الجزيـرة-.الخيال

ع١س األولى(٧، .٢٩-٢٨ص-).هـ١٣٨٠جمادى

ع١س الثانية( ٨، .٢٥-٢٢ص-).هـ١٣٨٠جمادى

ع١س )٩٣٠(.٢١-٢٠ص-).هـ١٣٨٠رجب( ٩،

مصطفى علي الحـديث. صبح، السعودي الشعر في الشعورية -.التجربة

ع١٣س-.الخفجي األول( ٩، )٩٣١(.١٦-١٤ص-).هـ١٤٠٤ربيع

مصطفى علي الشعر. صبح، في للمحافظين الفنية الـسعوديالخصائص

العربية-.المعاصر ع٧س-.المجلة  .٣٢-٣٠ص-).هـ١٤٠٤صفر( ٧٣،
)٩٣٢(
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مصطفى علي المملكة. صبح، لجنوب الحديث الشعر في األدبية المذاهب

السعودية )٩٣٣(.ص٣٥٨-.هـ١٤٠٤تهامة،: جدة-.العربية

حمدان الفاسـي. صدقة، عبداهللا ألحمد وأطياف ،١٧ع-.الرائـد-.لحن

القعدة( ١س ذي )٩٣٤(.٣١-٣٠ص-).هـ١٣٧٩غرة

الجليل عبد الغريب. الصفار، عودة ديوان ربيع١٩(٥٠٥ع-.المواقف-.مع

)٩٣٥(.٢٤-٢٣ص-).م١٩٨٤يناير٢٣/هـ١٤٠٤الثاني

نسيم الثأر. الصمادي، والتحاور.. شرارة االزدواجية الغربتين -.وشاعر

األولى٢٢( ٢٨٠٩ع-.الجزيرة )٩٣٦(.٣ص-).هـ١٤٠٠جمادي

نسيم الـصيخان. الصمادي، اهللا لعبد الغزالة لقصيدة -.الجزيـرة-.نقد

الحجة١(٣٦٣٩ع )٩٣٧(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ذي

الدين نور المزدوج. صمود، بالبحور الحر الشعر كتب المدينـة-.العواد

)٩٣٨(.١٤ص-).هـ١٤٠٣رمضان١٢(٢١ع-.المنورة

الدين نور للعـواد. صمود، األدب المنـورة-.قـسم ٢١ع-.المدينـة

)٩٣٩(.١٣ص-).هـ١٤٠٣رمضان١٢(

عزيز قنـديل. ضياء، أحمد أدب في االنتماء ) سـوريا( الثقافـة-.أصالة

األول( )٩٤٠(.٤٠-٣٥ص-).م١٩٧٧تشرين

حسني سرحان. الطاهر، حسين الشاعر جمادى١٤( ٦٣ع-.حراء-.مع

)٩٤١(.٢ص-).هـ١٣٧٧الثانية،
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جوادالطعمة صالح مترجمـا. ، الحديث العربي حـول: الشعر مالحظـات
القصيبي غازي األدبي،: الرياض-.محاربة ص٩٧-.هــ١٤٠١النادي

الشهر؛( )٩٤٢().٢٨كتاب

حسن الحمـى. طلب، مـن يبـرأ متـى القصيبي -.المـسائية-.غازي
)٩٤٣(.٤ص-.)هـ١٤٠٢شعبان١٣(١٦٩ع

محمد معناه. الظريف، الـشقحاء.. حكاية منصور -.اليمامـة-.ومحمد
)٩٤٤(.٤٤-٤٢ص-).هـ١٣٩٨صفر٢٥الجمعة( ٤٨٦ع

محمود زمخشري. عارف، لطاهر الصحراء ،٢٣س-.المنهل-.أغاريد
اآلخرة(١٩مج )٩٤٥(.٢٢٥-٢٢٤ص-).هـ١٣٧٨جمادى

محمود مـستقبل. عارف، وفـي شعرنا حاضر في -.المنهـل-.رأى
مج٢٠س )٩٤٦(.٤٤٠-٤٣٨ص-).هـ١٣٧٥رجب( ١٦،

حسين علي زمخشري. عامر، طاهر لألستاذ شعر ديوان الربيع -.أنفاس
السعودية القعدة١٨الجمعة( ١٨٩٢ع-.البالد  .٣ص-).هـ١٣٧٤ذو

)٩٤٧(

سعيدالعامودي، الـسعودي. محمد األدب مـن جانب الجنوب من شعراء
الحجة( ١٥س-.المنهل-.الحديث  .٥٥٥-٥٥١ص-).هـ١٣٧٤ذو

)٩٤٨(

سعيد محمد القالئـد. العامودي، مج٢٧س-.المنهل-.مع المحرم( ٢٢،
)٩٤٩(.٧٩٢-٧٩٠ص-).هـ١٣٨١

نــصر ــاس، الــشاعر. عب مــع بهكلــيوقفــة أحمــد -.الــسعودي
)٩٥٠(.١٤ص-).هـ١٤٠٢رجب٣(الرياض
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علي محمد المعاصرون. العبد، نجد األحـد( ٢٦٣ع-.اليمامـة-.شعراء
)٩٥١(.٦،٨ص-).هـ١٣٨٠رمضان١١

اهللا عبد الجبار، المنـورة-.األسكوبي. عبد ٢٨الخمـيس(٢٧٩ع-.المدينة
األول .١،٣ص-).هـ١٣٦٨ربيع

الثاني٥الخميس( ٢٨٠ع .١،٣ص-).هـ١٣٦٨ربيع
الثاني١٢الخميس( ٢٨١ع . ١،٤ص-).هـ١٣٦٨ربيع
األولى٤الخميس( ٢٨٤ع .١،٣ص-).هـ١٣٦٨جمادى
األولى١١الخميس( ٢٨٥ع )٩٥٢(.١ص-).هـ١٣٦٨جمادى

اهللا عبد الجبار، الجزيرةشع. عبد قلب في األول الرعيل قريشر ١١ع-.،
)٩٥٣(.٥ص-).هـ١٣٧٩رجب١٢االثنين(

اهللا عبد الجبار، الـسالم.عبد عبـد تـأليف الحجاز في الثالثة الشعراء
الميزان: الساسي السعودية-.في جمـادى٢٤(٨٠٤،ع١٤س-.البالد
.٤ص-).هـ١٣٦٨األولى

ع١٤س األولى٢٨األحد( ٨٠٥، .٤ص-).هـ١٣٦٨جمادى
ع١٤س الثانية٨األربعاء( ٨٠٨، )٩٥٤(.٤ص-).هـ١٣٦٨جمادى

مصطفى الحليم، الملونة. عبد اهللا: البسمات عبـد حـسن األسـتاذ شعر
وتحليل: القرشي س٨ج-.المنهل-.دراسة يونيو/ هـ١٣٦٧شعبان( ٨،
)٩٥٥(.٣٣٩-٣٣٥ص-).م١٩٤٨

محمود جميل قـصائد.عبدالرحمن، فـي النقـدي والحس المفرد الذوق
القصيبي لغازي -).هـ١٤٠٣رمضان١٠(٣٩٢٦ع-.الجزيرة-.أعجبتني

.١٥ص
)٩٥٦(.٢٦+١٣ص-).هـ١٤٠٣رمضان١١(٣٩٢٧ع
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اهللا عبد السالم عبد السالم، الثأر. العبد الـسعوديةوا.. شرارة -.لمشاعر
)٩٥٧(.١٢ص-).هـ١٤٠٠شعبان٣(الرياض

سيد صبحي العال، الفيصل. عبد اهللا عبد الحروم للشاعر المجلة-.قراءة
ع٨س-.العربية الثانية( ٧٧، )٩٥٨(.٦١-٥٩ص-).هـ١٤٠٤جمادى

حسن المقصود، علـي. عبد محمـد العربـي الـشاعر ديـوان القالئـد
مج٢٧س-.المنهل-.السنوسي  .٧٠٠-٦٩٦ص-).هـ١٣٨١شوال( ٢٢،

)٩٥٩(

سعيد محمد المقصود، الصحراء. عبد المـصري،وحي األدب من صفحة
الحجاز بلخير/ في اهللا عبد ، المقصود عبد سعيد محمد : القـاهرة-.إعداد

الحلبي البابي .ص٤١٦-.هـ١٣٥٥عيسى
العربـي( ص٤٩٠-.م١٩٨٣/ هــ١٤٠٣تهامة،: جدة-.٢ط الكتـاب

؛ )٩٦٠().٨٦السعودي

اهللا عبد الوهاب، عارف: المزامير. عبد محمود نقديـة:شعر -.دراسات
ع٢س-.األضواء األول١٦الثالثاء(٧١، سبتمبر٣٠/ هـ١٣٧٨ربيع
.٩ص-).م١٩٥٨

ع٢س ا٢٣الثالثاء(٧٢، -).م١٩٥٨أكتوبر١٧/ هـ١٣٧٨ألولربيع
)٩٦١(.٥ص

اهللا عبد الوهاب، عـواد. عبد حـسن محمـد شعر الملتهب األفق -.في
س٦٢ع-.األضواء  .٤ص-).هـ١٣٧٨المحرم٢٦الثالثاء(٢،

)٩٦٢(

مارون وقـدماء. عبود، نقديـ: جدد مناقـشاتدراسـات : بيـروت-.ة
الحرمان( ].ن.د.:م.د[ وحي لديوان عرض )٩٦٣().فيه
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مارون وأرجوان. عبود، الثقافة،: بيروت-.دمقس . ص٣١٢-.م١٩٦٦دار

القنديل( دواوين عن فيه واألبراج: تحدث وأصداء  .٢٤٥-٢٤٠ص-).أغاريد
)٩٦٤(

الغفار عبد أحمد العر. عبيد، المصير الـسعوديهموم الـشعر فـي بـي

العربيـة-.لمعاصرا ع٧س-.المجلة األول( ٧٤، -).هــ١٤٠٤الربيـع

.٢٤-٢٢ص

ع٧س الثاني( ٧٥، )٩٦٥(.٢٣-٢١ص-).هـ١٤٠٤ربيع

الرحمن عبد كبريت. عثمان، محمد المدني الحجـاز: الشاعر أدب -.مـن

مج٩س-.المنهل أول(٩، )٩٦٦(.١٠٨-١٠٦ص-).هـ١٣٦٨ربيع

األحمد صالح للبواردي. العثميمين، العودة أغنية ديوان -.اليمامـة-.مع

.٥ص-).هـ١٣٨١رجب١٧األحد(٣٠٥ع

.٦ص-).هـ١٣٨١شعبان٨( ٣٠٨ع

)٩٦٧(.٥ص-).هـ١٣٨١شعبان١٥األحد( ٣٠٩ع

مشاعر الهامش. العجالن، على الجودي: مالحظات على واستوت ديوان

الـرحمنألسامة اآلخـرة١٩(-.٣٧٧١ع-.اليـوم-.عبـد جمـادي

)٩٦٨(.١٤ص-).هـ١٤٠٣

حسين الملونة. عرب، البسمـات ديوان هامش -.٧س-.المنهل-.على

الثاني(٧مج )٩٦٩(.١٦٤-١٦٢ص-).هـ١٣٦٦ربيع

محمد م. العسيلي، عطرة السيدأزاهير مفرج شعر ٢٩مـج-.المنهل-.ن

)٩٧٠(.١٦٦-١٦٤ص-).م١٩٦٨ابريل/هـ١٣٨٨المحرم(
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علي واأللم. العفيصان، الحب شاعر صفر٧(١٠٤ع-.اليمامة-.القرشي
)٩٧١(.٩-٧ص-).هـ١٣٨٦

علي القرشي. العفيصان، شعر في الجمعـة(١١٠ع-.اليمامة-.الوطنية
األول١٩ )٩٧٢(.١٢-١١ص-).هـ١٣٨٦ربيع

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل سـرحان.ابن مـن: حـسين شـعراء
القعدة(٤١ع-.الفيصل-.السعودية أكتـوبر–سبتمبر/ هـ١٤٠٠ذي

)٩٧٣(.٣٠-٢١ص-).م١٩٨٠

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل الميـزان. ابن فـي القـصيبي : الشاعر
السعودية من مـايو/ هــ١٤٠١رجـب(٤٩ع-.الفيـصل-.شعراء

)٩٧٤(.٨١-٧١ص-).م١٩٨١

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل الـسعودية. ابن في -.الفيصل-.شعراء
ب اهللا خميسعبد ع٤س-.الفيصل. ن -).م١٩٨٠تموز–حزيران(٣٧،

)٩٧٥(.٢٩-٢٤ص

الرحمن عبد أبو الظاهري، عقيل فـي. ابن الـسعودية الـبالد في الشعر
والحاضر والمعاصرة،: الرياض-.الغابر األصالة -.م١٩٨١/هـ١٤٠١دار

)٩٧٦(.           ص٢٠

زارع محمد القالئد. عقيل، ديوان مع مـج٢٧س-.المنهل-.ساعة ،٢٢
)٩٧٧(.٨٣٠-٨٢٧ص-).هـ١٣٨١المحرم(

أحمد بن محمد هيميل.العقيلي، بن علي بن القاسم الشاعر دراسة: ديوان
العربي،: ةالقاهر-.وتحليـل الكتاب .ص١٨٨-.م١٩٨١-هـ١٣٩١دار

)٩٧٨(
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أحمد بن محمد العريـشي. العقيلي، الطغـاري عيـسى بن محمد الشاعر
عام مـج٢٧س-.المنهل-.هـ١٠٢٦المتوفى الثانيـة(٢٢، جمـادى

)٩٧٩(.٣٩٤-٣٩٣ص-).هـ١٣٨١

أحمد بن محمد ال. العقيلي، عـاكشالقاضي أحمـد بـن حـسين -.شيخ
مج٢٨س-.المنهل األول(٢٣، .٣٠٨-٣٠٣ص-).هـ١٣٨٢جمادى

)٩٨٠(

أحمـد بن محمد القعـدةذو٨(٢٧١ع-.اليمامـة-.القالئـد-.العقيلي،
)٩٨١(.٤ص-).هـ١٣٨٠

أحمد بن محمد الغـزاو. العقيلي، لشاعرية وتحليل -.المنهـل-.ينقد
مج٢٦س وصفر(٢١، )٩٨٢(.٣٧-٣٤ص-).هـ١٣٨٠المحرم

خليل إبراهيم العزيز. عالف، عبد الملك اهللا–جاللة مـرآة–رحمه في
الـسعوديين(الشعر لألدبـاء األول المـؤتمر بحـوث -.٢مـج-) .في

العزيز،: جدة-.٤٢٤-٣٨٩ص عبد الملك )٩٨٣(.هـ١٣٩٤جامعة

الس حسنعلوي، رفـة. يد الرحمن عبد الشاعر ديوان مع جـداول(وقفة
المنورة-).وينابيع الثاني١٥(٤٨ع-.المدينة .٩ص-).هـ١٤٠٤ربيع

)٩٨٤(

محمد عمران العودة. العمران، البـواردي: أغنية سعد -.اليمامـة-.شعر
األولى٢٠(٢٩٧ع .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
األولى٢٧(٢٩٨ع .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
الثانية٤(٢٩٩ع .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
الثانية١١(٣٠٠ع .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
الثانية١٨(٣٠١ع .٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
الثانية٢٥(٣٠٢ع )٩٨٥(.٦ص-).هـ١٣٨١جمادى
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محمد عمران شـوال٩األحد(٢٦٧ع-.ليمامةا-.القالئد. العمران،

. ٤،٦ص-).هـ١٣٨٠

.٨ص-).هـ١٣٨٠شوال١٦(٢٦٨ع

. ١٠ص-).هـ١٣٨٠شوال٢٣(٢٦٩ع

القعدة١(٢٧٠ع )٩٨٦(.٨ص-).هـ١٣٨٠ذو

محمد عمران يـستوحون. العمران، بالدنا، في الشعراء شعراء، لدينا هل

أخـرى بيئـات مـن ع١س-.اليمامـة-.أخيلتهم القعـدة٢١(٣، ذو

)٩٨٧().هـ١٣٨٣

محمد عمران نجـد. العمران، في والشعراء الشعر عن سريعة -.ومضة

السعودية س١٢٢٣ع-.البالد الحجة١٨األحد(١٦، ٨/ هــ١٣٧١ذو

)٩٨٨(.٦ص-).هـ١٩٥٢سبتمبر

محمد علي ا. العمير، في االحـسائيالقهوة ،٢٩س-.المنهـل-.لـشعر

الثاني(٢٤مج )٩٨٩(.٢١٤-٢١٢ص-).هـ١٣٨٣ربيع

فهد رشيد السعودي. العمرو، الشعر في الحداثة ١٥ع-.الفيـصل-.مع

.١٥٧-١٥٦ص-).م١٩٧٨سبتمبر–أغسطس/ هـ١٣٩٨رمضان(

)٩٩٠(

محمد علي تفق. العمير، ال ياشاعرا العربيـةالمجلـ-.السنوسي -.ة

ع٧س األولى(٦٤، )٩٩١(.٢٧-٢٦ص-).هـ١٤٠٣جمادى

علي الجمعـة(١٦٧ع-.اليمامة-.والخريف.. والربيع.. العواد. العمير،

األولى٢٠ )٩٩٢(.١٢-١٥ص-).هـ١٣٨٧جمادى
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محمود أحمد عارف. عنان، محمود شعر في ،٢س-.األضواء-.الطبيعة

اآلخرة٢٥الثالثاء(٨٧ع )٩٩٣(.٤ص-).هـ١٢٧٨جمادى

حسن محمد خالدة. عواد، فكرية الحيـاة.. أسس مـصانع سـعد: فـي

األفق في ذرات ديوانه في ع٤س-.الرائد-.البواردي االثنـين(١٦٦،

.٣ص-).هـ٤/١/١٣٨٣

س١٦٧ع )٩٩٤(.٣ص-).م١٩٦٣المحرم١١االثنين(٤،

حسنعواد، الباكية.محمد وأوزانها عنـد.. ثريا تقـف ال شعرية ملحمة

األوزان س١٧٤ع-.الرائد-.سحة الثاني١(٤،  .٨ص-).هـ١٣٨٣ربيع
)٩٩٥(

حسن محمد المعاصرون. عواد، نجد بـن/شعراء اهللا عبـد وتـأليف جمع

.٨ص-).هـ١٣٨٣(١٦٩ع-.٤س-.الرائد-.إدريس

ع٤س .٨ص-).هـ١٣٨٣صفر١٠(١٧١،

ع٤س )٩٩٦(.٨ص-).هـ١٣٨٣صفر١٧(١٧٢،

الكريم عبد الحجازي. العودة، الشعر في المتناقضات لكتاب: صراع دراسة

الحجـاز فـي الحـديث الشعر بكر أبو الرحيم ٣٧٨ع-.اليمامـة-.عبد

الحجة٢٨الجمعة( )٩٩٧(.٤١-٣٨ص-).هـ١٣٩٧ذو

السيد اهللا، عبـدالعزيز. أحمدعوض الملـك شـاعر عثيمين بن -.محمد

العزيـز،: الرياض عبـد الملـك ص٢٢٣-.م١٩٧٩/هــ١٣٩٩دارة

؛( العزيز عبد الملك دارة )٩٩٨().١٣مطبوعات
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محمد المضيء. العوين، والتطلع شوال٢٣(٣٢٨٤ع-.الجزيرة-.الحل

)٩٩٩(.١٣ص-).هـ١٤٠١

محمد والذكرى. العوين، الخمول بين الجزيرة في: شعراء إعالم(نظرات

اليمامي  .١٣ص-).هـ١٤٠٣شوال٢٧(٣٩٦٤ع-.الجزيرة-).الشعر
)١٠٠٠(

محمد الـسعودي. العوين، الـشعر أفق عن البحث الجزيـرة-.محاولة

األول١(ع-.٢٧٨٨ -).م١٩٨٠مــارس١٨/ هـــ١٤٠٠جمــادى

)١٠٠١(.٢ص

علي راشد المنفى. عيسى، غيداء شعر في العربيـة-.الصورة -.المجلة

ع٧س ثاني(٧٥، )١٠٠٢(.٢٩-٢٨ص-).هـ١٤٠٤ربيع

راشـعيس علـى، الريـاضـق. ـيد أنت ديوان في -.الجزيرة-.راءة

)١٠٠٣(.٤ص-).هـ١٤٠٠رجب١٣(٢٨٥٨ع

علي راشد الشعرية. عيسى، السيرة في العرب-.القصيبية.. نظرات -.يةالمجلة

ع٤س القعدة(٦، )١٠٠٤(.٢٣-٢٢ص-).م١٩٨٠سبتمبر/ هـ١٤٠٠ذو

قيس بن اهللا عبد عسير. الغامدي، في ومنقحـة٢ط-.الشعر مزيـدة ،.-

الفتح،مك: دمشق دار )١٠٠٥(.ص١٠١-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨تبة

محمد الحجـي. غريب، حمـد شـوال٢٣(٣٢٨٤ع-.الجزيـرة-.الـشاعر

)١٠٠٦(.١٢ص-).هـ١٤٠١

مجيد المعاصرون. غزال، السعودية والواقـع.. شعراء اليـوم-.التاريخ

)١٠٠٧(.١٤ص-).هـ١٤٠٣شعبان٢٥(٣٨٠١ع
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إبراهيم بن أحمد القالئد. الغزاوي، ديوان في الصاعد -.المنهـل-.األدب

الحجة(٢١مج-.٢٦س )١٠٠٨(.٧٢٥–٧٢٤ص-).هـ١٣٨٠ذو

إبراهيم بن أحمد األنـصاريات. الغزاوي، وتعليـق: ديـوان -.عـرض

مج٣٠س-.المنهل )١٠٠٩(.٥٩٧-٥٩٤ص-).هـ١٣٨٤رجب(٢٥،

عادل الكتاب-.دواوين. الغضبان، مج٢س-.مجلة -).م١٩٤٧مايو(٤،

)١٠١٠(.٩٩٦ص

الكريم عبد الفيـصل. غالب، اهللا عبـد شـعر في -.الريـاض-.قراءة

)١٠١١(.٣١-٣٠ص-).هـ١٤٠٣رمضان١٤(٥٤٨٧ع

ا حسنفتح خميس. لباب، بن اهللا عبد شعر في واإلسالم المجلة-.العروبة

ع٢س-.العربية )١٠١٢(.٤٤-٤٢ص-).هـ١٣٩٧(١٥،

الوشم مستعار(فتحي، حـافظ). اسم هاشم السالم لعبد الفكر راهب -.مع

ع٢س-.اإلشعاع )١٠١٣(.٥٩-٥٦ص-).هـ١٣٧٦(١٢،

الوشم م(فتحي، ديوانه). ستعاراسم في العواد جديـد: مع كيـان -.نحو

ع١س-.اإلشعاع )١٠١٤(.١٩،٢٥ص-).هـ١٣٧٥رمضان(٩،

محمد خالد القطيفـي. الفرج، الخطـي جعفر الشيخ المضمور -.الشاعر

مج١٠س-.المنهل )١٠١٥(.٩٨-٩٠ص-).هـ١٣٦٩صفر(١٠،

خليل بسام والرؤيــ. فرنجية، القـصيبي النقديـةالشاعر المجلـة-.ة

ع٧س-.العربية الحجة(٧١، )١٠١٦(.٢٦-٢٤ص-).هـ١٤٠٣ذو
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وليد محمد الطريف. فستق، مشارف على لـشعر: نظرة نقديـة دراسـة
العيسى الفهد محمد الكبير الثـاني٢٥(١١٥ع-.اليمامة-.األستاذ ربيع

)١٠١٧(.١٤ص-).هـ١٣٨٦

وديع زمخشري. فلسطين، لطاهر الصحراء ،١٩س-.األديب-.أغاريـد
)١٠١٨(.٤٠-٤٩ص-).م١٩٦٠أغسطس(٣٨مج

اهللا عبد زمخـشري. فلمبان، طـاهر للـشاعر همسات الـبالد-.ديوان
الثاني١٤(١٤٢٣ع-.السعودية )١٠١٩(.٤ص-).هـ١٣٧٣ربيع

حسن ماهر الخليج. فهمي، بمنطقة الحديث العربي الشعر غـازي: تطور
الحضارية والنقلة ع٤س-.كتابات-.القصيبي  .١١٤-٩٠-).م١٩٧٩(١٤،

)١٠٢٠(

إبراهيم الح. الفوزان، الشعر في العواد إسهام -.اضـلريـا-.رـبداية
األولى٤(٥٣٩٠ع )١٠٢١(.٣٩ص-).هـ١٤٠٣جمادي

إبراه العربيـة،-.الشاعـر.. الغزاوي. يمالفوزان، اللغـة كليـة مجلـة
اإلسـالمية سـعود بـن محمد اإلمام -).م١٣٩٩/١٩٧٩(٩ع-.جامعة

)١٠٢٢(.٤٦١-٤٤٧ص

أحمد الحديث. قبش، العربي الشعر -.م١٩٧١،].ن.د[:بيروت-.تاريخ
)١٠٢٣(.ص٨٢٧

محمود محمد ديوان. قرانيا، في غزل(الحزن القـصيبي) أبيات -.لغازي
اآلخرة٢١(٥٣٥٤ع-.الرياض )١٠٢٤(.٣٨ص-).هـ١٤٠٣جمادي

اهللا عبد حسن الشعرية. القرشي، العودة،: بيروت-.تجربتي -.م١٩٧٢دار
)١٠٢٥(.ص٣٨
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اهللا عبد حسن نفثاته. القرشي، في محروم الشاعر السعودية-.مع -.البالد
الثانية١٨األحد(١٤٧٧ع .٤ص-).هـ١٣٧٣جمادى
الثانية١٩االثنين(١٤٧٨ع )١٠٢٦(.٤ص-).هـ١٣٧٣جمادى

اهللا عبد حسن األنـص. القرشي، صـاحب ،٣١س-.المنهـل-.ارياتمع
)١٠٢٧(.٧٨٨–٧٨٧ص-).هـ١٣٨٥شوال(٢٦مج

اهللا عبد حسن الحرمان. القرشي، معـرض: وحي فـي حديث شعر ديوان
ــل ــسعودية-.التحلي ال ــبالد ــاء(١٥٩٥ع-.ال ــدة١٢الثالث القع ذو

)١٠٢٨(.٤ص-).هـ١٣٧٣

سرحان عالي الكلمة. القرشي، العيسى.. غربة إبحار -.الجزيـرة-.في
الثاني٢٢(٤١٣٦ع )١٠٢٩(.١٥ص-).هـ١٤٠٤ربيع

سرحان عالي الـسعودي. القرشي، الـشعر فـي الحداثة إيجابيات -.من
)١٠٣٠(.١٥،٣٠ص-).هـ١٤٠٤شعبان٢٣(٤٢٢٦ع-.الجزيرة

عمر مروان مـن.. خطراويال. قصاص، نقلـة الليـل أذن في وهمسات
الغزل ربيع إلى العمر األول١٦(٢٤٠٥ع-.الجزيـرة-.خريف ربيـع

)١٠٣١(.١٧ص-).هـ١٣٩٩

عمر مروان هاشـم. قصاص، محمـد شـعر فـي وداللتها الجر حروف
الثانية١٢(٢٤٨٩ع-.الجزيرة-.رشيد  .١٧ص-).هـ١٣٩٩جمادى

)١٠٣٢(

عمر مروان مـن) رشيد(.قصاص، ليبدع السراب وراء من أطل شاعر
السماء  .١٣ص-).هـ١٣٩٩المحرم١٢(٢٣٤٢ع-.الجزيرة-.ظالل

)١٠٣٣(
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الرحمن عبد غازي شـعبية. القصيبي، الفيـصل: الريـاض-.سيرة دار

)١٠٣٤(.ص-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثقافية،

محمد الـسعودي. قنديل، العربـي الشعر في ،٣٢س-.المنهـل-.الليل

الحجة(٢٧مج )١٠٣٥(.١٤٥٧–١٤٥٤ص-).هـ١٣٨٦ذو

العزيز عبد حسناء الجديـد. القنيعير، الـشعري ديوانـه فـي -.مسافر

)١٠٣٦(.١٦ص-).هـ١٣٩٩المحرم٢٦(٢٣٥٦ع-.الجزيرة

القادر عبد المعاصر. القط، العربي الشعر في الوجداني : القاهرة-.االتجاه

العربية، النهضة )١٠٣٧(.ص٥٣٤-.م١٩٧٨دار

حمد بن عوض القرشـي. القوزي، اهللا عبـد حـسن شعر في -.الغربة

األول٣(٣٧٤٢ع-.الجزيرة )١٠٣٨(.١٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

عارف القالئد. قياسة، السنوسيديوان محمد االثنـين(الرائد-.للشاعر

)١٠٣٩(.٤ص-).هـ١٣٨٠رمضان٢٦

الحاني القادر عبد شعر. كمال، ع١س-.األضواء-.باقة الثالثـاء(١٩،

الثاني٦ )١٠٤٠(.٤ص-).م١٩٥٧أكتوبر٢٩/ هـ١٣٧٧ربيع

علي اهللا عبد وكب. الماجد، واإلصـرارفلسطين التفاؤل بين الجرح -.رياء

)١٠٤١(.١٠،٦ص-).هـ١٣٩٠صفر١٧(١٠٢ع-.اليمامة

علوي وإبـراهيم.المالكي، المكـي الراضـي عثمـان الـشاعرين بين

مج١٣س-.المنهل-.األسكوبي القعدة(١٣،  .٤٨٥-٤٨١ص-).هـ١٣٧٢ذو
)١٠٤٢(
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اهللا عبد مبارك، المعاصر. آل العربي العربيةاألدب الجزيرة فـي: في الشعر

الجزيرة ،: القاهرة-.٢ط-.شرقي الجالوي -.م١٩٧٦/هــ١٣٩٦مطبعة

)١٠٤٣(.ص١١١

اهللا عبد أحمد غـازي. متولي، للـشاعر العنـاء فـيم قصيدة في قراءة

ع٧س-.الدوحة-.القصيبي األول(٧٥، مـارس/ هــ١٤٠٢ىجمادى

)١٠٤٤(.٢٦-٢٤ص-).م١٩٨٢

عباس الحجـاز. محجوب، في الحديث تـأليف/ م١٩٤٨-١٩١٦الشعر

بكر أبو األولى(٢٣ع-.الفيصل-.عبدالرحيم أبريـل/ هـ١٣٩٩جمادى

)١٠٤٥(.١٢٥-١٢٢ص-).م١٩٧٩

ــبم الطي ــد محم ــد، ــوردي. حم ال ــزمن ال ــاض-.عاشــقة -.الري

)١٠٤٦(.١٤ص-).هـ١٤٠٣رمضان٢٤(

الطيب محمد إلـى. محمد، الـوردي الـزمن عاشـقة من الثبيتي محمد

ــدء الب ــة ترتيل ــضاريس ـــاظ-.الت ــب١٧(٦٥٢٦ع-.عك رج

.١٥ص-).هـ١٤٠٤

.١٥ص-).هـ١٤٠٤شعبان٥(٦٥٤٣ع

ص١٤٠٤شعبان٢٦(٦٥٦٤ع )١٠٤٧(.١٩هـ،

عبيد عـشر. مدني، الثالـث القـرن في الملحمي والشعر المدينة شعراء

الـسعوديين(الهجري لألدبـاء األول المـؤتمر بحوث -.٢مـج-).في

العزيز،: جدة-.٧٤٠-٧٢٣ص عبد الملك )١٠٤٨(.هـ١٣٩٤جامعة

الفتا عبد مدين، قرشـي. حأبو اهللا عبـد حـسن شـعر الضائع -.األسس

ع١س-.األضواء الثانية٢٤الثالثاء(٣٠، ينـاير٤/ هــ١٣٧٧جمادى
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.٥ص-).م١٩٥٨

ع١س الثانية١الثالثاء(٣١، .٥ص-).هـ١٣٧٧جمادى

ع١س رجب(٣، .٧ص-).م١٩٥٨يناير١٨/هـ١٣٧٧الثالثاء

)١٠٤٩(

الفتاح عبد مدين، الرابي. أبو زمخشري: ةأصداء طاهر -.األضواء-.شعر

ع١س . ٨ص-).م١٩٥٧سـبتمبر٣/ هـ١٣٧٧صفر٨الثالثاء(١٣،

ع١س )١٠٥٠(. )م١٩٥٧سبتمبر١٧/هـ١٣٧٧صفر٢٢الثالثاء(١٤،

الفتاح عبد مدين، منتحرة. أبو ألحان ديوان في الزيـت-.دراسة -.قافلة

مج١ع )١٠٥١(.٢٤-٢٣ص-).هـ١٣٨٦المحرم(١٤،

الفتاح عبد مدين، الـزمن. أبو مـشارف علـى عـارف محمود -.ديوان

)١٠٥٢(.١٠ص-).هـ١٤٠٠رمضان١٠(٤٩٨٨ع-.المدينة

الفتاح عبد مدين، زمخـشري. أبو طـاهر الشاعر نافذة من القمر -.على

األولى٢٩الخميس(٢٢٠ع-.اقرأ  .٢٣-٣٢ص-).هـ١٣٩٩جمادى
)١٠٥٣(

أديب قرشي.مروة، اهللا عبد حسن لألستاذ الملونة -.األديب-.البسمات

)١٠٥٤(.٥١ص-).م١٩٤٨نوار(٧س

فاتن الزيـد. سعود، لحمــد األصـيل أفق على -.الجزيـرة-.حروف

الثاني١٤(٤١٢٨ع )١٠٥٥(.١٥ص-).هـ١٤٠٤ربيع

علي نجد. المسلم، جمـادى٢٩(٢٥٣ع-.اليمامة-.المعاصرونشعراء

)١٠٥٦(.٧ص-).هـ١٣٨٠الثانية
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اهللا عبد بن مسلم مستعار(المسلم، جزيرة). اسم في الحديث العصر شعراء

الحقيـلالعرب الكريم س٥٦٣ع-.اليمامـة-.لعبد رمـضان٢٤(١٣،

)١٠٥٧(.٤٧-٤٦ص-).هـ١٣٩٩

محمد إدريـس. المسيطر، بن اهللا عبد لألستاذ المعاصرون نجد -.شعراء

.٥ص-).هـ١٣٨٠رجب٧األحد(٢٥٤ع-.اليمامة

.٩ص-).هـ١٣٨٠رجب١٤األحد(٢٥٥ع

)١٠٥٨(.٥،٩ص-).هـ١٣٨٠رجب٢١األحد(٢٥٦ع

الفتاح عبد ف. المصري، المعاصـرالطير الـسعودي الشعر المجلـة-.ي

ع٦س-.العربية الثاني(٦٣، )١٠٥٩(.٣٢-٣٠ص-).هـ١٤٠٣ربيع

علي الـسعودية. المصري، العربية المملكة في الغزل : دمـشق-.شعراء

والتوزيع، والنشر للطباعة المجد )١٠٦٠(.ص١٩١-.هـ١٤٠١دار

علي المضيئة. المصري، األنغام تحليل: مع محمددراسة الشاعر لديوان ية

العقيلي المجد،: دمشق-.أحمد )١٠٦١(.ص١٤٣-.م١٩٧٩دار

علي العــود. المصري، ديـوان في الثقافة،: دمشق-.ومضـات المجلة

.ص٢٦٠-).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩(

س٥٧٣ع-.اليمامة الحجة(١٣، )١٠٦٢(.٥٥-٥٤ص-).هـ١٣٩٩ذو

فيصل بن الرحمن عبد بالديشاعر. المعمر، حـسين: من بـن محمـد

مج٢س-.المنهل-.الفعر  .١٠١٣-١٠٠٩ص-).هـ١٣٨٦شعبان(٢٧،
)١٠٦٣(
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محمود والبحـر. مفلح، حبيبتـي ديـوان فـي الرحيل في والغربة البحر

صعابي عمر ع-.إلبراهيم .١٥ص-).هـ١٤٠٣شعبان٣(٣٨٩٠الجزيرة

)١٠٦٤(.١٥ص-).هـ١٤٠٣شعبان٤(٣٨٩١ع

محمود المـشعان. مفلح، سـعد لمحمـد الحزن نشوة ديوان في -.رحلة

ع )١٠٦٥(.١٥ص-).هـ١٤٠٣شعبان٢٣(١٣٩١الجزيرة،

محمود حقًـا. مفلح، الجودي علي أسامة الشاعر سفينة استوت -!.؟هل

ع الثاني١٩(٥١٣٣الجزيرة، )١٠٦٦(.٣٠+١٣ص-).هـ١٤٠٤ربيع

ال أنيس الحديث. خوريالمقدسي، العربي العالم في األدبية -.االتجاهات

للماليين،: بيروت-.٣ط العلم إشـارات(ص٤٩٤-.م١٩٦٣دار فيهـا

دراسات ضمن المملكة شعراء لبعض )١٠٦٧().سريعة

عندنا التجديد شعراء الجبار:من عبد مـج١٦س-.المنهـل-.أحمد ،١٦

)١٠٦٨(.٤٤٣-٤٤١ص-).هـ١٣٧٥رجب(

أحمـد بن ومحمد السنوسي علي بن لمحمد الجنوب شعراء يقدم المنهل

مـج١٣س-.المنهـل-.عيسى الثانيـة(١٣، -).هــ١٣٧٢جمـادى

)١٠٦٩(.٣١٣-٣٠٩ص

رشيدة الحازمي. مهران، لمنصور وحكايات العربيـةالم-.أشواق -.جلة

ع١٦س القعدة(٥٨، )١٠٧٠(.٥٤-٥٢ص-).هـ١٤٠٢ذو

علي محمد الملتهـب. موسى، الـروض في اللهب -.المدينـة-.برودة

)١٠٧١(.١٠ص-).هـ١٤٠٠رمضان١٨(٤٩٧٤ع
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إبراهيمـالناص ديـنق. ر، األفقـد في ذرات ،٤س-.رائدـالـ-.وان

)١٠٧٢(.٤ص-).هـ١٣٨٣لمحرما١٨(-.١٦٨ع

رشيد القادر عبد مواكب. الناصري، في القرشي اهللا عبد -.الذكرياتحسن

مج١٣س-.المنهل الحجة(١٣، )١٠٧٣(. ٥٧٢-٥٦٨ص-).هـ١٣٧٢ذو

جاكلين قابل. نحاس، ثريا شعر الباكية ١٦٥ع-.٤س-.الرائد-.األوزان

الحجة٢٦االثنين( )١٠٧٤(.٣ص-).هـ١٣٨٢ذي

عباس الـصالح. نصر، ألحمـد المليحـة أيتهـا الريـاض-.انتفـضي

)١٠٧٥(.١٤ص-).هـ١٤٠٣شوال٢٢(

رضا محمد اهللا، الخنيـزي. نصر الواحـد لعبد قلبي المجلـة-.رسمت

ع٦س-.العربية ٢٥-٢٤ص-).هـ١٤٠٢رمضان(٥٦،

ع٦س )١٠٧٦(.٣٣-٣٢ص-).هـ١٤٠٢شوال(٥٧،

رضا محمد اهللا، السعودي. نصر الشعر أفق عن للبحث المجلة-.محاولة

ع٣س-.العربية )١٠٧٧(.٢٢-٢١ص-).هـ١٤٠٠( ١١،

محمد المؤمن عبد حليـت. النعمان، المحـسن لعبـد الوجدان من مقاطع

الم-.مسلم القعدة٢(٢٧ع-.نورةالمدينة .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٣ذي

)١٠٧٨(

حسن بن الرحمن عبد السعودي. النفيسة، العهد شعراء بـن: من محمـد

مج٢٤س-.المنهل-.عثيمين الثاني(٢٠،  .٢٢٧-٢٢٤ص-).هـ١٣٧٩ربيع
)١٠٧٩(
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الحق عبد العرب. النقشبندي، جزيرة في والعلم األدب النابه: أعالم الشاعر

الشيخ العثمانيسحي الحق مـج٢٧س-.المنهـل-.عبد شـعبان(٢٢،

)١٠٨٠(.٥٣١-٥٢٨ص-).هـ١٣٨١

اهللا عبد إلـى. نور، العـرب الـشعراء يسبق العربية الجزيرة من شاعر

ــد ــيلتجدي ــسى(أص العي ــد الفه ــن ــد-.)ع ٥س-.١٩٧ع-.الرائ

)١٠٨١(.٤ص-).هـ١٣٩٣شعبان١٤(

اهللا عبد المعاصرون. نور، نجد إدريس؛/ شعراء بن اهللا عبد وتأليف جمع

عواد حسن محمد -).هــ١٣٨٣رمضان١٣(٥س-.٢٠١ع-.الرائد-.نقد

)١٠٨٢(.٤ص

فحسن يوس ال. نوفل، في القافية في السعوديظواهر -.الفيـصل-.شعر

الحجة(٦٨ع  .٤٧-٤٦ص-).م١٩٨٣أكتوبر–سبتمبر/هـ١٤٠٣ذو
)١٠٨٣(

حسن يوسف السعودي. نوفل، الشعر ديوان في النادي: الرياض-.قراءة

؛(ص٢١٣-.م١٩٨١/هـ١٤٠١األدبي، الشهر )١٠٨٤().٣كتاب

الكريم عبد عنه. نيازي، والكاتبون وأطالس النقـددراسة: أماس ينكرها

السعودية-.المستنير األول٦االثنـين(٢١س-.٢٥٦١ع-.البالد ربيـع

)١٠٨٥(.٤ص-).هـ١٣٧٧

محمد ديوانه. الهويش، في عثيمين ابن ع١س-.الجزيرة-.مع ربيع(٦،

.٢٧-٢٤ص-).هـ١٣٨٠الثاني

ع١س الثانية(٨، )١٠٨٦(.٢١-٢٠ص-).هـ١٣٨٠جمادى
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فهد حسن المعاصر. الهويمل، النجدي الشعر في الرمزي دراسات: االتجاه

الجزيرة أدب ع١٢س-.اليمامة-.في الحجة٣(٥٢٣، -).هـ١٣٩٨ذو

)١٠٨٧(.٤٥-٤٤ص

فهد حسن الشعر. الهويمل، وسمات المعاصرخصائص دراسـات: النجدي

العربيـة الجزيـرة أدب رمـضان٧الجمعـة(٥١٣ع-.اليمامة-.في

)١٠٨٨(.٣٩-٣٨ص-).هـ١٣٩٨

الفهد حسن الجنـوب. الهويمل، شاعر الـسنوسي(مع علـي -.)محمـد

األولى٣٠االثنين(٤س-.١٣٧ع-.الرائد  .٤ص-).هـ١٣٨٣جمادي
)١٠٨٩(

فهد حسن المعاصر. الهويمل، النجدي الشعر في الواقعية دراسات: النزعة

العربية الجزيرة أدب -).هـ١٣٩٩المحرم٨ ( ٥٢٨ع-.اليمامة-.في

)١٠٩٠(.٤٧-٤٤ص

محمد الفيصل. الوزان، اهللا لعبد قلب العربية-.حديث ع٦س-.المجلة ،٥

)١٠٩١(.١١٧-١١٦ص-).هـ١٤٠٢شعبان(

حـسين الـدين صالح الـنفس. الوسيمي، مـع الريـاض-.صـراع

)١٠٩٢(.١١-١٠ص-).هـ١٤٠٠شعبان١٠(

العوضي الرصيف. الوكيل، على باعطـب/قلب سـالم المجلـة-.ألحمد

ع٧س-.العربية الثانيةجماد(٧٦،  .٥١-٥٠ص-).هـ١٤٠٤ى

)١٠٩٣(
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اهللا عبد أحمد أبوللـو. اليحيى، جماعة عند الشعرية : بريـدة-.النزعات
األدبي، القصيم ص( ص١٤٢-.هـ١٤٠٢نادى فـي ٨٦-٨٣عـرض

الـشعر فـي أبوللو مدرسة وأثر السعودي الشعر في الحديثة للرومانسية
)١٠٩٤().السعودي

عبده محمد وأسـامة. يماني، القصيبي غازي للشاعرين قراءة وشاعر شاعر
الرحمن .١٤،٣٠ص-).هـ١٤٠٣صفر٢٣(٣٦٣٢ع-.الجزيرة-.عبد

)١٠٩٥(

العرب. الكريمعبدالجهيمان، جزيرة قلب من شعبية : بيـروت-.أساطير
الثقافة، .ج٤-.م١٩٧٠–١٩٦٧دار

العرب،: الرياض-.٣ط أشبال )١٠٩٦(.ج٤-.هـ١٤٠٠دار

محمدخميس،ابن بن اهللا السمر. عبد أحاديث مطـابع: الريـاض-.من
األول(ص٢٥٨-.هـ١٣٩٨حنيفة، )١٠٩٧().الجزء

أحمدمحمدالسديري، الحمـراء. بن البنـوي،: جـدة-.الدمعة مطـابع
.ص١٥٥-.م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

والتوزيع،: الرياض للنشر السعودية الوطنية -.م١٩٨١/هــ١٤٠١الدار
.ص١٥٥

السعيد،٢ط طالل بتصرف -.م١٩٨٠الـسالسل،ذات: الكويت-.معدلة
)١٠٩٨(.ص١٧٢

ا.كاظمالدين،سعد العربيـة المملكة من التـراث-.لـسعوديةحكايات

)١٠٩٩(.١٩٨-١٩٥ص-).م١٩٧٨(٩س-.٧ع-.الشعبي
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القـصصكتاب.السليمانإبراهيمالطامي، فـي األديبـة الـنفس نزهة

الغريبة كرم،: دمشق-.والحكايات )١١٠٠(.      جم٢-.م١٩٦٤مطبعة

زينعمير،ابن بن الماضـيحكايات. محمد الجمعيـة: الريـاض-.من

السعوديةالعر السعودية(٢٢٨-.هـ١٤٠٢والفنون،للثقافةبية ).٤؛المكتبة

)١١٠١(

العربمن. فهدالمارك، األهلية،: بيروت-.شيم .جم٤-.م١٩٦٣المكتبة

)١١٠٢(

محمدسعدنفيسة، التراثإضمامة. بن وقصائد: من : الريـاض-.قصص

الوطن )١١٠٣(.ص٣٣٠-.هـ١٤٠١واإلعالم،للنشردار

الشعبية. هشامحاكمة،أبو القصة في ج٣٤مـج-.المنهل-.المرأة ،٣.-

األول(٣٩س )١١٠٤(.١٧٧-١٧٣ص-).هـ١٣٩٣ربيع

خميس. الستارعبدالحلوجي، بن اهللا لعبد السمر أحاديث -.الدارة-.من

س٣ع .٢٢٣-٢١٢ص-).م١٩٧٨سبتمبر/ هـ١٣٩٨شوال(٤،

)١١٠٥(

محمودعبدالسامرائي، العـرب. الجبار جزيـرة قلب من شعبية أساطير

الجهيمـان الـشعبي-.)ودراسـةنقـد(لعبدالكريم ،٧س-.التـراث

)١١٠٦(.١٩٤-١٩١ص)م١٩٧٦(٦٠٥ع

محمدأحمدالضبيب، القديمة. بن مصادرنا في الشعبي ملـف-.القصص

الثقافيالي )١١٠٧(.٢٩-٢٦ص-).هـ١٣٩٤الثانيةجمادى(٣ع-.مامة
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س٩ع-.الرائد-.الشعبيالقصص. السليمانناصرالعمري، رجـب(١،
)١١٠٨(.١٦،١٧ص-).هـ١٣٧٩

األدب. ضاويمناحيالقثامي، فـي األسـطورة فـي والخيـال الحقيقة
املف-.الشعبي -.)هــ١٣٩٨(٣ع،٩٧س-.األدبـيلطـائفنادي

)١١٠٩(.٦٢-٥٩ص

العربـي،: القاهرة-.النغمأصداء. شكيباألموي، الفكـر -.].ت.د[دار
)١١١٠(.ص٢٠١

آثمة. كيبشاألموي، العربـي: القاهرة-.شهوات الفكر -.].ت.د. [دار
)١١١١(.ص١٩١

االعتماد: (القاهرة-.الصحراءمفاتن. شكيباألموي، -.هـ١٣٧٥،)مطبعة
)١١١٢(.ص٢١٤

الترقي،: دمشق-.التوأمان. القدوسعبداألنصاري، .هـ١٣٤٩مطبعة
)١١١٣(

العربيـة: جـدة-.الزرقـاءالجوهرة. القادرعبدبصراوي، المؤسـسة
)١١١٤(.ص٩٦-.م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤للطباعة،

أخرىالقروية. القادرعبدبصراوي، وقصص المؤسسة: جدة-.الحسناء
للطباعة،العربي )١١١٥(.ص١٢٨-.م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ة

الرمادحروف. صالحمحمدالبليهشي، قصصية:في المدينـة-.مجموعة
المدينة: المنورة )١١١٦(.ص١٦٢-.هـ١٤٠٢األدبي،المنورةنادي
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فلسطينشبح. سعدالبواردي، الـصغير،: القاهرة-.من الكيالني مطبعة

)١١١٧(.ص١٥٧-.].ت.د[

الرفاعي،: الرياض-.الصفاشقيقة. حمزةبوقري، .هـ١٤٠٣دار

)١١١٨(

قصـصية:بحبهاخدعتني. اهللاعبدبوقس، تهامـة،: جـدة-.مجموعة

السعودي(ص١٣٩-.م١٩٨١/هـ١٤٠١ العربي )١١١٩().٤٣؛الكتاب

ممفيس،: القاهرة-.يقوالـصدالزوجة. عمرمحمدتوفيق، -.].ت.د[دار

)١١٢٠(.ص١٠٩

الرحمنعبدالجفري، عبد : جـدة-.قصصيةمجموعة: اآلخرالجدار. اهللا

السعودية )١١٢١(.ص٩٦-.م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩للنشر،الدار

الرحمنعبدالجفري، عبد حلمج. اهللا من قـصيرة: زء : جـدة-.روايـة

السعودي؛(-.ص١٤٥-.١٩٨٤هـ،١٤٠٤تهامة، ).١٠٥الكتاب

)١١٢٢(

الرحمنعبدجفري، عبد قصصية:جائعةحياة. اهللا دار: جدة-.مجموعة

)١١٢٣(.ص١٠١-.].ت.د[األصفهاني،

الرحمنعبدجفري، عبد قصصيةمجم:الظمأ. اهللا تهامـة: جـدة-.وعة

السعودي(ص١١٩-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ العربي )١١٢٤().٦؛الكتاب

لـيسـعد. محمدأحمدجمال، العربـي،: القـاهرة-.قـال الكتـاب دار

)١١٢٥(.ص٩٥-.هـ١٣٦٦
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سعيدعبدجمعان، الجـيش: الرياض-.الواديبنت. اهللا -.].ت.د[،مطابع

)١١٢٦(.ص١٦٧

سعيدعبدجمعان، قصص:عبورتذكرة. اهللا نـادي: الطائف-.مجموعة

األدبي، )١١٢٧(.ص١٣٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الطائف

سعيدعبدجمعان، الرصيفرجل. اهللا الطـائف: الطـائف-.على نـادي

)١١٢٨(.ص١١١-.هـ١٣٩٧األدبي،

سعيدعبدجمعان، األدبي،: الطائف-.رواية: القصاص. اهللا الطائف نادي

)١١٢٩(.هـ١٣٩٩

والفنونالعربيةالجمعية للثقافة القـصة.السعودية الواحـاتأذرع.نادي

والفنـون،: الرياض-.المشمسة للثقافـة الـسعودية العربيـة الجمعيـة

)١١٣٠(.ص١٨٣-.م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

والنشر،: جدة-.نكدراجل. يحيىباجنيد، للطباعة العلم -).هـ١٤٠٣دار

)١١٣١(.ص٦٩

والنشر،: جدة-.ونصراجل. يحيىباجنيد، للطباعة العلم . هـ١٤٠٣دار

)١١٣٢(

الطبيعيقصة. نورمحمدالجوهري، الـشرقية،: جدة-.اإلنتقام المطبعة

)١١٣٣(.هـ١٣٥٤

الريفوجوه. يحيىحجابالحازمي، العميـر،: دةجـ-.٢ط-.من دار

)١١٣٤(.ص١٣٣-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣



      -  

 

الريفوجوه. يحيىحجابالحازمي، األدبـي،: جـازان-.من النـادي
)١١٣٥(.ص١٣١-.هـ١٤٠١

هاشمعبدحافظ، مطولـة: الحجازيةسمراء. السالم :القـاهرة-.قـصة
االعتماد، )١١٣٦(.ص١٤٣-.هـ١٣٧٥مطبعة

هاشمعبدحافظ، البيئـةفاطمة.السالم واقـع مـن أخـرى وقـصص
للنشر،المكتب: القاهرة-.الحجازية )١١٣٧(.ص١٢٨-.هـ١٣٨٠الفني

-.م١٩٧٨/هــ١٣٩٨حـسون،.ع: جـدة-.زمنحصة. عليحسون،
)١١٣٨(.ص١٣٠

المطرحوار. عليحسون، قصـصية:تحت مؤسـسة: جـدة-.مجموعة
للصحافة، المدينة(ص٩٤-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣المدينة )١١٣٩().كتاب

المطـاردترنيمة. عليحسينحسين، العلـوم،: الريـاض-.الرجل دار
)١١٤٠(.ص١٢٣-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

قصيرة: الرحيل. عليحسينحسين، الفنيـة،: القاهرة-.قصص المطبعة
)١١٤١(.ص١٩١-.م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

اإلرشاد،: جدة-.األملخيط. سالمهاشمحسين، .ص٧٢-.م١٩٦٧مكتبة
)١١٤٢(

ذهنياآللة. سليمانالحماد، لرعايـةالرئ: الرياض-.تسرقني العامة اسة
)١١٤٣(.ص٢٥-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الشباب،

تفكيـريامرأة. سليمانالحماد، األدبـي،: الريـاض-.تعبـر النـادي
الشهر(ص٨٩-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ )١١٤٤().٧؛كتاب
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خلفكدائما. سليمانالحماد، الباب الـشبا: الريـاض-.أغلق ب،رعايـة
)١١٤٥(.ص٦-.م١٩٧٧

بريةأحزان. اهللاجارالحميد، الوطن،: الرياض-.عشبة / هـ١٣٩٩دار
)١١٤٦(.ص٦١-.م١٩٧٩

األدب: الليمـونشجرة.الكريمعبدالخطيب، مـن قـصص مجموعـة
)١١٤٧(.ص٥٩-.هـ١٣٩٦العربي،الناشر: القاهرة-.ديالسعو

حميد. محمدخالدخليفة، قـصيرة: األستاذ مطـابع: الريـاض-.قصص
)١١٤٨(.ص١١٦هـ،١٣٧٨الرياض،

أخرىفي. خالدخليفة، وقصص عبقر الرياض،: الرياض-.وادي مطابع
)١١٤٩(.ص١٩١-.م١٩٥٥

-.م١٩٨٠هــ،١٤٠٠تهامـة،: جـدة-.الدواحـة. عـصامخوقير،
العربي(-.ص١٣١ )١١٥٠().٧السعودي؛الكتاب

هــ،١٤٠٣تهامـة،: جدة-.طويلةقصة: وأنازوجتي. عصامخوقير،
)١١٥١(.)٩٠السعودي؛العربيالكتاب(ص١٩٩-.م١٩٨٣

الكتاب(-.م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة،: جدة-.وعدالسعد. عصامخوقير،
السعودي )١١٥٢().العربي

طويلة: السنيورة. عصامخوقير، هــ،١٤٠١تهامـة،: جـدة-.قصة
)١١٥٣().٤٩السعودي؛العربيالكتاب(ص٨٦-.م١٩٨١

الفكر،: جدة-.الصمتمخاض. نجاةخياط، .ص١٢٣-.م١٩٦٦مكتب
)١١٥٤(
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المنهل،: جدة-.األفنديقصة. سعيدمحمددفتردار، .ص٣٩-.م١٩٦١دار
)١١٥٥(

سعيددار،دفتر فلحةالمجيدي. محمد والحاجة المكرمـة-.الضائع : مكة
قريش )١١٥٦(.ص٧٦-.هـ١٣٨٩للطباعة،دار

الفكر،: الرياض-.١ط-.التضحيةثمن. حامددمنهوري، -.م١٩٥٩دار
.ص٤٠٤
مـن(م١٩٧٩/هـ١٣٩٩األدبي،النادي: الرياض-.٢ط أدبية نصوص

السعودية العربية )١١٥٧().المملكة

الع: بيروت-.األيامومرت. حامددمنهوري، للماليـين،دار -.م١٩٦٣لم
)١١٥٨(.ص٣٢٨

مرتينساعة. صادقمحمددياب، تدق للطباعة-.جدة-.الحائط العلم دار
)١١٥٩(.ص٨٣-.م١٩٨٤-١٤٠٤،والنشر

الحـارة١٦. صادقمحمددياب، مـن ،ديـاب.ص.م: جـدة-.حكايـة
)١١٦٠(.هـ١٤٠٢

المحسنهدىالرشيد، الخميسغدا. عبد روز: (القاهرة-.سيكون مطابع
)١١٦١(.ص٩٥-.م١٩٧٧،)اليوسف

أخـرىاألذن. سالمأمينرويحي، وقصص مطـابع: القـاهرة-.تعشق
األضواء(ص٩٥-.م١٩٥٨ممفيش، )١١٦٢().٣؛كتاب

المحمدية: القاهرة-.الحنينة. سالمأمينرويحي، الطباعة -.].ت.د. [دار
)١١٦٣(.ص٩٨
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الدموعبسمة. أحمدعائشةزاهر، بحيرات األدبي،نادي: جدة-.من جدة
)١١٦٤(.ص٥٠-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠

العميـر،: جدة-.القشور. طاهرمحمدزيلع، -.م١٩٨٣/هــ١٤٠٣دار
القصة(ص٥٥ )١١٦٥().٣؛عالم

الريحاني،: بيروت-.مختارةقصص. أمينمحمدساعاتي، -.].ت.د[دار
)١١٦٦(.ص١٣٠

أمين محمد قصص: كالي. ساعاتي، المدينـة: جـدة-.مجموعة شـركة
والنشر، )١١٦٧(.ص٩٧-.].ت.د[للطباعة

إبراهيم لطيفة األبـيض. السالم، العربيـة: الريـاض-.الزحف الجمعيـة
والفنون، للثقافة )١١٦٨(.ص١٠٩-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢السعودية

اهللا عبد الرطوبة. السالمي، من قصصية: مكعبات : الريـاض-.مجموعة
العلوم، )١١٦٩(.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار

اهللا عبد اإلسفلت. السالومي، وجه في العربية: اإلحساء-.شروخ الجمعية
والفنون، للثقافة )١١٧٠(.ص٨٠-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢السعودية

أحمد أخرى. السباعي، وقصص كدرجان المكرمةخالتي مكة قريش،: ، دار
.ص٩٥-.].ت.د[

السعودي؛(ص١١١-.م١٤٠١/١٩٨٠تهامة،: جدة-.٢ط العربي ).١٨الكتاب
)١١٧١(

أحمد الـسوابق. السباعي، مـصر: القـاهرة-.صحيفة للطباعـة،دار
)١١٧٢(.ص٧٢-.].ت.د[
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أحمد العربي،: القاهرة-.فكرة. السباعي، الكتاب .ص١٨٠-).م١٩٤٨(دار
)١١٧٣(

أحمد وحجاج. السباعي، العربـي،: القاهرة-.مطوفون الكتـاب دار
)١١٧٤(.ص١١٦-.هـ١٣٧٣

إبراهيم خيرية األبعاد. السقاف، نحو تبحر قصيرة: أن : الرياض-.قصص
العلوم، )١١٧٥(.ص١٢٧-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار

عوض طاهر جديد. سالم، من األدبـي،: أبها-.رواية:فلتشرق أبهـا نادي
)١١٧٦(.ص٢٠٧-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٣

عوض طاهر األفاعي. سالم، العمير،: جدة-.قبو -.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار
؛(ص١٣٧ القصة )١١٧٧().٤عالم

الجزيرة بنت عينيك. سميرة التجاري،: بيروت-.بريق -.م١٩٦٣المكتب
)١١٧٨(.ص٣٦٥

الجزيرة بنت التجاري،: بيروت-.٤ط-.دامعة: ذكريات. سميرة المكتب
)١١٧٩(.ص١٨٣-.م١٩٦٧

الجزيرة بنت الـدموع. سميرة من المكتـب: بيـروت-.٣ط-.قطرات
)١١٨٠(.ص١٢١-.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣التجاري،

الجزيرةسم بنت الورود. يرة بعلبكـي،: بيروت-.مأتم زهيـر منشورات
.ص٢٢٣-.م١٩٧٣
اآلفاق،: بيروت )١١٨١(.ص٢٢٤-.١٩٧٧دار

الجزيرة بنت األيام. سميرة .م١٩٧١،.]ن.د: [بيروت-.٢ط-.وتمضي
)١١٨٢(
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الجزيرة بنت الضباب. سميرة .م١٩٧١-.].ت.د: [بيروت-.وراء

)١١٨٣(

الرحمن عبد وطين. الشاعر، قصص: عرق مطـابع(الرياض-.مجموعة

)١١٨٤(.ص١٢٨-.هـ١٣٩٠،)الرياض

حمود رقية الـسعودية: الرياض-.قصص: حلم. الشبيب، العربية الجمعية

والفنون، )١١٨٥(.ص١٣٦-.١٩٨٤/هـ١٤٠٤للثقافة

محمدشطا أمل أنسى. ، ص١٧٧-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠تهامة،: جدة-.غدا

؛( السعودي العربي )١١٨٦().٨الكتاب

المنصور محمد الملغاة. الشقحاء، الرحلة الجمعيـة: الريـاض-.انتظار

للثق ــسعودية ال ــة ــسعوديالعربي القصةال ــادي ن ــون، والفن ــة ،اف

)١١٨٧(.ص١٣٧-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

المنصور محمد إبتسامة. الشقحاء، عن الطـائف: الطائف-.البحث نادي

)١١٨٨(. ص٩٣-.م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦األدبي

المنصور محمد ساذجة. الشقحاء، حب الطـائف: الطائف-.حكاية نـادي

)١١٨٩(. ص١١٩-.هـ١٣٩٨األدبي

منـصور محمـد آذار. الشقحاء، فـي يـوم تهامـة،: جـدة-.مـساء

)١١٩٠(.ص١٢٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١

علي محمد يكفي. الشيخ، ال قصـصية: العقل تهامـة،: جـدة-.مجموعة

)١١٩١(.ص١٢٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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علي محمد يكفي. الشيخ، ال قصـصية: العقل تهامـة،: جـدة-.مجموعة

)١١٩٢(.ص١٢٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

طه علوي الداخل. الصافي، على األدبـي،: الريـاض-.مطالت النـادي

؛(ص١٠٨-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الشهر )١١٩٣().١٨كتاب

عبد صالحالصقعبي، أنا. العزيز أنت وال ليلى ليلك قصيرة: ال -.قصص

األدبي،: الطائف الطائف )١١٩٤(.ص٩٥-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣نادي

حمد محمد األدبـي،: الطائف-.المسحوق. الصويغ، الطـائف نـادي

)١١٩٥(.ص١١٦-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

حمد محمد العهد،: حةالدو-.ناندا. الصويغ، -.م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨مؤسسة

؛(ص١٦٠ العهد )١١٩٦().٣كتاب

محمد طالل، طرق. ابن مفترق على االسـتقالل: (القاهرة-.قدم مطبعـة

)١١٩٧(.ص١٤٨-.م١٩٧٩،)الكبرى

الحميد عبد فائز المكرمـة-.أقصوصة:ةالعاصف. الطيب، مطبعـة: مكة

)١١٩٨(.ص١٤-.هـ١٣٨٧الوفاء،

الدين سيف وداعا. عاشور، تقل والتوزيع،: جدة-.ال للنشر السعودية الدار

)١١٩٩(.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

سعيد محمد أخرىرامز. العامودي، الرفـاعي: الرياض-.وقصص دار

ــع، والتوزي ــة والطباع ــشر ــا(ص٦٦-.م١٩٨٣/هـــ١٤٠٣للن دني

)١٢٠٠().١القصص؛
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اهللا عبد الجبار، للطباعة: (القاهرة-.أمي. عبد مصر -.هـ١٣٧٣،)دار
)١٢٠١(.ص٤٦

أمين المجيد، الفقيـر. عبد للنـشر،: جـدة-.األعـزب الـسعودية الـدار
)١٢٠٢(.ص١٣١-.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

الرحمن عبد اهللا عبد والدمار. العتيق، الصمت قـصيرة: أكذوبة -.قصص
والتوزيع،: الرياض للنشر الرياض )١٢٠٣(.ص١٣٢-.هـ١٤٠٣دار

أحمد سباعي الزمن. عثمان، دفتر في بالجمعة: جدة-.دوائر القصة نادي
والفنون، للثقافة السعودية )١٢٠٤(.م١٩٨٣/هـ١٤٠٤العربية

أحمد سباعي والجدران. عثمان، قـصيرة: الصمت قـصص -.مجموعة
األدبي،: الطائف الطائف )١٢٠٥(.ص١٢٦-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩نادي

الغفور عبد أحمد اهللا. عطار، أرى أن .هـ١٣٦٦: القاهرة-.أريد

،: الطائف ثقيف )١٢٠٦(.ص١٥٠-.م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨دار

الغفور عبد أحمد أخرى. عطار، وقصص نفسه يستقبل : بيـروت-.جحا
الحياة، مكتبة )١٢٠٧(.ص٢٩٥-.م١٩٧٩دار

محمد الحب. زارععقيل، األصفهاني،: جدة-.أمير )١٢٠٨(.].ت.د[دار

زارع محمد جيلين. عقيل، األدبـي،: جازان-.بين -.هــ١٤٠١النادي
)١٢٠٩(.ص١٢٢

زارع محمد الظـالم. عقيل، في العربـي،: القـاهرة-.ليلة الكتـاب دار
 .ص٤٤-.م١٩٦٠

األدبي،: جازان-.٢ط جازان )١٢١٠(.ص٤٤-.هـ١٤٠٠نادي
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ــد محم ــوان، ــذا. عل هك ــدأ تب ــة ــاض-.الحكاي ــوم،: الري العل دار
)١٢١١(.ص٩٦-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

محمد والصمت. علوان، المريخ،: الرياض-.الخبز  .ص٨٨-.هـ١٣٩٧دار
)١٢١٢(

فؤاد الحميدعنقاوي، مبعثرة. عبد قصصية: أيام تهامة،: جدة-.مجموعة
)١٢١٣(.ص١٤٤-.م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

الحميد عبد فؤاد الجبـل. عنقاوي، تحـت ظل ،.]ن.د.:م.د[-.روايـة: ال
)١٢١٤(.ص٢٣٧-.م١٩٧٩

صالح هند المفقـودة.باغفار، المعـري: (بيـروت-.البراءة ،)مطـابع
)١٢١٥(.ص١٩٤-.هـ١٣٩٢

حمزة غالب الفرج، غدا. أبو قصـصية: ألقاك دار: بيـروت-.مجموعة
الجديدة، )١٢١٦(.ص٢٧٥-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢اآلفاق

حمزة غالب ، الفرج الكبيرالبي. أبو المطوع: الدمام-.ت مطابع ،شركة
)١٢١٧(.ص١٧٢-.هـ١٣٩٢

حمزة غالب الفرج، تنـسى. أبو ال الروضـة،: جدة-.ذكريات مطـابع
؛(ص٨٨-.هـ١٣٩٨ الصغيرة )١٢١٨().٢٣المكتبة

حمزة غالب الفرج، الضياع. أبو التونسية،: تونس-.سنوات .م١٩٨٠الدار
)١٢١٩(

حمزة غالب الفرج، أو. أبو الحمر فينـا(الشياطين : القـاهرة-.)حـادث
الحديث، المصري )١٢٢٠(.ص١٢٣-.هـ١٣٩٦المكتب
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حمزة غالب الفرج، وطن. أبو بال اآلفـاق: بيـروت-.رواية: غرباء دار
)١٢٢١(.ص١٥٩-.م١٩٨١/ هـ١٤٠١الجديدة،

حمزة غالب الفرج، يكفـي. أبو الحب قـصيرة: ليس -.٢ط-.قـصص
الجديدة،: بيروت اآلفاق )١٢٢٢(.ص٣٢٤-.م١٩٨١/هـ١٤٠١دار

حمزة غالب الفرج، بالدي. أبو قصصية: من مطبعة: القاهرة-.مجموعة
)١٢٢٣(.ص٢٠٠-.م١٩٦٣/هـ١٣٨٣المدني،

إبـراهيم خليل والنخلـة. الفزيع، العهـد،: الدوحـة-.الـساعة مؤسـسة
العهد(ص١٠٧-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ )١٢٢٤().كتاب

إبراهيم خليل الخميس. الفزيع، األدبـي،: الطائف-.سوق الطـائف نادي
)١٢٢٥(.ص١٠٧-.م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

إبـراهيمالفزيع خليل والحـب. ، العهـد: الدوحـة-.النـساء مؤسـسة
؛(ص١٠٩-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ العهد )١٢٢٦().٤كتاب

طاهر محمد وعواصف. فلمبان، أقاصـيص: عواطف -.٢ط-.مجموعة
الحياة،: بيروت مكتبة )١٢٢٧(.ص٧٩-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار

سالم. باقارش األعم. صالح من المكرمة-.اقصرخة الثقافـة،: مكة دار
)١٢٢٨(.م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

علــي محمــد المقبلــة. قــدس، الــشمس تهامــة،: جــدة-.مواســم
)١٢٢٩(.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

علي محمد الضعف. قدس، قـصيرة: نقطة ،].ن.د.:م.د[-.١ط-.قصص
)١٢٣٠(.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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اهللا عبد حسن الساقية. القرشي، المعارف،: القاهرة-.أنات م،١٩٥٦دار
؛(ص١٤٢ )١٢٣١().١٦٧اقرأ

اهللا عبد حسن الظـالم. القرشـي، فـي المعـارف:القـاهرة-.حب دار
)١٢٣٢(.ص١٤٤-).هـ١٣٩٥(

سعد سلطـان المساء. القحطاني، العربـي،: القاهرة-.زائر الفكـر دار
)١٢٣٣(.م١٩٨١

سعد سلطان جناح. القحطاني، بال العربـي،د: القاهرة-.طائر الفكـر ار
)١٢٣٤(.ص١٠٧-.م١٩٨٠

أحمد والبشكة. قنديل، عرام قنـديل: جدة-.أبو -).هــ١٣٩٧(مؤسسة
)١٢٣٥(.ص٢٥٦

صالح الرزاق عبد الصحراء. المالكي، الم-.ابن مكـة: كرمةمكة مؤسسة
واإلعالم، )١٢٣٦(.م١٩٧٠/هـ١٣٩٠للطباعة

ناصر حسن الكبير. المجرشي، األدبـي،: الطائف-.الحب الطـائف نادي
)١٢٣٧(.ص١١٧-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

العزيز عبد الماء. مشري، على قصيرة: موت لناديا: الرياض-.قصص
الشهر؛(ص٩٥-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩األدبي، )١٢٣٨().٢كتاب

عيسى محمود الحديثة،: القاهرة-.ابتسام. المشهدي، النشر  .هـ١٣٧٨دار
)١٢٣٩(

عيسى محمود يكفي. المشهدي، ال للنـشر،: جدة-.الحب الـسعودية الدار
)١٢٤٠(.ص١٣٠-.هـ١٣٩٢
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علي محمد قصصية. المغربي، مجموعة مطبعة: (القاهرة-.١ط-.البعث،

.ص١٤٢-.١٩٤٨،)مصر

العربـي(ص١٢٩-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣،تهامة: جدة-.٢ط الكتـاب

)١٢٤١().٨١السعودي؛

صادق فؤاد ضعف. مفتي، -.م١٩٨١/هــ١٤٠١تهامـة،: جدة-.لحظة

السعودي؛(ص١٤٤ العربي )١٢٤٢().٢٦الكتاب

اهللا عبد محمد أخـرى. ملبياري، قـصص وعشر الشيطان مكـة-.قاتلة

الثقافي،: المكرمة مكة )١٢٤٣(.ص٩٧-.هـ١٣٩٧نادي

اهللا عبد محمد الشمس. مليباري، المكرمة-.وغربت مكـة: مكة مؤسسة

)١٢٤٤(.ص١٢٧-.هـ١٣٨٦للطباعة،

اهللا عبد المدني،: القاهرة-.لمسات. مناع، .ص١٥٠-.م١٩٥٨مطبعة

)١٢٤٥(

األدبي جيزان الجنوب. نادي من للنـادي: قصص القصة مسابقات بواكير

بجازان األدبي،: جيزان-.األدبي جيزان .ص٩٤-.هـ١٣٩٦نادي

)١٢٤٦(

األدبي الطائف القـصة. نادي القـصص: كتـاب مـن مختـارة نمـاذج

األدبي،: الطائف-.السعودية .ص١٥٥-.م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨النادي

)١٢٤٧(

األدبي الطائف الثاني. نادي القصة األدبي،: الطائف–كتاب الطائف نادي

)١٢٤٨(.ص١٠٧-.هـ١٣٩٩
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إبراهيمالناصر مطـر. ، بـال للنـشر،: جـدة-.أرض الـسعودية الـدار

)١٢٤٩(.ص٩٦-.م١٩٦٧/هـ١٣٨٦

والنــضال. إبــراهيم. الناصــر القوميــة،: القــاهرة-.أمهاتنــا الــدار

)١٢٥٠(.م١٩٦٢/هـ١٣٨٢

إبراهيم الليلث. الناصر، رداء في القومية،: القاهرة-.قب -.].ت.د[الدار

)١٢٥١(.ص٣١٤

إبـراهيم المـوتى. الناصر، األنـوار،: الريـاض-.سـفينة مؤسـسة

)١٢٥٢(.ص١٧٣-.م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

إبراهيم المنفىعذرا. الناصر، األدبي،: الطائف-.رواية: ء الطائف نادي

)١٢٥٣(.ص١٢٥-.هـ١٣٩٨

إبراهيم النبات. الناصر، قـصص: غدير مطـابع: (القـاهرة-.مجموعة

العربي )١٢٥٤(.ص١٢٦-.هـ١٣٩٧،)الناشر

أحمد بن محمد الواقـعلمح. النفيسة، من نجـد: الريـاض-.ات مطـابع

)١٢٥٥(.ص١١٨-.م١٩٦٣/هـ١٣٨٣التجارية،

عيسى عاشق البيئـة. الهذال، مـن قصص الحمير دار: الطـائف-.دالل

)١٢٥٦(.ص١٣٨-.هـ١٤٠١الزائدي،

عيسى عاشق المستشفى. الهذال، في م: عرس البيئةقصص : الطائف-.ن

الزائدي، )١٢٥٧(.ص١١٩-.هـ١٣٩٧مطابع
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عيسى عاشق البيئة: العصامي. الهذال، من وحكايات المجموعة: أقاصيص

الرياض،: الرياض-.األولى .ص١١٠-.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣مطابع

)١٢٥٨(

عاشق والحضارةا. الهذال، قصيرة: لكلب جد: جدة-.قصص األدبينادي ة

)١٢٥٩(.ص١٣٤-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الثقافي،

عبده محمد البحر. يماني، قصصية: جراح المطـابع: الرياض-.مجموعة

لألوفست، )١٢٦٠(.ص٣٠٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢األهلية

عبده محمد السفلي. يماني، خطيئةالسيد بال قصصية: مشرد -.مجموعة

لألوفست،: اضالري األهلية  .ص٣٠٩-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩المطابع
)١٢٦١(

عبده محمد حايل. يماني، من لألوفـست،: الرياض-.فتاة األهلية المطابع

)١٢٦٢(.ص٣٦٠-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

أحمد خالد البنفسج. اليوسف، حديث من القـصة: الرياض-.مقاطع نادي

والفنون،ال: السعودي للثقافة السعودية العربية  .ص١٨٠-.هـ١٤٠٤جمعية
)١٢٦٣(

لقمان التحيـات. يونس، مـع مكـة الـشروق،: جـدة-.٢ط-.من دار

)١٢٦٤(.                                 ص١٣٦-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

لقمان التحياتمن. يونس، مع التجاري،: بيروت-.مكة / هـ١٣٨٣المكتب

)١٢٦٥(.ص٩٨-.م١٩٦٤
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األدبينادي القـصص: القـصةكتـاب. الطائف مـن مختـارة نمـاذج

األدبي،: الطائف-.السعودية  .ص١٥٥-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨النادي
)١٢٦٦(

� 

محمد عزت دمنهـوري. إبراهيم، حامد عند الروائي -.الفيـصل-.الفن

)١٢٦٧(.٦٦-٦٢ص-).هـ١٣٩٨شوال(١٦ع

محمد عزت دامعـة. إبراهيم، ذكريـات كتاب في السعودية القصة -.فن

)١٢٦٨(.٨ص-).هـ١٣٨٢شوال١٧(٤س-.١٦٩ع-.قريش

محمد عزت دمنهـوري. إبراهيم، لحامـد األيـام -.النـدوة-.ومـرت

)١٢٦٩(.٥ص-).هـ١٣٨٣المحرم١٦(٥س-.١٣٣٨ع

أديب عادل لمجموعـة. أغا، دراسـة علنيـة حكاية في السري الحوار

هكذا( تبدأ األولى٢٩(الرياض-.)الحكاية  .١٤ص-).هـ١٤٠٣جمادي
)١٢٧٠(

أديب عادل الشقحاء. أغا، منصور لمحمد آذار من يوم الريـاضمساء ،

القعدة٢٦( )١٢٧١(.١٣ص-).هـ١٤٠٣ذي

الحماد لسليمان ذهني تسرقني ربيـع٢٥(٢٧٥٣ع-.الجزيـرة. اآللة

)١٢٧٢(.٢ص-).هـ١٤٠٠األول

القدوس عبد أبو. األنصاري، حمزة لغالب قصصية مجموعة الكبير البيت

مج٣٩س-.المنهل-.الفرج القعدة(٣٤،  .٨٦٤-٨٦١ص-).هـ١٣٩٣ذو
)١٢٧٣(
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القدوس عبد والتحليل. األنصاري، العرض ميزان في التوأمان -.رواية
الكتب ع١مج-.عالم اآلخر ( ٤، -).م١٩٨١فبرايـر–١٤٠١ربيع

)١٢٧٤(.٥٣٠-٥٢٨ص

القدوس عبد عندنا. األنصاري، القصة ج٥س-.المنهـل-.بصمة ،٧،٨
)١٢٧٥(.٣٣٤-٣٣٣ص-).هـ١٣٧٤شعبان-جبر(

القدوس عبد مـشرد.األنصاري، قصته في يماني عبده محمد الدكتور مع
خطيئة مج٤٦س-.المنهل-.بال األولـى(٤١، وجمـادى الثـاني ربيع

ومايو/ هـ١٤٠٠ )١٢٧٦(.٣١١-٣٠٨ص-).م١٩٨٠ابريل

جابر محمد الروايـة.. ضعفلحظة. األنصاري، فـي مـصارحة لحظة
الثاني(٧٤ع-.الدوحة-.السعودية  ).م١٩٨٢فبراير/ هـ١٤٠٢ربيع

)١٢٧٧(

عبداهللا ابتسامة. األبنوي، عن إنشائي: البحث دفتر قصصية، -.مجموعة
األولى١٠(٣٦٧٢ع-.المدينة ).هـ١٣٩٦جمادى

لعام( األدبي الطائف نادي )١٢٧٨(. ٥٤-٥١ص-).هـ١٣٩٧-٩٦ملف

عبداهللا أدبنـا. بخيت، في اإلعالمي الصوت يعبر مجموعـة:كيف حـول
الحمـاد لـسليمان تفكيـري تعبر األول٢٣(الريـاض-.امرأة ربيـع

)١٢٧٩(.١٤ص-).هـ١٤٠٠

عبداهللا بالظمـأ. بخيت، إفالسـه يشهر رجـب٢٦(الريـاض-.الجفري
)١٢٨٠(.١٢ص-).هـ١٤٠٠

عبداهللا عنقاوي. بخيت، لفؤاد الجبل تحت ظل جمـادي١٣(الرياض-.ال
)١٢٨١(.١٤ص-).هـ١٤٠٠اآلخرة
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أحمد خالد قصة. البدلي، مشروع السفلـى جمـادى٢٧(الرياض-.اليد

)١٢٨٢(.١٢ص-).هـ١٤٠٠الثاني

فؤاد أحمد المطـارد. بركات، الرجـل وترنيمـة حـسين علي -.حسين

)١٢٨٣(.١٥ص-).هـ١٤٠٣رجب٢٤(٣٨٨٢ع-.الجزيرة

أحمد الرحمن عبد عندنا-.برهمين، الـسعودية-.القصة ١٧١٢ع-.البالد

الثاني٧الجمعة( )١٢٨٤(.٣ص-).هـ١٣٧٤ربيع

عمر محمد مغربـي: البعث. توفيق، علي محمد األستاذ الـبالد-. قصة

ع١٤س-.السعودية  .٤ص-).هـ١٣٦٨رمضان١األحد(٨٣٧،
)١٢٨٥(

اهللا العبد العزيز عبد الناصر. التويجري، إبراهيم للقاص مطر بال -.أرض

.١٦ص-).هـ١٣٨٨صفر٢٠الجمعة(٨ع-.اليمامة

األول٤(١٠ع )١٢٨٦(.١٦ص-).هـ١٣٨٨ربيع

اهللا العبد العزيز عبد الـذي.التويجري، القمقـم أو الجـدد المؤلفين مع

الشاعر: انفجر الرحمن لعبد وطين ع٥س-.الرائـد-.عرق ،٢٩(١٧٨

األول .٣ص-).هـ١٣٨٣ربيع

الثاني٧(١٧٩ع .٤ص-).هـ١٣٨٣ربيع

األولى٥(١٨٣ع )١٢٨٧(.٤ص-).هـ١٣٨٣جمادى

الناصر إلبراهيم والنضال ع٥س-.أمهانا األولـى١٦(،١٨٥، جمادى

.٤ص-).هـ١٣٨٣

الثانية٣(١٨٧ع )١٢٨٨(.٤ص-).هـ١٣٨٣جمادى
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إسماعيل مشيرة علـى. جبريل، سـوت القصصية المجموعة في الغربة

-).م١٩٨٠يونيـه٣٠-١٤٠٠شعبان١٧(٤٥٤٧ع-.ياضالر-.الماء

)١٢٨٩(.١١-١٠ص

إبراهيم محمد األفندي. جدع، وتحليل: قصة ،٢٧س-.المنهـل-.عرض

)١٢٩٠(.٨٣٥-٨٣٣ص-).هـ١٣٨١المحرم(٢٢مج

ساعد مقبول ال. الجعيد، أذارالشكل في يوم مساء في ٢٣(الرياض-.فني

)١٢٩١(.١٢ص-).هـ١٤٠٢صفر

جال عبـده. ابن محمد لألديب األولى القصصية للمجموعة سريعة قراءة

أول١٤(٥٨٦ع-.اليمامة-.يماني  .٦١-٦٠ص-).هـ١٤٠٠ربيع
)١٢٩٢(

رمزي تكتبون. جمجوم، ن:ماذا البلبـلمالحظات ثالثيـة قصة حول قدية

الحازمي األول٢٣(الرياض-.لمنصور .١٠ص-).هـ١٤٠٠ربيع

)١٢٩٣(

الـسعودي.. رواية بالمجتمع وعالقتها جمعان سعيد اهللا لعبد -.القصاص

)١٢٩٤(.٨ص-).هـ١٤٠٠صفر٧(٦٣٢٨ع-.الندوة

محمد سعود علـ. الجهني، الـسعودية القـصة موقـع المـسرحأين ى

الثاني٢٥(٤٨٥٤ع-.المدينة-.المدرسي  .٢٨ص-).هـ١٤٠٠ربيع
)١٢٩٥(

قاسم عنك. حداد، رغما أحزان: أنت الحميد اهللا جار مجموعة في دراسة

برية )١٢٩٦(.١٣ص-).هـ١٤٠٢صفر١٨(الرياض-.عشبة



      -  

 

منصور السقاف. الحازمي، لخيرية األبعاد نحو تبحر -.الريـاض-.أن

الثانية٢١(٥٣٥٤ع )١٢٩٧(.٣٩ص-).هـ١٤٠٣جمادى

منصـور والتوأمـان. الحازمي، ٥٤١٧ع-.الريـاض-.األنـصاري

)١٢٩٨(.٣٩ص-).هـ١٤٠٣شعبان٣(

منصور حسين. الحازمي، علي لحسين المطارد الرجل -.الرياض-.ترنيمة

)١٢٩٩(.٤١ص-).هـ١٤٠٣شعبان١٥(٥٤٥٩ع

إبراهيم منصور والـصمت. الحازمي، الخبـز حول -.اليمامـة-.ثرثرة

األولى(٤٩٩ع )١٣٠٠(.٤٠-٣٨ص-).هـ١٣٩٨جمادى

إبراهيم منصور التـضحية. الحازمي، ثمـن األولى السعودية -.الرواية

األول١٨(٢٧٤٦ع-.الجزيرة )١٣٠١(.٢ص-).هـ١٤٠٠ربيع

إبراهيم منصور الحديث. الحازمي، السعودي األدب في بحوث( الرواية

السعوديين لألدباء األول العزيـز،: جدة-.)المؤتمر عبـد الملك جامعة

.٨٧٧-٨٥٩ص-.٢مج-.هـ١٣٩٤

اآلداب كلية  .٢٥-٧ص-).هـ١٣٩٤-هـ١٣٩٣(٣س-.٣مج-.مجلة

)١٣٠٢(

منصور عثمـانالصمت. الحازمي، لسباعي -.الريـاض-.والجدران

)١٣٠٣(.٤٣ص-).هـ١٤٠٣شعبان٢٢(،٥٤٦٦ع

إبراهيم منصور الحـديث. الحازمي، الـسعودي األدب فـي القصة -.فن

العلوم،: الرياض )١٣٠٤(.ص٢٢٣-.م١٩٨١/هـ١٤٠١دار
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إبراهيم منصور لألست. الحازمي، التضحية ثمن دمنهـوريقصة حامـد -.اذ

الرياض ،جامعة الجامعة )١٣٠٥(.٦٦-٥٩ص-).هـ١٣٧٩(٣ع-.مجلة

منصور الحديث. الحازمي، السعودي األدب في القصيرة عـالم-.القصة

اآلخـر(٤ع-.١مج-.الكتب -).م١٩٨١فبرايـر/ هــ١٤٠١ربيـع

)١٣٠٦(.٥٠٣-٤٨٦ص

منصور أمـين. الحازمي، قـصص في الشعبي االتجاه في نقدية مواقف

الرياضرويحي الثانية٦(٤٥١٤ع-.،  .١٣ص-).هـ١٤٠٠جمادى
)١٣٠٧(

هاشـم السالم عبد -.الـبالد-.والقـراء.. واألدب.. القـصة. حافظ،

)١٣٠٨(.٣ص-).هـ١٣٧٣رمضان٢٨االثنين(١٥٦٢ع

أحمد زكريا الفزيـعا. حسن، لخليـل والنخلة قـصيرة: لساعة -.قـصص

)١٣٠٩(.٤١-٤٠ص-).هـ١٣٩٨المحرم٢٧الجمعة(٤٨٢ع-.اليمامة

سعد بن محمد حسين، نقديـة. ابن ذهنـي: دراسات تـسرقني -.اآللـة

األول٢٥(٢٧٥٣ع-.الجزيرة )١٣١٠(.٢ص-).هـ١٤٠٠ربيع

سعد بن محمد حسين، تفك.ابن تعبر امرأة تعبـر.. يريقصة أن عجـزت

القــصة ــرة-.حــدود ــاء(١٧س-.٢٩٤١ع-.الجزي شــوال٥الثالث

)١٣١١(.٣ص-).هـ١٤٠٠

راشد أخـرى. الحمدان، مـرة والنضال ع-.أمهاتنا ٥س-.١٨١الرائـد

اثاني٢٢( .١٠ص-).هـ١٣٨٣ربيع

األولى٢٨(٥س-.١٨٢ع )١٣١٢(.٤ص-).م١٩٨٣جمادي
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اهللا جار القريةال. الحميد، وثقافة المحلية ٥٩٤ع-.اليمامـة-.قصة
)١٣١٣(.٥٤ص-).هـ١٤٠٠األولجمادى١١(

سعد توازن. الحميدين، والال ابتسامة عن ٤٠٠ع-.اليمامـة-.البحث
األولى٨( ).هـ١٣٩٦جمادى

األدبي الطائف نادي )١٣١٤(.٥٠-٣٨ص-).هـ١٣٩٧-١٣٩٦(ملف

حاتم شطا.خريبط، ألمل أنسى شـوال١٢(٥٢٨٧ع-.المدينـة-.غدا
)١٣١٥(.١٠ص-).هـ١٤٠١

القدوس عبد السالمي. الخاتم، ع٩س-.اليمامة-.مكعبات جمادى٢١(٦٤٤،
)١٣١٦(.٦٣-٦٢ص-).هـ١٤٠١األولى

حاتم يمانيفتا. خريبط، عبده لمحمد حائل من ٥١٠٤ع-.المدينة-.ة
)١٣١٧(.١٢ص-).هـ١٤٠١األولربيع١(

حاتم مـن. خريبط، بـسمة قصة حول لمراجعة، تحتاج قصصية محاولة
أحمد زاهر لعائشة الدموع جمـادى١(-.٤٨٨٤ع-.المدينة-.بحيرات

)١٣١٨(.٥١ص-).هـ١٤٠٠الثانية

محمد منصور التـضحية. الخريجي، ثمن قصة في الشخصيات -.دراسة
الجامعة الريـاض(مجلة -).م١٩٦٠–٥٩/هــ١٣٧٩(٣ع-).جامعة

)١٣١٩(.٧٢-٦٧ص

فهد والصم. الخليـوي، الخبز في الحصان علوانتقفزة -.اقرأ-.لمحمد
األول٩الخميس(١٦١ع )١٣٢٠(.           ٣٣ص-).هـ١٣٩٨ربيع

عمر اهللا عبد جائعـة: جفري.. جدع. خياط، ،٤س-.الرائـد-.حيـاة
الحجة٦االثنين(١٦٣ع )١٣٢١(.٣ص-).هـ١٣٨٢ذي
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اهللا العبد سعد وراء. الدوسري، األبيض(الزحف -.زيـرةالج-.)الزحف

الثاني٢٠(٣٤٥١ع )١٣٢٢(.١١ص-).هـ١٤٠٢ربيع

اهللا العبد سعد الـصقعبي. الدوسري، العزيز لعبد أنا أنت وال لي ليلك -.ال

القعدة٢٣(٣٦٥١ع-.الجزيرة )١٣٢٣(.١٥ص-).هـ١٤٠٢ذو

سالم أحمد اليوسـف. بادويالن، أحمد خالد قصص في التموجي -.التغيير

األول٥(٤٠١ع-.المسائية )١٣٢٤(.        ٤ص-).هـ١٤٠٣جمادى

مستعار(راصد خوقير). اسم لعصام الكتب-.الدوامة ع١مـج-.عالم ،٤

اآلخر( )١٣٢٥(.٥٥١–٤٩ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع

الفزيع نبيل واعد. راغب، سعودي القعـدةذو١٦(٣٢٧٨ع-.اليوم-.قاص

)١٣٢٦(.٩ص-).هـ١٤٠١

يوسف بريـة. رحال، عشبة وأحزان الحميد اهللا ٢٥٥ع-.اقـرأ-.جار

)١٣٢٧(.٣٣ص-).هـ١٤٠٠صفر٢٩الخميس(

محمود مـن. رداوي، القصصي السالمي عالم في المعاصر اإلنسان أزمة

الرط من مكعبات مجموعته ٦األحـد(٣١٩٠ع-.الجزيـرة-.وبةخالل

.١١ص-).هـ١٤٠١رجب

)١٣٢٨(.١١ص-).هـ١٤٠١-٧-١٠(٢١٩١ع

محمود عبـده. رداوي، لمحمد البحر جراح مجموعة في السعودية البيئة

العربية-.يماني ع٧س-.المجلة  .٢١-١٨ص-).هـ١٤٠٣رجب(٦٦،
)١٣٢٩(
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محمود في. رداوي، القـصيرةدراسات السعودية -.الجزيـرة-.القصة

.١١ص-).هـ١٤٠١رجب١(٣١٩٠ع

.١١ص-).هـ١٤٠١رجب٧(٣١٩١ع

)١٣٣٠(.١١ص-).هـ١٤٠١رجب١٠(٣١٩٤ع

محمود القصـصية. رداوي، الـسالم لطيفة مجموعة األبيض -.الزحف

القعدة٦(٣٦٣٤ع-.الجزيرة )١٣٣١(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ذو

محمود لمنـصور.رداوي، الحـديث الـسعودي األدب فـي القـصة فن

الكتب-.الحازمي ابريـل/ هــ١٤٠٢رجـب(١ع-.٣مـج-.عالم

)١٣٣٢(.٦٧-٥٣ص-).م١٩٨٢

محمود طـه.رداوي، العلـوي الـداخل علـى مطـالت كتاب في قراءة

الثانية٢٨(٣٨٥٦ع-.الجزيرة-.الصافي  .١٥ص-).هـ١٤٠٣جمادى
)١٣٣٣(

أحمد العزيز عبد يمـاني. الرفاعي، عبـده لمحمد السفلى عـالم-.اليد

ع١مج-.الكتب .٩٩-٩٨ص-).م١٩٨٠مايو/ هـ١٤٠٠رجب(١،

الثاني٢٨(٥١٥٢ع-.المدينة )١٣٣٤(.١١ص-).هـ١٤٠١ربيع

سالم أمين القصة.. أدباؤنا. رويحي، السعوديةا-.وأدب ١٦١٥ع-.لبالد

الحجة٦الخميس( )١٣٣٥(.٦ص-).هـ١٣٧٣ذي

إبراهيم نبيلة دمنهوري. سالم، لحامد التضحية الكتب-.ثمن ع١مج-.عالم ،٤

اآلخر( )١٣٣٦(.٥٤١-٥٣٦ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع
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فاضل ال. السباعي، إلبراهيم والنضـال ١٥١ع-.اليمامة-.ناصرأمهاتنا

.٤ص-.هـ١٣٨٧المحرم٢٥الجمعة(

الكتب ع٣مج-.عالم .١٩-١٦ص-).م١٩٨٢ابريل/ هـ١٤٠٢رجب(١،

)١٣٣٧(

فاضل عبده. السباعي، لمحمد حائل من فتاة رواية في الروائية الشخوص

العربيـة-.يماني ع٦س-.المجلة الثـاني(٦٢، -).هــ١٤٠٣ربيـع

)١٣٣٨(.٥٨-٥٦ص

فهمي محمد بحبهـا. سند، خـدعتني فـي األخالقية المجلـة-.المحاور

ع٦س-.العربية )١٣٣٩(.٢٩-٢٧ص-).هـ١٤٠٣صفر(٦١،

علي بن محمد عقيـل. السنوسي، زارع لمحمد الظالم في -.المنهل-.ليلة

مج٢٦س )١٣٤٠(.٥٢٣-٥٢٢ص-).هـ١٣٨٠شعبان(٢١،

فضل أحمد اإلسكندرية. شبلول، في البحر ٣٩٥٧ع-.الجزيـرة-.جراح

)١٣٤١(.١٣،١٨ص-).هـ١٤٠٣شوال٢٠(

أحمد محمد جعفر. الشدي، اهللا لعبد األخر الجدار ١١٩ع-.اليمامة-.أمام

الثانية١٨الجمعة( )١٣٤٢(.١١ص-).هـ١٣٩٠جمادى

العزيز عبد يمـاني. شرف، عبـده لمحمد البحر ٤٥١ع-.اقـرأ-.جراح

األول١٨( )١٣٤٣(.٤١-٤٠ص-).هـ١٤٠٤ربيع

نبيه المشمـسة. شعار، الواحات أذرع لووا ٢٥٤١ع-.اليـوم-.الذين

األولى١٢( )١٣٤٤().هـ١٣٩٩جمادى
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نبيه والواقع. شعار، الحلم بين المسافة في إقامة الحنون في:االنشطار قراءة

الماء على موت مـشري: كتاب العزيـز لعبد قصيرة -.اليمامـة-.قصص

األولى١٦(١٣س-.٥٤٦ع )١٣٤٥(.٤٣-٤٢ص-).هـ١٣٩٩جمادى

نبيه علوان. شعار، محمد السعودي القصاص عند الحداثة قافلة-.مغامرة

-).م١٩٧٩ديـسمبر–نوفمبر/هـ١٤٠٠المحرم(١،ع٢٨مج-.الزيت

)١٣٤٦(.٣٦-٣٤ص

منصور محمد الـسعودية. الشقحاء، العربيـة المملكـة فـي -.القـصة

ع٥س-.الدوحة الثـاني(٥١، -).م١٩٨٠مـارس/هــ١٤٠٠ربيع

)١٣٤٧(.١١٧-١١٦ص

منصور محمد القـصة.الشقحاء، ومضامين ابتسامة عن البحث مجموعة

األولى٢٢(٤٠٢ع-.اليمامة-.الحديثة ).هـ١٣٩٦جمادى

األدبي الطائف نادي )١٣٤٨(.٦٢-٥٩ص-).هـ١٤٩٧-٩٦(ملف

محمد األبيض. شالل، الزحف مجموعة في المرأة السالمهموم -.للطيفة

األولى٢٩(٣٧٢٩ع-.اليوم )١٣٤٩(.٣ص-).هـ١٤٠٣جمادي

المنعم عبد الـنفس. شلبي، علـم فـي مسارها تأخذ السعودية -.القصة

ع٢س-.الشرق األولى٧(٧١، .٥٧-٥٦ص-).هـ١٤٠٠جمادى

)١٣٥٠(

الرحمن عبد المشمسة. شلش، الواحات والتقليـد: أذرع الحداثـة -.بين

عال .١٥١-١٤٧ص-).م١٩٨٠أغسطس/هـ١٤٠٠شوال(٤٠فيصل،

)١٣٥١(
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الرحمن عبد الداخل. شلش، من البطل وشخصية التضحية -.اليمامة-.ثمن
ع٤٠س .١٥١-١٤٧ص-).م١٩٨٠أغسطس/هـ١٤٠٠شوال(٥٩٥،

)١٣٥٢(

الرحمن عبد المحليـة. شلش، القصيرة القصة ٥٩٧ع-.اليمامـة-.حول
الثانية٣( )١٣٥٣(.)هــ١٤٠٠جمادى

الرحمن عبد السفلى. شلش، اليد في المحورية -.الجزيـرة-.الشخصية
)١٣٥٤(.           )م١٩٧٩ديسمبر١١/هـ١٤٠٠المحرم٢٢(٢٦٩٠ع

الرحمن عبد قصص. شلش، مجموعة حول المـاء:رؤية علـى -.مـوت
األوسط القعدة١٠(الشرق )١٣٥٥().١٩٨٢ذي

الرحمن عبد الـسعودية. شلش، القـصيرة القـصة فـن علـى -.ضوء
ع١٢س-.الخفجي )١٣٥٦().م١٩٨٢مايو/ هـ١٤٠٢رجب(٢،

الرحمن عبد المحلية. شلش، القصيرة ومناقشات: القصة ملـف-.قضايا
ع والفنون، )١٣٥٧().م١٩٨٢مايو–أبريل/ هـ١٤٠٢رجب(٤الثقافة

الرحمن عبد عنقاوي. شلش، لفؤاد الجبل تحت ظل الكتـب-.ال -.عـالم
ع١مج اآلخر(٤،  .٥٤٤-٥٤٢ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع

)١٣٥٨(

الرحمن عبد الظمأ.شلش، قصص مجموعة في الشخصيات قافلة-.هموم
األولى(الزيت )١٣٥٩().م١٩٨٣مارس/ فبراير/ هـ١٤٠٣جمادى

الشلبي، الـنفسالقصة. منعمعبد علـم فـي مسارها تأخذ -.السعودية
ع٢س-.الشرق األولى٧(٧١،  .٥٧-٥٦ص-).هـ١٤٠٠جمادى

)١٣٦٠(



      -  

 

اهللا عبد المجهـر. االشلهوب، تحـت ع٤س-.عرفـات-.اللمسات ،٤٠

الثاني٧االثنين( )١٣٦١(.٨ص-).هـ١٣٧٨ربيع

صالح محمد تمه. الشنطي، الحديثـةقراءات الـسعودية القـصة في -.يدية

)١٣٦٢(.٤٥-٤٤ص-).هـ١٣٩٩رجب٦(١٣س-.٥٥٣ع-.اليمامة

مهدي علي جائعـة. شنواح، وحيـاة األفق في ،٤س-.قـريش-.ذرات

الحجة٢١(١٧٧ع )١٣٦٣(.                     ٨ص-).هـ١٣٨٢ذو

بكري أمين، المعاصرة. شيخ السعودية مـج٧ع-.الخفجـي-.القصة ،٤

)١٣٦٤(.٢١-١٩ص-).م١٩٧٤أكتوبر(

نسيم القصـصي. الصمادي، الـسعودية المرأة أدب في عـالم-.دراسة

ع١مج-.تبالك اآلخر(٤،  .٥٢٧-٥١٢ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع
)١٣٦٥(

نسيم والجـدران. الصمادي، الصمت بيت عثمان -.الجزيـرة-.سباعي

)١٣٦٦(.١،٣ص-).م١٩٧٩ديسمبر٢٥/هـ١٤٠٠صفر٦(٢٧٠٤ع

نسيم القـصة.الصمادي، حـول ومالحظـات اإلسـفلت وجه في شروخ

القصيرة -).هــ١٤٠٢شـوال٢١(٣٦١٩ع-.الجزيـرة-.السعودية

)١٣٦٧(.١٣ص

نسيم فـ. الصمادي، الروائـي الـسعوديالفراغ األدب -.الجزيـرة-.ي

.١٣ص-).هـ١٤٠٢شوال٢٩(،٣٦٢٧ع

القعدة٤(٣٦٣٢ع )١٣٦٨(.١٣ص-).هـ١٤٠٢ذي
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نسيم ومباهجه. الصمادي، الحميد اهللا جار عشبة: معاناة أحزان في قراءة

نــوفمبر٢٧/هـــ١٤٠٠المحــرم٨(٢٦٧٦ع-.الجزيــرة-.بريــة

)١٣٦٩(.٣ص-).م١٩٧٩

حمد محمد للفزيع. الصويغ، والنخلة الريـف: الساعة ألدب -.استمرارية

الثانية٢٤(٣١٧٨ع-.الجزيرة  .١١،٢٢ص-).هـ١٤٠١جمادى
)١٣٧٠(

جواد السباعي. صيداوي، ألحمد كدرجان ٥١٩٤ع-.المدينـة-.خالتي

الثانية١٨( )١٣٧١(.١٠ص-).هـ١٤٠١جمادى

جـصي مفتـي. وادـداوي، لفؤاد ضعف ٥٢٥١ع-.المدينـة-.لحظة

الثاني٢٨( )١٣٧٢(.١٢ص-).هـ١٤٠١ربيع

صالح ومتاهـة. الطعمة، الواقـع رفـض بـين الناصر إبراهيم روايات

الكتب-.الحلول ع١مج-.عالم اآلخر(٤، -).م١٩٨١فبراير/هـ١٤٠١ربيع

)١٣٧٣(.٥١٠-٥٠٤ص

حسن برأسـه. طلب، يطل الفزيـع.. عندما لخليـل والحـب -.النـساء

)١٣٧٤(.١٣ص-).هـ١٤٠٢المحرم٢٦(٣٣٦٧ع-.الجزيرة

محمد عكاشة عثمـان. طه، لـسباعي الزمن دفتر في -.اقـرأ-.دوائر

األولى١(٤٥٧ع )١٣٧٥(.٣٩ص-).هـ١٤٠٤جمادي

ــري جف اهللا ــد لعب ــأ ــورة-.الظم المن ــة رجــب٧(٤٩١٤-.المدين

 .٩ص-).هـ١٤٠٠
ع )١٣٧٦(.١٢ص-).م١٩٨٠يونيو/ هـ١٤٠٠-رجب٢٦(٤٥٥٦الرياض
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سعيد محمد الحجاز. العامودي، في القصصي ،١س-.المنهـل-.األدب
األولر(١مج ١٥-١١ص-).هـ١٣٥٦بيع
األولى( )١٣٧٧(.١٨-١٥ص-).هـ١٣٥٦جمادى

بكر الناصرعذراء. عباس، إبراهيم تأليف الزيـت-.المنفى ربيـع(قافلة
)١٣٧٨(.٣٢-٣٠ص-).هـ١٣٩٩األول

نصر في.عباس، النقدية الواقعية لمحمـدحكا١٦أبعاد الحـارة من ية
دياب ع١س-.الجيل-.صادق األولى(١،  .٤٥-٤٣ص-).هـ١٤٠٣جمادى

)١٣٧٩(

نصر السقاف. عباس، لخيرية األبعاد نحو تبحر الكتب-.أن ،٤مج-.عالم
)١٣٨٠(.١٠٧-١٠٤ص-).م١٩٨٣أبريل/ هـ١٤٠٣رجب(١ع

نصر ال. عباس، فـي الواقعية أدب في تطبيقية ودراسات مملكـةبحوث
السعودية الثانية٤(الرياض-.العربية  .١٢ص-).هـ١٤٠٢جمادى

)١٣٨١(

نصر المعاصـرة. عباس، السعودية القصة في الفني : الريـاض-.البناء
العلوم، )١٣٨٢(.ص٢٩٥م،١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دار

نصر الـشامي. عباس، اهللا عبـد علـي قـصص فـي والرمز -.الحلم
)١٣٨٣(.١٥ص-).هـ١٤٠٣صفر٣٠(٣٧٣٩ع-.الجزيرة

نصر حـسون. عباس، لعلي المطر تحت ٣٧٢٨ع-.الجزيـرة-.حوار
)١٣٨٤(.١٥ص-).هـ١٤٠٣صفر١٩(

نصر عثمـان. عباس، لـسباعي الـزمن دفتـر فـي دوائر في -.رؤية
ع٢٠س-.الرياض )١٣٨٥(.١٩ص-).هـ١٤٠٤شعبان٩(٥٨٠٠،
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نصر حـسين. عباس، علـي حـسين قـصص فـي والواقع -.الرؤية

األول١٦(٣٧٨٥ع-.الجزيرة )١٣٨٦(.١٥ص-).هـ١٤٠٣ربيع

نصر مجموعة. عباس، في والحلم الماء(الزمن على -.الجزيرة-.)موت

)١٣٨٧(.١٥ص-).هـ١٤٠٢رمضان٣(٣٥٩١ع

نصر اهللا. عباس، الرطبةعبد ومكعباته الكتب-.السالمي ،١مـج-.عالم

اآلخر(٤ع  .٥٨٥-٥٨١ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع
)١٣٨٨(

نصر القصـالقص. عباس، السعودية األدبـة والنقد الريـاض-.يـيرة

)١٣٨٩(.١٢ص-).هـ١٤٠٢المحرم٦(

نصـعب عشب. رـاس، أحزان في بريةالنمذجة ٣٥٧٩ع-.الجزيرة-.ة

)١٣٩٠(.١٧ص-).هـ١٤٠٢رمضان١(

حمد زاهـر. عبدالعزيز، لعائشة الدموع بحيرات من بسمة قصة -.حول

)١٣٩١(.٩ص-).هـ١٤٠٠رجب٣(٦٤٤١ع-.البالد

إبراهيم والصمت. عبدالمجيد، باأل.. الخبز والبناء -.اليمامة-.ظافرالنبش

)١٣٩٢(.٤٤ص-).هـ١٣٩٨شعبان٢٣الجمعة(٥١١

سباعي السعودية. عثمان، القصة األدبـي،: أبهـا-.سجل أبهـا نـادي

يماني( م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ عبده لمحمد األدب في أزمة هناك هل مع طبع

الصافي لعلوي األدب في والعالمية العالمي )١٣٩٣().واألدب

محمد ناصر الحديثة. العديلي، القصيرة قصتنا ،١١س-.اليمامـة-.أزمة

القعدة٢الجمعة(٤٧١ع )١٣٩٤(.٢٨-٢٦ص-).هـ١٣٩٨ذو
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صالح الناصر. العذل، إلبراهيم والنضال جديدة:أمهاتنا -.قريش-.قصص

ع٣س الثاني٢٦(١٤٦، )١٣٩٥(.٣،١٤ص-).هـ١٣٨٢ربيع

الد يوسفعز يماني. ين، عبده لمحمد حائل من الكتـب-.فتاة -.عـالم

ع١مج اآلخر(٤،  .٣٣٥-٥١ص-).م١٩٨١فبراير/هـ١٤٠١ربيع
)١٣٩٦(

أحمد محمد حـسون. العزب، لعلي المطر تحت المنورة-.حوار -.المدينة

)١٣٩٧(.٣٣ص-).هـ١٤٠٣شعبان٦(١٦ع

عقيل هاشم قرشـيأن. عزوز، اهللا عبد لحسن الساقية -.اإلذاعـة-.ات

ع٢س )١٣٩٨(.١٥ص-).هـ١٣٧٦شعبان(١٧،

األنور محمد علـى. عشماوي، مـوت القصصية المجموعة على أضواء

مـشري العزيـز لعبد الثـاني٢١(،٢٥٢٣ع-.اليـوم-.الماء ربيـع

)١٣٩٩().هـ١٣٩٩

األنور محمد السعودية. عشماوي، القصة في التجديد -.اليـوم-.مالمح

)١٤٠٠(.٥ص-).هـ١٤٠٠المحرم٢٨(٢٧٤٩ع

علي بوحيمد.. قصص. العفيصان، ١٢الجمعة(١٠٩ع-.اليمامة-.سارة

األول )١٤٠١(.١٨ص-).هـ١٣٨٦ربيع

سليمان جديدة. العقيلي، سعودية حائـل: عنوانها.. رواية مـن -.فتـاة

-).م١٩٨٠نـوفمبر١٨/هــ١٤٠٠المحرم١٠(٣٠١٧ع-.الجزيرة

)١٤٠٢(.٣ص
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محمود ال. علوان، سيكون غدا رواية في المثقفة الفتاة لهدىأزمة خميس

ــيد الرش المحــسن ــد ــة-.عب ــة(٤٧٩ع-.اليمام ــرم٦الجمع المح

)١٤٠٣(.٤٣-٤٢ص-).هـ١٣٩٨

محمد البنات. علوان، غدير في الناصر إبراهيم ع-.الروائي -.٤٨١اليمامـة

)١٤٠٤(.٣٣-٣٢ص-).هـ١٣٩٨المحرم٢٠الجمعة(١١س

محمدعليان المحلـي. ، األدب فـي القصيرة القصة -.عكـاظ-.مالمح

.١٥ص-).م١٩٨٤مايو١/هـ١٤٠٤رجب٣٠(٦٥٣٨ع

)١٤٠٥(.١٥ص-).م١٩٨٤مايو٢/هـ١٤٠٤شعبان١(٦٥٣٩ع

محمد علي فلسطين. العمير، من وتقـديم: شبح ،٢س-.الجزيـرة-.نقد

الثانية(-.٨ع )١٤٠٦(.٢٨-٢٧ص-).هـ١٣٨١جمادى

حسن محمد جوهري. عواد، نور لمحمد الطبيعي االنتقام المدينـة-.قصة

)١٤٠٧(.١،٤ص-).هـ١٣٥٧المحرم٩الخميس(٤٦ع-.المنورة

حسن محمد منـاع. عواد، اهللا لعبد والـشعراء: لسمات الكتـاب -.مـع

 .٧ص-).هـ١٣٧٨المحرم١٩الثالثاء(٢س-.٦٠،٦١ع-.األضواء
)١٤٠٨(

سعيد محمد اللمسات. العوضي، على ع٢س-.األضـواء-.لمسات ،٦٤

)١٤٠٩(.٥ص-).هـ١٣٧٨صفر١١الثالثاء(

علي راشد الـسيف. عيسى، قماشـة قصص في الحالة المجلـة-.جوهر

ع٧س-.العربية )١٤١٠(.٢٠-١٨ص-).هـ١٤٠٤صفر(٧٣،
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علي راشد ا. عيسى، الـشمالنالرؤية شريفة قصص في المجلـة-.لواقعية
ع٨س-.العربية الثانية(٧٧، )١٤١١(.٢٣-٢٢ص-).هـ١٤٠٤جمادى

علي راشد إبـراهيم. عيسى، للطيفة األبيض الزحف في الفضيلة شروق
العربية-.السالم ع٧س-.المجلة  .٢٣-٢٢ص-).هـ١٤٠٣رجب(٦٦،

)١٤١٢(

علي راشد الكا. عيسى، قصص في الـسعودياتالصراع المجلـة-.تبات
ع٦س-.العربية األول(٦٢، .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٢ربيع

الثاني(٦٣ع )١٤١٣(.٢٩-٢٨ص-).هـ١٣٠٣ربيع

علي راشد الـسقاف. عيسى، خيريـة قـصص في الداخلي -.المونولوج
العربية ع٦س-.المجلة األولى(٦٤،  .٢٩-٢٨ص-).هـ١٤٠٣جمادى

)١٤١٤(

اهللاعيسى عبد محمد والجدران.، الصمت القصصية المجموعة في المرأة
عثمان األولى١٧(٦٧٤ع-.المسائية-.لسباعي -).هــ١٤٠٤جمادى

)١٤١٥(.١٣ص

سارة نزقـة. العبيدي، بريـة عـشبة صـفر٨(الريـاض-.أحـزان
)١٤١٦(.١٠ص-).هـ١٤٠٠

نبيل لـسباعي. غالي، والجـدران الـصمت مجموعـة فـي أولى قراءة
القعدة٣٠(٣١ع-.األربعاء-.عثمان  .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٣ذو

)١٤١٧(

منيـرة األبعـاد. الغدير، نحـو تبحـر رمـضان١٤(الريـاض-.أن
)١٤١٨(.١٥ص-).هـ١٤٠٢
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مجيد حـسين. غزال، علـي لحسين المطارد الرجل -.اليـوم-.ترنيمة

)١٤١٩(.١٢ص-).هـ١٤٠٣رجب١٩(٣٧٧١ع

فائق عباس أدبنا.غزاوي، في مج١٠س-.المنهل-.القصة شعبان(١٠،

)١٤٢٠(.٣١٣-٣١٢ص-).هـ١٣٦٩

يحيى أحمد عقيل. الفائز، زارع لمحمد الحب ١٤٢ع-.اليمامـة-.أمير

القعدة١٥الجمعة( )١٤٢١(.١٨ص-).هـ١٣٨٦ذو

إبراهيمـالف خليل أدبنــالقص. زيع، في ٤س-.٢١٥ع-.قـريش-.اـة

)١٤٢٢(.٣،٧ص-).هـ١٣٨٣رجب١٠(

القصة الـسعوديةفن العربية المملكة تمـوز) (دمـشق(الثقافـة-.في

)١٤٢٣(.٢٢-١٩ص-).م١٩٧٨

إبراهيم المحلـي. الفوزان، أدبنا في القصصي أدب: الفن فـي دراسـات

العربية -).هــ١٣٩٨شوال٢٠(٥١٧ع-.١٢س-.اليمامة-.الجزيرة

.٤٠-٣٨ص

)١٤٢٤(.٣٨-٣٦ص-).هـ١٣٩٨شوال٢٧(١٢س-.٥١٨ع

سليمان السعودية. قاضي، القصة الـسعودية-.مستقبل ،٢٢س-.الـبالد

)١٤٢٥(.٤ص-).هـ١٣٧٨المحرم١٩الثالثاء(٢٨١٣ع

علي محمد السعودية. قدس، العربية المملكة في القصصي قافلـة-.الفن

ع٢٨س-.الزيت الثاني(٤، )١٤٢٦(.٣٦-٣٢ص-).ـه١٤٠٠ربيع

محمود محمد الـصافي. قرانيا، طـه لعلـوي الداخل على المجلـة-.مطالت

ع٨س-.العربية الثانية(٧٧، )١٤٢٧(.٢٥-٢٤ص-).هـ١٤٠٤جمادى
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خـاص(القصة ج١٥س-.المنهـل-.)عـدد شـعبان/ رجـب(٧،٨،

)١٤٢٨(.٤٦٠-٣٣٣ص-).هـ١٣٧٤

القصيرةال عـن: قصة يتحـدث الـسباعي أحمد فـاروق.. /األستاذ إعـداد

القعدة١٨(٤٣ع-.البالد-.باسالمة )١٤٢٩(.٣٥-٣٤ص-).هـ١٣٩٢ذو

محمد الدائرة. قطب، غالـب: اكتمال قصص في اإلبداع القتراف محاولة

الفرج أبو ع-.حمزة  .١٣-١٢ص-).هـ١٤٠٤رجب١٧(٦١األربعاء،
)١٤٣٠(

محم عمر العربية. دكردي، المجالت في السعودية القصة عن -.دراسات

األول٢٤(٥٠٠٤ع-.عكاظ )١٤٣١(.٦ص-).هـ١٤٠٠ربيع

مختار حنـاوي. الكسار، لفاطمـة بحـار بـال أعماق في نقدية -.قراءة

)١٤٣٢(.١١ص-).هـ١٤٠٢المحرم٨(٣٣٤٩ع-.الجزيرة

مختار المط. الكسار، الرجل حسينترنيمة علي لحسين -.اليمامـة-.ارد

القعدة٩(٣١س-.٧٦٤ع )١٤٣٣(.٥٦-٥٤ص-).هـ١٤٠٣ذي

عاشـور الـدين لسيف وداعا تقل رجـب١٧(٦٤٥٣ع-.الـبالد-.ال

)١٤٣٤(.٥٩-).م١٩٨١مايو٣١/هـ١٤٠٠

الصافي لعلـوي الداخل على القعدة٢٠(٤٦٤٣ع-.الرياض-.مطالت ذو

)١٤٣٥(.١٣ص-).هـ١٤٠٠

يوسف لوز، القصـصية.أبو المجموعة في الشعري علـى(النبض مـوت

)١٤٣٦(.١٧ص-).هـ١٤٠٢رمضان٦(٣٥٨٤ع-.الجزيرة-).الماء
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عقيل زارع لمحمد الظالم في القعدة٧(٢٩٦٢ع-.الجزيرة-.ليلتي ذو
)١٤٣٧(.٢ص-).هـ١٤٠٠

اهللا عبد مبارك، الحـديث. آل أدبنـا في القصيرة القصة بحـوث( نشأة
السعوديين لألدباء األول عبـدالعزيز: جـدة-.)المؤتمر الملـك جامعـة

)١٤٣٨(.٦١٩،٦٤١ص-.٢مج-).هـ١٣٩٤(

أحمد اهللامتولي، حـسين. عبد علـي لحـسين المطارد الرجل -.ترنيمة
)١٤٣٩(.١٦ص-).هـ١٤٠٣شوال٢٩(الرياض

الحميد عبد والصمت. المحادين، علوان: الخبز محمد المـسيرة-.قصص
 .١٣ص-).م١٩٧٨ديسمبر١٣-٧الخميس(

األول٢٩(٣٥٠٥ع-.اليوم )١٤٤٠().هـ١٣٩٩ربيع

خالد الحناوي. المحاميد، فاطمة مجموعة في سريعة بـال(قراءة أعماق
الحجة٧(الرياض-).بحار )١٤٤١(.١٢ص-).هـ١٤٠١ذي

موسى فاطمة الـسعودي. محمود، األدب في النسائية الريـاض-.القصة
القعدة٢٠( )١٤٤٢(.١٣-١٢ص-).هـ١٤٠١ذو

عبداهللامحمود يوسف نقدية. ، عبـده:قراءة لمحمـد حائل من فتاة رواية
العربية-.يماني ع٦س-.المجلة  .٢٧-٢٦ص-).هـ١٤٠١رمضان(٥٦،

)١٤٤٣(

الدين عز حسين. مدني، علي لحسين المطارد الرجل الريـاض-.ترنيمة
)١٤٤٤(.٣٥-٣٤ص-).هـ١٤٠٤صفر٧(٥٦١٩ع-.األسبوعي

محمـالمسف عبدـر، علـمالحظ. اهللاد الـسفلىـات اليد الريـاض-.ى
األولى٢٠( )١٤٤٥(.١٢ص-).هـ١٤٠٠جمادى
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فيصل علـوان. المشتي، لمحمـد والجـدران الصمت لمجموعة -.قراءة
)١٤٤٦(.١١ص-).هـ١٤٠١رجب٨(٣١٩٢ع-.الجزيرة

علــربمعـ محمد أيـضا. يـي، ٨٨٧ع-.المنـورةالمدينـة-.وفـاء
)١٤٤٧(.١ص-).هـ١٣٥٨صفر٢٠االثنين(

لسالم عبدا االقتراب. المفتاحي، ومحاولة وطن بال -.األربعـاء-.غرباء
.١١-١٠ص-).هـ١٤٠٤شعبان١(٦٣ع
)١٤٤٨(.١١-١٠ص-).هـ١٤٠٤شعبان٨(٦٤ع

السالم عبد الـسعوديةقراء. المفتاحي، القـصيرة القـصة خطاب في -.ة
األول٣(٤٢ع-.األربعاء .١٩-١٨ص-).هـ١٤٠٤ربيع

)١٤٤٩(.١٥ص-).هـ٢٦/٢/١٤٠٤(٤١ع

محمود الـصقعبي. مفتاح، مجموعـة في المأزوم -.الجزيـرة-.البطل
)١٤٥٠(.١٥ص-).هـ١٤٠٤المحرم١٨(٤٠٤٣ع

زاهر لعائشة الدموع بحيرات الثانيـة٨(٦٤٢١ع-.البالد-.من جمادى
)١٤٥١(.٨ص-).هـ١٤٠٠

إبراهيم يكتبون. الناصر، ما يعرفون هل المثقفين صـالح: أشباه على رد
ــذل ــريش-.الع ع٤س-.ق ـــ١٣٨٢رجــب١٤(١٥٧، . ٤ص-).ه

)١٤٥٢(.٣،٦ص-).هـ١٣٨٢رجب٢١(٤س-.١٥٨ع

إبراهيم التضحية. الناصر، األول١٨(٢٧٤٦ع-.الجزيرة-.ثمن ربيع
)١٤٥٣(.٢ص-).هـ١٤٠٠

مفيد قطرية: نانـدا. نحلة، قصصية ٢٨(٤٤٤٨ع-.الدستور-.مجموعة
)١٤٥٤(.٧ص-).م١٩٧٩سبتمبر
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رضا محمد اهللا، والنقد. نصر القصة أفق عن البحث المجلـة-.محاولة

ع٤س-.العربية الثانية(١، )١٤٥٥(.٣٢-٢٩ص-).هـ١٤٠٠جمادى

فـي اليمـاني عبـده محمد الدكتور الحديث السعودي األدب من نظرات

القصصية القـضايا: مجموعته أم ع٣س-.الـشرق-.فلسطين ،٣(٨٣

)١٤٥٦(.٥٧-٥٦ص-).هـ١٤٠٠شعبان

اهللا عبد أحمد الحمر. النعيمي، فينا(الشياطين ونقدية): حادث أدبية دراسة

الفرج أبو حمزة غالب األستاذ رمـضان٢٠(٧٠ع-.المدينـة-.لقصة

)١٤٥٧(.٣٣-٣٢ص-).هـ١٤٠٤

يوسف جفري. نوفل، اهللا عبد أقاصيص في الفني ٥٧ع-.الفيصل-.األداء

األول( )١٤٥٨(.٧٩-٧٧ص-).م١٩٨٢يناير/هـ١٤٠٢ربيع

يوسف الحماد. نوفل، سليمان قصص في الفني الكتـب-.البناء -.عـالم

ع١مج اآلخر(٤،  .٥٤٨-٥٤٥ص-).م١٩٨١فبراير/ هـ١٤٠١ربيع
)١٤٥٩(

يوسفنوف الـسعودية. ل، النسائية القصة في الشاعري المجلـة-.البوح

ع٧س-.العربية القعدة(٧٠، )١٤٦٠(.٢٥-٢٤ص-).هـ١٤٠٢ذو

يوسف والرؤيـا. نوفل، القصـصية الرؤيـا بـين الـسعوديات الكاتبات

العربية-.الشعرية ع٧س-.المجلة  .٢٤ص-).هـ١٤٠٣شوال(٦٩،
)١٤٦١(

عبده هاشم عاشور... قصةحول. هاشم، الدين لسيف وداعا، تقل -.البالد-.ال

)١٤٦٢(.٩ص-).م١٩٨٠مايو٢١/هـ١٤٠٠رجب١٧(٦٤٥٣ع
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الفهد حسن التقليديـة. الهويمل، والنزعـة المحلية -.اليمامـة-.القصة
األول١٩الجمعة(١١٠ع )١٤٦٣(.١٧-١٦ص-).هـ١٣٨٦ربيع

أمين محمد أد. يحيى، عنـدناتطورات القـصة -.٢س-.األضـواء-.ب
األولى٢١الثالثاء(٨١ع )١٤٦٤(.٤ص-).هـ١٣٧٨جمادى

أمين محمد عندنا. يحيى، القصة أدب مج١٦س-.المنهل-.تطورات ،١٦
وصفر( )١٤٦٥(.٨٨-٨٧ص-).هـ١٣٧٥المحرم

السفلى والو: اليد بالـصدق يتميـز واعـد أدبي للواقـععمل -.فـاء
القعدة٢٩(٥٠٣١ع-.المدينة )١٤٦٦(.١٢ص-).هـ١٤٠٠ذو

يمـاني عبـده لمحمـد الـسفلى المحـرم٢(٤٧٥٦ع-.المدينـة-.اليد
)١٤٦٧(.٣ص-).هـ١٤٠٠

جورج وثمانين. أوريل، وأربعة وتسعمائة ألف عام جـورج/العالم تأليف
ضياء عزيز ترجمة .ص٣٨٤-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤تهامة،: جدة-.أويل؛

)١٤٦٨(

حمزة التبغ. بوقري، مترجمة: بائع قصصية تهامـة،: جـدة-.مجموعة
؛(ص١٤٣-.م١٩٨١/هـ١٤٠١ السعودي العربي )١٤٦٩().٢٩الكتاب

عزيز الفريـد. ضياء، ضـياء/ النجم عزيـز تهامـة،: جـدة-.ترجمـة
السعودي؛(ص١٢٨-.م١٩٨١/هـ١٤٠١ العربي )١٤٧٠().٣١الكتاب

رابندرانات طاغور. طاغور، من ضياءقصص عزيز ترجمة : جـدة-.؛
السعودي؛(ص١٢٩-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣،تهامة العربي ).٨٨الكتاب

)١٤٧١(
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علي محمد الحديث. قطب، العالمي القصص : الطائف-.)كانتفرستان(من
والتأليف، للنشر ثقيف )١٤٧٢(.ص٨٩-.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار

سومرست موم. موم، سومرست من ضياءقصص عزيز ترجمة : جدة-.؛
؛(ص١١٩-.م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة، السعودي العربي ).٣٧الكتاب

)١٤٧٣(

األدبي جازان األدبـي.نادي جازان لنادي السنوي -هــ١٣٩٥الكتاب
األدبي،: جازان-.هـ١٣٩٦ )١٤٧٤(.ص٣٠-.هـ١٣٩٦النادي

األدبي الطائف لعـام. نادي األدبـي الطـائف نادي -.هــ١٣٩٦ملف
األدبي،: الطائف )١٤٧٥(.ص١٢٠-.هـ١٣٩٧النادي

� 

اهللا عبد حسن سـحنون. القرشي، الـسعودية-.العم ١٤٩٣ع-.الـبالد
)١٤٧٦(.٤ص-).هـ١٣٧٣رجب٦الخميس(

اهللا عبد حسن عبـداهللا. قرشي، لألسـتاذ الخـرس الـشياطين مسرحية
ــدالجبار ــسعودية-.عب ال ــبالد ــة(١٧٠٠ع-.ال األول٢٣الجمع ــع ربي

)١٤٧٧(.٣ص-).هـ١٣٧٤

اهللا عبد السعودي. الماجد، األدب في ،٨ع-.الزيـتقافلـة-.المسرحية
)١٤٧٨(.٤٤-٤٢ص-).هـ١٣٩٠شعبان(١٨مج

الخرس الشياطين ع٢س-.اليمامة-.مسرحية األول(٣، ربيـع-ربيع
)١٤٧٩(.٢٨-٢٧ص-).هـ١٣٧٤الثاني
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اهللا عبد حيـا: الزاهد. بوقس، عن تاريخية بـندراما عمـر الخليفـة ة

الشروق،: جدة-.عبدالعزيز )١٤٨٠(.ص١١١-.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧دار

اهللا عبد العرب: المتنبي. بوقس، فـصول: شاعر ثالثة من مكـة-.مسرحية

والتوزيع،: المكرمة والنشر للطباعة مكة )١٤٨١(.ص٧٧-.هـ١٤٠٠دار

والفنـون للثقافـة السعودية العربية ال. الجمعية مـن مـسرحمـسرحيات

المشوار: السعودي ليـف/ آخر من بيت الشاعر، الرحمن لناصـر/ لعبد

الثاني يكلم مين ، رجب/ المبارك العربيـة: الرياض-.لمحمد الجمعيـة

والفنون، للثقافة )١٤٨٢(.ص٢٠٢-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣السعودية

عصام خلـى. خوقير، لمـا الليل للنـشر،: جـدة-.في الـسعودية الـدار

)١٤٨٣(.ص٢٠٨-.م١٩٧٠/هـ١٣٨٩

اهللا عبد حسين بثينة. سراج، المعارف،: القاهرة-.جميل .م١٩٥٢دار

)١٤٨٤(

اهللا عبد حسين شعرية.. الشوق. سراج، مسرحية تهامـة،: جـدة-.إليك

السعودي؛(ص١٢٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ العربي )١٤٨٥().١الكتاب

عبد حسين نفسه. اهللاسراج، المعارف،: القاهرة-.الظالم .م١٩٥٢دار

)١٤٨٦(

اهللا عبد حسين والدة. سراج، شـعرية: غرام : جـدة-.٢ط-.مـسرحية

السعودي(-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢تهامة، العربي )١٤٨٧().الكتاب
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العزيز عبد المرآة. الصقعبي، في العامـة: الريـاض-.صفعة الرئاسـة

الشباب بـالجزائر(ص٣٤-.لرعاية السعودي الثقافي ٣٠-٢٣األسبوع

الثانية )١٤٨٨().م١٩٨٤ابريل١–مارس٢٥/هـ١٤٠٣جمادى

اهللا عبد ، الجبار الخرس. عبد الحديث،: القاهرة-.الشياطين األدب رابطة

)١٤٨٩(.ص١١٨-.هـ١٣٧٤

اهللا عبد الجبار، سحنون. عبد عصرية: العم إذاعية دار: القاهرة-.تمثيلية

للطباعة، )١٤٩٠(.ص٣٩-.م١٩٥٤مصر

هاشم إبراهيم الشياطين. فاللي،  .ص١٨-.هـ١٣٧١: القاهرة-.مسرحية: مع
)١٤٩١(

اهللا عبد يحيى التاريخ. المعلمي، من اإلشـعاع،: الرياض-.صور مطابع

)١٤٩٢(.                          مج٢-.ص٣١٤-.١٩٨٣/هـ١٤٠٣

� 

الغفور عبد أحمد األستــاذ.عطار، وبـين بينــي الحمـر الزنابـق

ــاني٢١الثالثــاء(٢س-.٧٥،٧٦ع-.األضــواء-.األفغــاني الث ربيــع

)١٤٩٣(.١١ص-).هـ١٣٧٨

� 

فاسيليفتش نيقوالي جوجـول؛/المفتش. جوجول، فاسيليفتش نيقوالي تأليف

عطار عبدالغفور أحمد العربيـة،: دمشق-.ترجمة اليقظة -.م١٩٦٥دار

)١٤٩٤(.ص٢٠٣
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� 

الحمر. رابندراناتطاغور، ترجمـة/الزنابق ؛ طاغور رابندرانات تأليف
عطار الغفور عبد المعـارف،: القـاهرة-.أحمد -.م١٩٥٢-م١٩٧١دار

.ص٢٦١

والتأليف،: الطائف للنشر ثقيف )١٤٩٥(.ص٢٦١-.هـ١٣٩٨دار

 

الع الـصالح../ يـواجـإبراهيم صالح أعده ٢٦٩٦ع-.الجزيـرة-.لقاء
).هـ١٤٠٠المحـرم٢٢(

)١٤٩٦().هـ١٤٠٠المحرم٢٩(-.٢٦٩٧ع

العواج الرشـود../ يـإبراهيم محمـد المحسن عبد أعده الريـاض-.لقاء
)١٤٩٧(.١٣ص-).هـ١٤٠٣رجب١٢(

الناصر الي../ إبراهيم احمـد خالد أعده ٣٨٤٣ع-.الجزيـرة-.وسـفلقاء
الثانية١٥( )١٤٩٨(.١٥ص-).هـ١٤٠٣جمادى

الظاهري عقيل بن الرحمن عبد العوين../ أبو محمد أعده -.المسائية-.لقاء
.٤ص-).هـ١٤٠٢صفر١٦(١٩ع
)١٤٩٩(.٤ص-).هـ١٤٠٢صفر٣٣(٢٥ع

بهكليـأحم أحملق../د خالد اليوسـفـاءأعده ٥٠٧٦ع-.الريـاض-.د
األولى٢٠( )١٥٠٠(.١٥ص-).هـ١٤٠٢جمادى

الـسباعي األسـتاذ.. أحمد نقابـل شـعبان١(١١ع-.الرائـد-.تعـال
)١٥٠١(.١٣ص-).هـ١٣٧٩
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السباعي فكر.. أحمد في الحجة٢٥(الرياض-.رحلة -).هــ١٤٠٠ذو
)١٥٠٢(.١١-١٠ص

السبـأحم العـصيمي/ ..يـاعـد اهللا عبد أعده ٣٥ع-.ومـاليـ-.لقاء
)١٥٠٣(.٢١-٢٠ص-).هـ١٤٠٤المحرم١٣(

الصالح خ/ )..مسافر(أحمد أعده اليوسـفلقاء أحمـد -.الجزيـرة-.الد
الثانية١٩(٣٨٤٧ع )١٥٠٤(.١٥ص-).هـ١٤٠٣جمادى

الصالح العتيق/ )..مسافر(أحمد فهد أعده القعـدة٢٦(الرياض-.لقاء ذو
)١٥٠٥(.١٤ص-).هـ١٤٠٣

عطار الغفور عبد أفكار.. أحمد في الرجلرحلة الكـريم../هذا عبـد أعده
األسبوعية-.نيازي األول٣٠(١٢ع-.البالد  .٣٣-٣٠ص-).هـ١٣٩٢ربيع

)١٥٠٦(

قنديل الرجل.. أحمد هذا أفكار في قـستي/ ..رحلة طـالل الـبالد-.أعده
)١٥٠٧(.٢٥-٢٢ص-).هـ١٣٩٢رمضان٧(٣٤ع-.السعودية

الحميد اهللا .١٧ص) هـ١٤٠٤رجب٥(٦٤١٣ع-.عكاظ-.لقاء.. جار
)١٥٠٨(

الحميد اهللا الحربـي/ جار محمـد الكسار، مختار أعده -.اليمامـة-.لقاء
الحجة٢١(٧٧٠ع .٥٨-٥٦ص-).هـ١٤٠٣ذو

الحجة٢٨(٧٧١ع )١٥٠٩(.٥٨-٦٥ص-).هـ١٤٠٣ذو

المساعد اليوسف/ ..جهير أحمد خالد أعده العربيـة-.لقاء ،٨س-.المجلة
)١٥١٠(.٨٥-٨٢ص-).هـ١٤٠٤رجب(٧٨ع
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باجودة الرجل.. حسن هذا أفكار في نيـازي/ ..رحلة الكـريم عبد -.أعده

األسبوعية الثاني٧(١٣ع-.البالد .٢٤-٢٢ص-).هـ١٣٩٢ربيع

)١٥١١(

القرشي اهللا عبد القاضي../حسن حمد أعده العربية-.لقاء ،٣س-.المجلة

)١٥١٢(.٢٠-١٧ص-).هـ١٤٠٠(١١ع

القرشي اليمامة.. حسن الـدخيل/ ..لقاءات خالد ١٠٦ع-.اليمامـة-.أعده

األول١٦الجمعة( )١٥١٣(.١٨-١٦ص-).هـ١٣٩٠ربيع

الصالح العتيقلقاء/ )..مسافر(أحمد فهد القعـدةذو٢٦(الريـاض-.أعده

)١٥١٤(.١٤ص-).هـ١٤٠٣

القرشي اهللا عبد اليمامة.. حسن ضيف مع ساعة عبدالرحيم/ ..نصف أعده

.٢٣-٢١ص-).هـ١٣٨٦المحرم٢الجمعة(٩٧ع-.اليمامة-.نصار

)١٥١٥(

سرحان األستاذ.. حسين األسبوع.. مع االثنـين(٣٤ع-.قريش-.أحاديث

)١٥١٦(.٨ص-).هـ١٣٨٠المحرم١٠

سرحان الثانية٧( الرياض/لقاء: حسين .١٣ص-).هـ١٤٠٣جمادى

)١٥١٧(

سرحان صحفية.. حسين ع٢س-.قريش-.مقابلة المحـرم٧الثالثاء(٨،

)١٥١٨(.٦ص-).هـ١٣٨١
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عرب الراوي./ .حسين عيسى أعده جمادى٢٧(٣٨٤٥ع-.الجزيرة-.لقاء

.١٥ص-).هـ١٤٠٣الثانية

باسالمة صالح فاروق ابريل/ هـ١٤٠٤رجب(٨٥ع-.الفيصل-.لقاءأعده

.٥٤-٥١ص-).م١٩٨٤

محمـد الطيـب ومحمد الثبيتي محمد أعده جمـادي٩(الريـاض-.لقاء

)١٥١٩(.١٣ص-).هـ١٤٠٤األولى

حسين علي الجيل/..حسين ع١س-.لقاء الثاني(١٢، -).هـ١٤٠٤ربيع

)١٥٢٠(.٤٦-٤٢ص

خميس بن اهللا عبد السباعي، أحمد الجاسر، األدبـاء.. حمد يحاور الملحق

الدولة جائزة على القعدةذ٢١(الرياض-.الحائزين .١٥ص-).هـ١٤٠٣و

)١٥٢١(

الجاسر الصالح/ حمد صالح أعده ربيـع١٠(٢٧٦ع-.الجزيرة-.لقاء

.٢-١ص-).م١٩٨٠فبراير٢٦/هـ١٤٠٠الثاني

الفقيه حسين علي أعده -).هـ١٤٠٤المحرم٦(٣٤ع-.األربعاء-.لقاء

)١٥٢٢(.٢١-٢٠ص

الحجي المحاميد/ حمد خالد أعده األولـى٨(-.الريـاض. لقاء جمـادى

.١٣ص-).هـ١٤٠٣

الدوسري اهللا العبد سعد أعده القعـدة١٨(٣٦٤٦ع-.الجزيرة-.لقاء ذو

)١٥٢٣(.١٣ص-).هـ١٤٠٢

السقاف الجيل/ خيرية ع٢س-.لقاء .٣٥-٣٤ص-).هـ١٤٠٤رجب(١٥،

)١٥٢٤(



      -  

 

الشبيب حمود اليوسف/ رقية أحمد خالد أعده العربيـة-.لقاء -.المجلـة
ع٨س الثانية(٧٧، .٨٦-٨٤ص-).م١٩٨٤مارس/ هـ١٤٠٤جمادى

الجيل ع٢س-.لقاء اآلخرة(١٤، .٤٠-٣٨ص-).هـ١٤٠٤جمادى
)١٥٢٥(

عثمان أغـا/ سباعي أديـب عـادل ربيـع٢٤( -.الريـاض. حوارأعده
)١٥٢٦(.١٣ص-).هـ١٤٠٣انيالث

البواردي زوزور/ سعد أحمد أعده العربيـة-.لقاء ع٦س-.المجلة ،٢٧
.٨٥-٨٢ص-).هـ١٤٠٢شوال(

إبراهيم مجدي أعده .١٥ص-).هـ١٤٠٢رمضان١٧( الرياض-.لقاء
إبراهيم مجدي أعده ع-.لقاء وفمبرنـ/ هــ١٤٠٤صـفر(٨٠الفيصل،

)١٥٢٧(.٥٤-٥١ص-).م١٩٨٣

الصويان حمدي/ سعد كمال أعده ربيع٢١ ( ٥٣٤٧ع-.الرياض-.لقاء
)١٥٢٨(. ٣٧-٣٦ص-).هـ١٤٠٣الثاني

الحمـسليم اليوسفـلق/ ادـان أحمد خالد أعده ٤٠٧١ع-.الجزيرة-.اء
)١٥٢٩(.١٥ص-).هـ١٤٠٤صفر١٧(

الشمالن الغدير/ شريفة اهللا عبد منيرة جمـادي١١(الرياض-.حوارأعدته
)١٥٣٠(.١٦ص-).هـ١٤٠٢اآلخرة

زمخشري رجب/ طاهر محمد أعده المحـرم٦(٣٤ع-.األربعاء–.لقاء
)١٥٣١(.٩-٨ص-).هـ١٤٠٤

البابطين اإلله اليوسـف/ عبد أحمـد خالـد أعـده -.الريـاض-.لقـاء
الثاني٢٩(٥٦٨١ع )١٥٣٢(.١٨ص-).هـ١٤٠٤ربيع
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إدريس بن اهللا الرجل: عبد هذا أفكار في األسـبوعية-.رحلة -.الـبالد
)١٥٣٣(.٢١-١٨ص-).هـ١٣٩٢رجب٣(٢٥ع

إدريس بن اهللا العسعوس/ عبد حمد أعده ١١(٣٢٥٣ع-.الجزيرة-.لقاء
 .١١ص-).هـ١٤٠١رمضان

عيسى راشد أعده  .١٤ص-).هـ١٤٠٣شعبان١١: (الرياض-.لقاء
التميمـي العزيـز عبد أعده صـفر٢٨-٢٢(١٩٨ع-.المجلـة-.لقاء

)١٥٣٤(.٧١-٦٨ص-).هـ١٤٠٤

جفري اهللا الثانيـة٢٠(الريـاض-.لقاء/ عبد -).هــ١٤٠٣جمـادى
)١٥٣٥(.١٣ص

خميس بن اهللا الرجل: عبد هذا أفكار في األسـبوعية-.رحلة -.الـبالد
)١٥٣٦(.٣٩-٣٤ص-).هـ١٣٩٢شعبان١٥(٣١ع

بـعب اهللا خميسـد السعيد/ ن العزيز عبد بدرية أعدته : الريـاض-.لقاء
القعدة٤( )١٥٣٧(.١٤ص-).هـ١٤٠٢ذو

الزيد اهللا لـوز/ عبد أبـو يوسـف أعده األول٩(اليـوم-.لقاء ربيـع
)١٥٣٨(.٩ص-).هـ١٤٠٢

الغذامي محمد اهللا األولى٢٢(الرياض-.لقاء: عبد  ).هـ١٤٠٣جمادى
)١٥٣٩(

نور اهللا الحربي/ عبد محمد الكسار، مختار أعده ٧٧٣ع-.اليمامة-.لقاء
)١٥٤٠(.٥٩-٥٦ص-).هـ١٤٠٤المحرم٢٠(

العشماوي الرحمن أ/ عبد خالـد اليوسـفلقاءأعده -.الجزيـرة-.حمـد
األولى١٤(٣٨١٣ع )١٥٤١(.١٥ص-.)هـ١٤٠٣جمادى
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التويجريعبد العوين/ العزيز محمد أعده المحرم٢٥(١ع-.المسائية-.لقاء

)١٥٤٢(.٤ص-).هـ١٤٠٢

الربيعي العزيز المصري/ عبد علي أعده نيـسان) (دمشق(ثقافةال-.حوار

)١٥٤٣(.٢٣-٢١ص-).م١٩٧٩

الرفـعب العزيز الفقيه/ اعيـد حسين على ٣٧ع-.المدينـة-.لقاءأعده

)١٥٤٤(.١٣-١٢ص-).هـ١٤٠٤المحرم٢٧(

الرفاعي العزيز األول١٥(الرياض-.لقاء: عبد -).هــ١٤٠٣ىجمادى

)١٥٤٥(.١٣ص

الرفاعي العزيز الرائد: عبد صدقة/ ندوة حمدان ،١س-.الرائـد-.إعداد

ثاني(٣ع ربيع )١٥٤٦(.٢١-٢٠ص-).هـ١٣٧٩غرة

الصيخان اهللا بأطرفي/ عبد خالد أعده ربيـع٣(٤٢ع-.األربعـاء-.لقاء

)١٥٤٧(.١٧-١٦ص-).هـ١٤٠٤األول

الفيصل اهللا نقابـل: عبد ع١س-.األضـواء-.تعال القعـدة١٣(٢، ذو

)١٥٤٨(.٣ص-).م١٩٥٧يونيه١١/هـ١٣٧٦

مشري العزيز -).هــ١٤٠٤صفر٢٦(٧٧٩ع-.اليمامة-.لقاء: عبد

)١٥٤٩(.                                                     ٥٧-٥٦ص

األنصاري القدوس مفتـاح/ عبد اهللا عبد إبراهيم أعده -.الفيـصل-.لقاء

القعدة(٤١ع  .٥٩-٥١ص-).م١٩٨٠أكتوبر-سبتمبر/ هـ١٤٠٠ذو
)١٥٥٠(
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الجهيمانعبد القعـدة٢٨(الريـاض-.لقاء: الكريم -).هــ١٤٠٣ذو

)١٥٥١(.١٣ص

آشي الوهاب الحجاز: عبد صوت مع منـاع/ حكايتي اهللا عبد أعده -.لقاء

)١٥٥٢(.٤٠-٣٦ص-).هـ١٤٠٢صفر٢١(٣٥٠ع-.إقرأ

سيار بن العوين/ عثمان محمد أعده ربيـع٧(٣٧ع-.المـسائية-.لقاء

)١٥٥٣(.٤ص-).هـ١٤٠٢األول

ضـياء حـافظ / عزيز اهللا عبـد فؤاد صـفر(٣٥ع-.اإلذاعـة-.أعده

)١٥٥٤(.١٥-١٤ص-).هـ١٣٧٨

الصافي طه عيسى/ علوي راشد أعده الثانية١٤(الرياض-.لقاء جمادى

 .١٤-١٣ص-).هـ١٤٠٣
الفقيهلقاء علي األول١٧(٤٤ع-.المدينة-.أعده  .٧-٦ص-).هـ١٤٠٤ربيع

العوين محمد أعده األول(٤٩ع-.المسائية-.لقاء  .٥ص-).هـ١٤٠٢ربيع
)١٥٥٥(

العميـر إدريس/ علي اهللا عبد أعده جمـادي١٤(٥٢ع-.المدينة-.لقاء

)١٥٥٦(.١٣-١٢ص-).هـ١٤٠٤األولى

العمران محمد الرجـل: عمران هـذا أفكار في ٢٨ع-.الـبالد-.رحلة

)١٥٥٧(.٢١-١٨ص-).هـ١٣٩٢رجب٢٤(

العمران محمد العوين/ عمران محمد صفر٢(٧ع-.المسائية-.لقاءأعده

)١٥٥٨(.٤ص-).هـ١٤٠٢
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ا األول٥الجمعة(١٠٨ع-.اليمامة-.لقصيبيغازي -).هـ١٣٨٦ربيع

 .١٧-٥ص
 .١٣ص-).هـ١٤٠٣شعبان١١(٣٧٨٩ع-.اليوم

باطرفي خالد أعده الثانية٢٩(٢١٦ع-.المجلة-.لقاء رجب٥-جمادى

)١٥٥٩(.٥٩-٥٨ص-).هـ١٤٠٤

المنفى مـستعار(غيداء الجزيـرةلقـ/ )اسم ٣٥٦٢ع-.الجزيـرة-.اء

)١٥٦٠(.١٥ص-).هـ١٤٠٣شعبان١٣(

الحارثي العرابي الدميني/ فهد محمد أعده جمادى٢٧-٢٠(اليـوم. لقاء

)١٥٦١().هـ١٤٠٢الثانية

العريفي ا/ فهد عقيل أعده جمـادى٦(٥١ع-.المدينـة-.لعنـزيلقاء

)١٥٦٢(.٧-٦ص-).هـ١٤٠٤األولى

مفتي الفرهـود/ فؤاد دينا أعدته رجـب٢٩(٥٧ع-.المـسائية-.لقاء

)١٥٦٣(.٤ص-).هـ١٤٠٢

البكر الرحمن/فوزية عبد فهد أعده شـعبان٤(الريـاض-.العتيـقلقاء

)١٥٦٤(.١٣ص-).هـ١٤٠٣

حسين بن سعد بن -).هــ١٣٩٢شـعبان١(٢٩ع-.البالد-.محمد

 .٢١،٤٩-١٨ص
العوين١٠ محمد أعدها العربيـة-.أسئلة ع٤س-.المجلة المحـرم(٨،

 .٢٨-٢٦ص-).م١٩٨٠نوفمبر/ هـ١٤٠١
أ مفتاحلقاء اهللا عبد إبراهيم ع-.عده مايو١٤٠٠رجب(٣٧الفيصل، / هـ

 .٥٦-٥١ص-).م١٩٨٠يونيو
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الـصالح صـالح أعـده األول١١(٢٧٣٩ع-.الجزيـرة-.لقاء ربيـع
ص)م١٩٨٠يناير٢٩/ هـ١٤٠٠ ،١٥٦٥(.٢-١(

الثبيتـمحم أعـلق/ يـد اليوسفـاء أحمد خالد ع-.ده ٦٨٦المـسائية،
الثانية١( )١٥٦٦(.١٣ص-).هـ١٤٠٤جمادى

فقي حسن الحـزن: محمد هويته جمـادى(٢٣ع-.الفيـصل-.شاعر
)١٥٦٧(.١٢١-١١٦ص-).هـ١٣٩٩األولى

فقي حسن المصيبيح/ محمد سعود أعده القعـدة٣٠(الرياض-.لقاء ذي
)١٥٦٨(.١١ص-).هـ١٤٠١

عــواد حــسن ع٢س-.قــريش-.محمــد ــاء(٨٢، المحــرم٧الثالث
.٩-٨ص-).هـ١٣٨١

الـصيخان اهللا عبد نور، اهللا عبد ع١٣س-.اليمامـة-.حوارأعده ،٥٦٨
)١٥٦٩(.٥٠-٤٨ص-).هـ١٣٩٩شوال٣٠(

عواد حسن مـنحديث: محمد أكثـر قبل التجديد إلى الدعوة صاحب مع
قرن حناوي/ نصف فاطمة ع١٢س-.اليمامة-.أعدته القعدة٤(٥١٩، ذو

.٤٤-٤٢ص-).هـ١٣٩٨
القعدة١١(٥٢٠ع )١٥٧٠(.٤٢-٤٠ص-).هـ١٣٩٨ذو

عواد حسن والمعاصرة: محمد مفتاح/ الشعر اهللا عبد إبراهيم أعده -.لقاء
ع الثاني(٣٤الفيصل،  .٥٣-٥١ص-).م١٩٨٠مارس/ هـ١٤٠٠ربيع

)١٥٧١(

عواد حسن واألديب: محمد الشاعر مع قصير ١٦٦ع-.اليمامـة-.لقاء
األولى١٣الجمعة( )١٥٧٢(.٦-٤ص-).هـ١٣٨٧جمادى
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اهللا نصر رضا أسـعد/ محمد وليـد أعده الثـاني(الثقافـة. لقاء تـشرين

)١٥٧٣(.٤٥-٣٧ص-).م١٩٧٩

العامودي سعيد الكبير: محمد األستاذ مع صحفي ٩ع-.قـريش-.حديث

الثانية٢٨االثنين( )١٥٧٤(.٧،١٥ص-).هـ١٣٧٩جمادى

العامودي سعيد الرجل: محمد هذا أفكار في الكـريم/ رحلة عبـد أعـده

األسـبوعية-.نيازي األول١٦(١٠ع-.الـبالد -).هــ١٣٩٢ربيـع

)١٥٧٥(.١٦-١٤ص

الشبل السليمان الرجل: محمد هذا أفكار في الكـريم/ رحلة عبـد أعـده

السعودية-.نيازي األول٩(٩ع-.البالد  .٢٠-١٨ص-).هـ١٣٩٢ربيع
)١٥٧٦(

الشامخـمحم الـشي/ د محمد حسن أعده ٥٤٣١ع-.الريـاض-.خلقاء

)١٥٧٧(.٣٦ص-).هـ١٤٠٣رجب١٦(

علوان الصمادي/ محمد نسيم أعده المحرم٢٥(٤٠٥٠ع-.الجزيرة-.لقاء

)١٥٧٨(.١٥ص-).هـ١٤٠٤

السنوسي علي بن -).هـ١٤٠٤المحرم٢٧(٣٧ع-.األربعاء-.محمد

 .١١-١٠ص
سويد محمد أحمد أعده  .١٣ص-).هـ١٤٠٣رجب٢١(الرياض-.لقاء

فقيه عائل أحمد أعده ع. لقاء  .٩٩-٩٧ص-).هـ١٤٠٣رجب(٧٣الفيصل،
)١٥٧٩(
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توفيق عمر الرجل: محمد هذا أفكار في رشيد/ رحلة هاشم محمد -.أعده

األسبوعية القعدة٢٥(٤٣ع-.البالد  .١٧،٢٣-١٤ص-).هـ١٣٩٢ذو
)١٥٨٠(

المنصورـمحم اليوسـف/د أحمد خالد أعده ٣٥٩٧ع-.الجزيـرة-.لقاء

)١٥٨١(.١٩ص-).هـ١٤٠٢رمضان١٩(

عارف الحـديث.. محمود هـذا صـدقة/ في حمـدان الـبالد-.أعـده

)١٥٨٢(.٣٣-٣٠ص-).هـ١٣٩٢رمضان٢١(٣٦ع-.األسبوعية

البخيتان اليوسـف/ معيض أحمد خالد أعده ٥٠٨٢ع-.الريـاض-.لقاء

األولى٢٧( )١٥٨٣(.١٢ص-).هـ١٤٠٢جمادى

الحازمي إبراهيم العوين/ منصور محمد ٣٠١٠ع-.الجزيرة-.حوارأعده

 .١ص-).م١٩٨٠نوفمبر١١/ هـ١٤٠٠المحرم٣(

الدميني محمد أعده )١٥٨٤().هـ١٤٠٢رجب٢٤(اليوم. لقاء

العديلي الصمادي/ ناصر نسيم أعده صفر٢٧(٤٠٨١ع-.الجزيرة-.لقاء

)١٥٨٥(.١٩ص-).هـ١٤٠٤

 

سعد المجتمـع. البواردي، الثقافـة،: بيـروت-.أجراس -.م١٩٦٣دار

)١٥٨٦(.ص٢٢٢

ــعد س ــواردي، ــصباح. الب ال ــرة ــاض-.ثرث ــعاع،: الري اإلش دار

)١٥٨٧(.ص٣٦٤-.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣
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سعد الـذاكرة. البواردي، تفقد ال -.هــ١٤٠٣تهامـة،: جـدة-.حتى

؛(ص٢٣٨ السعودي العربي )١٥٨٨().٨٤الكتاب

سعد المجانين. البواردي، الكيالنـي،: القاهرة-.فلسفة -.].ن.د[مطبعـة

ص١٩٣

؛(ص١١١-.م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة،: جدة السعودي العربي ).٤٢الكتاب

)١٥٨٩(

سعد كالم. البواردي، للثقافة: الرياض-.وللسالم السعودية العربية الجمعية

)١٥٩٠(.ص٤١٨-.هـ١٤٠١والفنون،

اهللا عبد والمجتمع. بوقري، الفكر بين الطـائف: الطائف-.تأمالت نادي

)١٥٩١(.ص١٧٦-.هـ١٤٠١األدبي،

الظاهري تراب األقالم. أبو -.م١٩٨٢/هــ١٤٠٢تهامـة،: جدة-.لجام

؛(ص٣١٤ السعودي العربي )١٥٩٢().٦٨الكتاب

المحسن عبد بن عبدالعزيز جـ. التويجري، ولدي، إلى ال: ١رسائل حتى

الدوار الجميلة: ٢جـ. يصيبنا األحالم العالميـة: بيروت-.منازل الـدار

)١٥٩٣(.م١٩٨٣للنشر،

عبداهللا بن العزيز القـصيم،: الريـاض-.تزفرا. التويجري،عبد مطـابع

)١٥٩٤(.ص١٠٠-.هـ١٣٨٩

الرحمن عبد اهللا عبد الـدافئ. الجفري، الحزن في تهامـة،: جـدة-.حوار

؛(ص١٨٤-.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ السعودي العربي )١٥٩٥().٧١الكتاب
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الرحمن عبد اهللا عبد وصدى. جفري، العربيـة:جـدة-.حوار الجمعيـة
، الفنون للثقافة )١٥٩٦(.ص١٣٠-.هـ١٣٩٩السعودية

الرحمن عبد اهللا عبد األصفهاني: جدة-.لحظات.جفري، -.].ت.د[-.دار
)١٥٩٧(.ص١٣٦

الرحمن عبد اهللا عبد -.م١٩٨١/هـ١٤٠١،تهامة: جدة-.نبض. جفري،
؛(ص٢٠٨ السعودي العربي )١٥٩٨().٣٤الكتاب

محمد أحمد اإلسالمي. جمال، الفكر محكمة في معاصرة : دمشق-.قضايا
الثقافة، مجلة )١٥٩٩(.هـ١٤٠٠دار

سالمة اهللا عبد بيضاء. الجهني، )١٦٠٠(.هـ١٣٨٣،].ن.د[:بيروت-.أفكار

الكريم عبد الـشعب. الجهيمان، مـن فرد الثقافـة،: بيـروت-.آراء دار
)١٦٠١(.ص٢٥٣-.هـ١٣٨١

الكريم عبد الطريق. الجهيمان، الثقافة،: بيروت-.أين -.هــ١٣٨١دار
)١٦٠٢(.ص٣٣٥

الكريم عبد ولهب. الجهيمان، الثقافة،: بيروت-.دخان -.هــ١٣٨١دار
)١٦٠٣(.ص١٨٢

هاشم السالم عبد عارية. حافظ، )١٦٠٤(.هـ١٩٥٨،].ن.د[:القاهرة-.حواء

سعد بن محمد حسين، وآر. ابن اليمامـة،: الريـاض-.اءكتـب مطـابع
)١٦٠٥(.مج٢-.هـ١٤٠٣/ ١٤٠١

اهللا عبد زمن. الحصين، بال .م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة،: جدة-.أفكار
)١٦٠٦(
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الحمد اهللا عبد متناصرة. الحقيل، المعـارف،: بيروت-.كلمات مؤسـسة

)١٦٠٧(.ص١٧٢-.م١٩٧٠

سليمان المظلمـة. الحماد، الزوايـا على مؤسـسة: الريـاض-.أضواء

)١٦٠٨(.ص١٣٦-.هـ١٣٨٨الجزيرة،

كامل محمد المنورة. الخجا، المدينة من الثقافة،: دمشق-.أفكار مجلة دار

)١٦٠٩(.ص١١٨-.م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠

المجيد عبد عزت شعرية. خطاب، وصور العلوم،: الرياض-.مالمح دار

)١٦١٠(.ص١٥٥-.١٩٨٣/هـ١٤٠٣

الكريم عبد رضـوى. الخطيب، من وصـور: أدب : القـاهرة-.قـصص

السلفية، .ص٢٥٦-.هـ١٣٧٨المطبعة

والنشر،: جدة الطباعة )١٦١١(.ص١٩١-.].ن.د[مؤسسة

محمد بن اهللا عبد خميس، النقد. ابن في قلم جهاد مطـابع: الرياض-.من

التجارية، )١٦١٢(.مج٢-.هـ١٤٠٤/هـ١٤٠٢الفرزدق

محمد بن اهللا عبد خميس، الـسعوديين. ابن الكتـاب من لنخبة والزيت /بالدنا

بن اهللا عبد وقدمه مادته خميسمحمدجمع األدبـي،: الرياض-.بن النـادي

الشهر(ص١٥٦-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ )١٦١٣().٥؛كتاب

العزيز عبد الليل. الخويطر، خطب )١٦١٤(.م١٩٧٧.]. ن.د[الرياض-.من

الغني عبد اهللا عبد والباطل. خياط، الحق دروب في تهامة،: جدة-.تأمالت

)١٦١٥(.ص٢٦٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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إبراهيم العزيز عبد لـياله. الدعيلج، مـن يبكـي المكرمـة-.كل : مكـة

،.ع.ع )١٦١٦(.ص٢٥٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١الدعيلج

الحليم عبد والخيـال. رضوي، الفكر بين الـبالد،: جدة-.الحياة مطـابع

)١٦١٧(.ص١٩١-.هـ١٤٠٠

والحياة.سعودزبيدي، الفكر في مرسومة الشعب،: القاهرة-.كلمات دار

)١٦١٨(.ص٦٦-.م١٩٧٦

والفلسفة.حمدالزيد، األدب في األدبي،الطائفنادي: الطائف-.خطرات

)١٦١٩(.م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

حسينزيدان، األوسط.محمد الشرق حول وقضايا : الرياض-.أحاديث

والفنون، للثقافة السعودية العربية . ص٢٢٠-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الجمعية

)١٦٢٠().١٢؛السعوديةالمكتبة(

حسينزيدان، .].ت. د. : ن. د[: الرياض-.ومقاالتأشياخ.محمد

)١٦٢١(

حسينزيدان، وجمر.محمد لألوفست،األهليةالمطابع: الرياض-.تمر

الثالث(ص٢٤٠-.هـ١٣٩٩ الجزء قلم وثمرات عمر )١٦٢٢().حصاد

حسينزيدان، قلم.محمد م،١٩٨١/هــ١٤٠١تهامـة،: جدة-.ثمرات

السعودي(-.ص١٤٤ العربي )١٦٢٣().٢٨؛الكتاب

ــدان، ــسينزي ح ــد ــة.محم ــصف.. كلم ــدة-.ون ــة،: ج تهام

)١٦٢٤(.ص٣٤٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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حسينزيدان، والثقافة.محمد التاريخ في : القاهرة-.العربيةمحاضرات
أطلس، )١٦٢٥(.ص١٣١-.م١٩٧٧مطبعة

العامرالرميح، معاصـرة.محمد األديـب،مجلـة: بيـروت-.قراءات
)١٦٢٦(.ص٢٤٠-.م١٩٧٢

األصيل.طاهرزمخشري، التونـسية،: تونس-.مع ،].ت. د[الشركة
السعودي؛(-.ص١٣٣ العربي )١٦٢٧().١٥الكتاب

طاهرسي،السا الصراحة.عبدالسالم ظالل مـصردار: القـاهرة-.في
)١٦٢٨(.ص١١٠-.هـ١٣٧٢للطباعة،

مطوية.أحمدالسباعي، الطـائف: الطـائف-.أوراق األدبـي،نـادي
)١٦٢٩(.ص٤٢٠-.هـ١٤٠٢

نمشي.احمدالسباعي، مم: القاهرة-.دعونا -.].ت. د[للطباعـة،يسفدار
.ص١٨١

)١٦٣٠(.ص١٧٩-.هـ١٤٠٠األدبي،الطائفنادي: الطائف-.٢ط

العربية: الرياض-.سـباعيات/ أحمدالسباعي، للثقافةالسعوديةالجمعية
السعودية. (ص٢٠٧هـ،١٤٠٢والفنون، ).٦؛المكتبة

السعودي(ص١٤٣،م١٩٨٣/هـ١٤٠٣تهامة،: جدة العربي ).٧٣؛الكتاب
)١٦٣١(

وقلت.أحمدالسباعي، ص٢٣٨-.م١٩٨١/هـ١٤٠١تهامة،: جدة-.قال
السعودي( العربي ).٣٣؛الكتاب

المكرمة قريش،: مكة )١٦٣٢(.ص١١٨هـ،١٣٨٨مطابع
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الجن.أحمدالسباعي، دار: القاهرة-.فلسفة ،هـ١٣٦٨التأليف،مطبعة
)١٦٣٣(.ص١٣١

مجنون.أحمدالسباعي، -.م١٩٥٨مفـيس،ممطبعة: القاهرة-.يوميات
)١٦٣٤(.ص١٤٨

عبدالعزيزالسديري، المجتمع.سلطانه من اآلفاقدار: بيروت-.صور
)١٦٣٥(.ص١٤٢-.م١٩٧٥الجديدة،

والحرب.حسينسرحان، األدب الطـائف: الطائف-.في األدبـي،نادي
)١٦٣٦(.                                             ص٢٣-.هـ١٣٩٨

سرحان.حسينسرحان، حسين مقاالت ،األدبـيالنادي: الرياض-.من
الشهر(ص٢١٦-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ )١٦٣٧().١٣؛كتاب

ــالمة، ــسينباس ح ــداهللا ــين.عب جيل ــة ــدة-.حكاي ــة،: ج تهام
السعودي(ص١١٢-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ العربي )١٦٣٨().٩٥؛الكتاب

حسينباسالمة، -.م١٩٨٠/هــ١٤٠٠تهامـة،: جـدة-.وقفة.عبداهللا
السعودي(ص١٣٨ العربي )١٦٣٩().١٧؛الكتاب

صالحباسالمة، الفكر.فاروق في لمحات للفكر -.واإلنسانياإلسالميشيء
السعودية،: جدة )١٦٤٠(.ص١٦٥-.م١٩٨١/هـ١٤٠١الدار

أمينشاكر، األرض.فاتنة -.م١٩٨١/هــ١٤٠١تهامة،: جدة-.بنت
السعودي(ص٢٦٢ العربي )١٦٤١(.)٣٥؛الكتاب

عبدالرحمنالشامخ، الحـي.محمد العلـوم،دار: الريـاض-.كاتـب
)١٦٤٢(.ص١٥٩-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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شيري.حمزةشحاته، ابنتي -.م١٩٨٠/هــ١٤٠٠تهامة،: جدة-.نإلى
السعودي(ص٢١٦ العربي )١٦٤٣().١٢؛الكتاب

ــحاتة ــزة،ش ــار.حم ــحاتةحم ــاض-.ش ــريخ،: الري الم دار
)١٦٤٤(.ص٩٣م،١٩٧٧/هـ١٣٩٧

الفاضـل.حمزة،شحاتة الخلـق عمـاد تهامـة،: جـدة-.الرجولـة
)١٦٤٥().٢٧؛السعوديالعربيالكتاب(ص١٢١-.م١٩٨١/هـ١٤٠١

ص١٠٤-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠تهامة،: جدة-.عقلرفات.حمزة،شحاتة
السعودي( العربي )١٦٤٦().١٣؛الكتاب

عبــداهللالــشيخ،آل بــن جريئــة.حــسن تهامــة،: جــدة-.خــواطر
)١٦٤٧().٤٨؛السعوديالعربيالكتاب(ص١٧٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

عبداهللالشيخ،آل بن في.حسن مجتمعنا: الكفاحدورنا في صريحة أراء
)١٦٤٨(.ص١٩٥-.هـ١٣٨٣التجارية،نجدمطابع: الرياض-.

التراث-.محمدأحمدالضبيب، مرافيء العلـوم،: الرياض-.على دار
)١٦٤٩(.ص٢٢٧-.م١٩٨١/هـ١٤٠١

قلم.محمودعارف، -.م١٩٨٢/ـهـ١٤٠٢تهامـة،: جـدة-.أصداء
السعودي(ص١٠٦ العربي )١٦٥٠().٦٠؛الكتاب

ونهار.محمودعارف، للثقافـة: جدة-.ليل الـسعودية العربية الجمعية
)١٦٥١(.ص١٥٤-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣والفنون،

تاريخنا.سعيدمحمودالعامودي، ومنقحة،٣ط-.من : لرياضا-.مزيدة
للثقافة األصالة )١٦٥٢(.ص٢٢٩-.م١٩٨١/هـ١٤٠١والنشر،دار
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الكتــب.ســعيدمحمــودالعــامودي، حــديث تهامــة،: جــدة-.مــن

العربي(جم٣-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ )١٦٥٣().٧٧؛السعوديالكتاب

الحــق.عمــرمحمــدالعــامودي، المدينــة،: جــدة-.قــل جريــدة

ا(ص٣٦٦-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ )١٦٥٤().لمدينةكتاب

واألنساب.حسنعليالعبادي، والتاريخ األدب في :الطـائف-.نظرات

األدبي الطائف )١٦٥٥(.ص١٣٩-.هـ١٣٩٧،نادي

والنساء.محمدعبدالواحد، الكالب التونـسية: تـونس-.قطيع الـشركة

)١٦٥٦().٢؛السعوديالعربيالكتاب(ص١٠٢-.للتوزيع

كتبـي.عبداهللالعريف، محمـد زهيـر جمع العريف مكـة-.همسات

للطباعة،: المكرمة مكة )١٦٥٧(.ص٢٠٠-.م١٩٨١/هـ١٤٠١شركة

حسينبهاءعزي، بن أين.الدين إلى أين؟.. العالم إلى : جدة-.والعرب

السعو. (ص١٥٣-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤تهامة، العربي ).١٠٢؛ديالكتاب

)١٦٥٨(

عبدالرحيمعبداهللاعسيالن، والنقـد.بن األدب فـي ودراسات -.بحوث

العلوم،: الرياض )١٦٥٩(.ص١٦٤-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار

اللغة.عبدالغفورأحمدعطار، في للطباعة،: جدة-.آراء العربية المؤسسة

)١٦٦٠(.ص٢٢٣-.م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

عبدعطار، لغويـة-.الغفـورأحمد ومـشكالت تهامـة،: جـدة-.قـضايا

العربي(ص١٤٥-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ )١٦٦١().٥٤؛السعوديالكتاب
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عبدعطار، يراع. الغفورأحمد من الميريـة،: القاهرة-.قطرة المطبعـة
)١٦٦٢(.ص١٥٩-.م١٩٥٥

عبدعطار، األدب. الغفورأحمد فـي العربيـة: جـدة-.كالم المؤسـسة
)١٦٦٣(.ص٢٣١-.م١٩٦٤للطباعة،

عبـدعطار، المكرمـة-.كتـابي. الغفـورأحمد ،عطـار.ع.أ: مكـة
)١٦٦٤(.م١٩٣٦/هـ١٣٥٤

استاندرد،: القاهرة-.المقاالت. الغفورعبدأحمدعطار، -.م١٩٤٧شركة
)١٦٦٥(.ص٢٣٨

عبدعطار، رمضان. الغفورأحمد نفحات المكرمة-.من ،عطار.ع.أ:مكة
)١٦٦٦(.ص٢٥٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

عبدعقيلابن أبو ، الملوك.الرحمنالظاهري مطبعـة: القاهرة-.ساحة
األول(ص١٤٩-.هـ١٣٩٤التقدم، )١٦٦٧().الجزء

أبوابن الظاهري، بوان.الرحمنعبدعقيل األولـى: شعب -.الـضميمة
التقدم،: القاهرة )١٦٦٨(.ص٣١-.م١٩٧٤مطبعة

الظاابن أبوعقيل والمثال. الرحمنعبدهري، القاعدة بين العربية -.اللغة
األدبي،: بريدة القصيم )١٦٦٩(.ص١٧٢-.م١٩٨١/هـ١٤٠١نادي

أبوابن الظاهري، تلحـد. الـرحمنعبـدعقيل تهامـة،: جـدة-.لـن
السعودي(ص٣٤٣-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ العربي )١٦٧٠).(٩٢؛الكتاب

الظاهريابن أبوعقيل، ال، الهية.رحمنعبد مطـابع: الرياض-.نظرات
)١٦٧١(.ص٤٧-.م١٩٧١/هـ١٣٩١الشهري،
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أبوعبدابن ، الظاهري اله.الرحمنعقيل مطـابع: الرياض-.ةثنظرات

األوسط، )١٦٧٢(.ص٨٩-.م١٩٧٢/هـ١٣٩٢الشرق

أبوابن الظاهري، علم. الرحمنعبدعقيل زورتهكذا وورد : جـدة-.ني

).٩٩؛السعوديالعربيالكتاب(ص٣٤٤-.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤تهامة،

)١٦٧٣(

أبوابن الظاهري، والثقافـة.الرحمنعبدعقيل البيئـة في عربية هموم

المنورة-.والحضارة -.م١٩٨٢/هــ١٤٠٢األدبـي،النـادي: المدينة

الصغرى(ص٢٢٤ الرابع؛الفنون )١٦٧٤().السفر

أحمـدالعقيلي، بـن والمـؤتمرات. محمد الجامعـات فـي محاضـرات

األدبـي: جـازان-.السعودية جـازان -).م١٩٨٠/هــ١٤٠٠(نـادي

)١٦٧٥(.ص١٢٨

محمدالعمير، ومطالعات: الشعرسنابل. علي العمير: جدة-.دراسات دار

والنشر،ل الثقافية(ص٧٠-.هـ١٤٠٢لثقافة )١٦٧٦().١٤؛المكتبة

محمدالعمير، والنـشر،: جدة-.الماشيعلي. علي للثقافـة العميـر دار

الثقافية(ص١٣٢-.هـ١٤٠٢ )١٦٧٧().٥؛المكتبة

محمدالعمير، والنـشر: جدة-.أدبيةمناوشات. علي للثقافـة العمير ،دار

الثقافية(ص١١٩-.هـ١٤٠٢ )١٦٧٨().٢؛المكتبة

حسنعواد، والحياةتأمالت. محمد األدب العـالم: القاهرة-.في مطبعـة

)١٦٧٩(.ص٢١٦-.م١٩٥٠العربي،
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حسنعواد، المكرمة-.مفرحةخواطر. محمد الحجازيـة،: مكة المطبعة

.ص١٠٠-.م١٩٢٦

المدني،: القاهرة-.٢ط المجلد٢-.م١٩٦٠مطبعة في )١٦٨٠(.ج

حسنعواد، العامـةوحيمن. محمد النـصر: القـاهرة-.الحياة -.دار

)١٦٨١(.ص١٥٢

سعيدالعوضي، -.هــ١٣٧٨مفـيس،مدار: القاهرة-.أحاديث.محمد

األضواء(ص٢٠٩ )١٦٨٢().٤؛كتاب

مالعيسى، والمجتمعاستطعتما. حمدعلي التربية دار: الريـاض-.عن

)١٦٨٣(.ص٩٥-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣العلوم،

عبدأبو واألفكار. اهللالعينين، لل: بيـروت-.الكاتب العلـم ماليـين،دار

)١٦٨٤(.ص١٣٦-.م١٩٦٦

عبدأبو معنـى. اهللالعينين، لحياتنـا يكون العلـم: بيـروت-.لكي دار

.ص١٨٩-.م١٩٦٦للماليين،

الشروق،: جدة-.٢ط )١٦٨٥(.ص١٨٩-.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار

خالدالغامدي، امرأةالبكاء. علي وجه العلـم: جـدة-.جميلـةعلى دار

والنشر، )١٦٨٦(.ص١٠٩-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣للطباعة

خالدالغامدي، عينيكالسفر. علي للطبـع: القاهرة-.إلى أمـون مؤسسة

)١٦٨٧(.ص١١٧-.م١٩٨١والنشر،

البالد،: جدة-.مسافرةمحطات. هندباغفار، -.م١٩٨٢/هــ١٤٠٢دار

)١٦٨٨(.ص١٥٩



      -  

 

صالحباغفار، المهدومنافذة. هند الحائط الطـائف: الطائف-.على نادي
)١٦٨٩(.ص٥٣-.هـ١٣٩٨األدبي،

عبدالفركز، الحقيقة. اهللاناصر مجهر القصيم: (اضالري-.تحت ،)مطابع
)١٦٩٠(.ص١٣٥-.].ت.د[

إبراهيمالفزيع، األدبأحاديث. خليل النـضال،:دمـشق-.فـي مطـابع
)١٦٩١(.ص١٧٥-.م١٩٦٦

إبراهيمالفزيع، األدبـي،ال: الريـاض-.صـحفيةأفكـار. خليل نـادي
الشهر(ص٨٧-.هـ١٤٠١ )١٦٩٢().٢٧؛كتاب

حسنفقي، الروضة،: جدة-.فيلسوف. محمد م،١٩٨٠/هـ١٤٠٠مطابع
الصغيرة( )١٦٩٣().٣٢؛المكتبة

الع: القاهرة-.اليومنحنأين. إبراهيمفاللي، الكتاب -.].ت.د[ربـي،دار
)١٦٩٤(.ص١٣٢

عبدابن بن زيد ومناقشات. العزيزفياض، مكتبـة: بيروت-.بحوث دار
)١٦٩٥(.ص١٣٨-.م١٩٧٠/هـ١٣٩٠الحياة،

عبدابن بن زيد الجهاد. العزيزفياض، من مطـابع: الريـاض-.صور
جـ١٣٨٧الرياض، )١٦٩٦(.٢هـ،

عبدابن بن زيد واالجتمـاع. العزيزفياض، واألدب الـدين في -.فصول
المحمدية،: القاهرة الطباعة )١٦٩٧(.ص٥٤٢-.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣دار

عبدابن بن زيد صوب. العزيزفياض، كل الكتـب،: بيـروت-.من دار
)١٦٩٨(.ص٣٨٤-.م١٩٦٧
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عليقدس، وحي. محمد األدبـي،: جدة-.الخالدةالرسالةمن جدة نادي
)١٦٩٩(.ص١٠٠-.هـ١٤٠٠

اهللالقرشي، عبد للماليـين،: بيـروت-.والنـاسأنا. حسن العلـم دار
)١٧٠٠(.١٧٤-.م١٩٦٥

اهللالقرشي، عبد األدبـي،: جدة-.٢ط-.ووردشوك. حسن جـدة نادي
)١٧٠١(. ص٢٢٧-.هـ١٤٠١

خضرانالقرني، والمجتمـعصور. علي الحياة نـادي: الطـائف-.من
األدبي )١٧٠٢(.ص٨١-.هـ١٣٩٧-.الطائف

عبدالقصيبي، وذاك. الرحمنغازي هذا الـوطن،: الريـاض-.عن دار
)١٧٠٣(.ص١٦٥-.هـ١٣٩٨

عبدالقصيبي، المتواضـع. الرحمنغازي رأيـي تهامـة،: جـدة-.في
الع(ص٩٢-.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤ )١٧٠٤).(١٠١؛السعوديربيالكتاب

عبدكتبي، األعماق. العزيزنزيهه من األصـفهاني،: جدة-.همسات دار
)١٧٠٥(.ص٧٨-.هـ١٤٠١

الفتاحأبو عبد والـصحافة: جدة-.واثباجأمواج. مدين، الطباعة مؤسسة
)١٧٠٦(.ص٢٢٢-.هـ١٣٧٨والنشر،

الفتاحأبو عبد الحياةفي. مدين، الثقـافي،: جدة-.معترك األدبـي النادي
)١٧٠٧(.ص٦١٥-.١٩٨٢/هـ١٤٠٢

العلــوم،: الريــاض-.وطنيــةأوراق. حمــدالمرزوقــي، دار
)١٧٠٨(.ص٢٩٢-.هـ١٤٠١/م١٩٨٠
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المكرمة-.والمرحلةالمقال. حامدمطاوع، الثقـافي،: مكة مكـة نـادي
)١٧٠٩(.ص٢٦١-.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

من. حامدمطاوع، -.م١٩٨٢/هــ١٤٠٢تهامة،: جدة-.الحصادشيء
السعودي(ص٤٣٦ العربي )١٧١٠().٥٩؛الكتاب

قنـديل،: جدة-.عنقودمنحبات. عليمحمدمغربي، -.م١٩٦٨مؤسسة
)١٧١١(. ص١٦٩

اهللامناع، للتوزيـع،: تـونس-.الحيارىأمين. عبد التونـسية الـشركة
السعودي(ص٧٧-.].ت.د[ العربي )١٧١٢().١؛الكتاب

اهللامناع، للثقافـة: جدة-.اآلخرالطرف. عبد الـسعودية العربية الجمعية
)١٧١٣(.ص١٣٥-.هـ١٤٠٣-.والفنون

عبدالمهندس، والحيـاة. القادرأحمد األدب فـي : الريـاض-.تـأمالت
)١٧١٤(.ص١٨٣-.هـ١٤٠٣،المهندس.ع.أ

األدبينادي األدب. الطائف،الطائف في الطائف: الطائف-.مقاالت نادي
)١٧١٥(.ص١٢٦-).هـ١٣٩٨(األدبي،

الرحمنالنفيسة، إنـسانية. حسنعبد وقـضايا تهامـة،: جـدة-.أحاديـث
العربي(ص١٧٥-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ )١٧١٦().٨٠؛السعوديالكتاب

عبدنيازي، الكريم العباقرة. هللاعبد المكرمة-.شكوى مكـة: مكة نادي
)١٧١٧(.ص٢٣٢-.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الثقافي،

الكريمنيازي، المكرمـة-.والمسؤوليةالقمة. عبد ،نيـازي. ع:مكـة
)١٧١٨(.ص٢٥٦-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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الكريمنيازي، المكرمـة-.زبيدةيادربوداعا. عبد نيـازي،. ع:مكـة

)١٧١٩(.ص١٤٢-.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

العزيزالهزاعي، الـوطن. سليمانعبد سبيل : بيـروت-.نـارونور: في

والترجمة للتأليف العالي )١٧٢٠(.ص٢٣١-.م١٩٦٤،المكتب

 

صالح شـاكرنب. إبراهيم، أمين لفاتنة األرض ٥٢٥٤ع-.المدينـة-.ت

)١٧٢١(.١٢ص-).هـ١٤٠١شعبان٢٩(

شكيب األمواج. األموي، سطور: ياصاحب في ،٦٨ع-.األضواء-.رسالة

األول٢الثالثاء(٢س-.٦٩ -).م١٩٥٨سـبتمبر٦/ هــ١٣٧٨ربيع

)١٧٢٢(.١٤ص

سعد بن محمد حسين، شاكر. ابن أمين لفاتنة األرض العربية-.نبت -.المجلة

ع٧س األولى(٧٦، )١٧٢٣(.٢٢-٢٠ص-).هـ١٤٠٤جمادى

سعد بن محمد حسين، الـسعودي. ابن العربية المملكة في األدبي -.النثر

ا٢١(،٣١٧٥ع-.الجزيرة )١٧٢٤(.١١ص-).هـ١٤٠١آلخرةجمادي

المعاصرة السعودية المرأة أدب حمـد/من بـن الكريم عبد وإعداد جمع

النموذجية،: الرياض-.الحقيل )١٧٢٥(.ص٢٥٤-.هـ١٤٠٣المطابع

محم غـالدميني، اهللاـد الـسباعيـونـدع.رم ألحمد نمشي اليـوم-.ا

الثانية٣٠( ).هـ١٤٠١جمادى

)١٧٢٦().هـ١٤٠١رجب٧(
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محمود الشامخ. رداوي، لمحمد الحي العربيـة-.كاتب ،٧س-.المجلـة

)١٧٢٧(.٢٧-٢٥ص-).هـ١٤٠٤المحرم(٧٢ع

حمد جفري. الزيد، اهللا لعبد العربية-.نبض ع٦س-.المجلة شوال(٥٧،

)١٧٢٨(.٥٩-٥٨ص-).هـ١٤٠٢

الرحمن عبد محمد الـسعودي. الشامخ، األدب في النقدية المقالة -.نشأة

ع١س-.الدارة األول١، ربيع )١٧٢٩(.٤٣-٣٢ص-.هـ١٣٩٥،

الشيخ المثنى جوهرهم. عطية، إلى الناس أشكال ٥٩ع-.األربعـاء-.من

)١٧٣٠(.٣ص-).هـ١٤٠٤رجب٣(

محمد الرميح. عنان، العامر محمد للمرحوم معاصرة المجلـة-.دراسات

-).م١٩٨٤مـايو-أيـار/هــ١٤٠٤شعبان( ع٨،٧٩س-.العربية

)١٧٣١(.٦٤-٦٢ص

 

علي بن الحسن بـنالمقامة. البهكلي، محمد بن اهللا عبد تحقيق الضمدية

دهش أبو الشريف،: الرياض-.حسين وإعالنات .ص٣١-.هـ١٤٠٢مطابع

)١٧٣٢(

 

الشباب لرعاية العامة اإلحساء. الرئاسة لـشباب. مكتبة أدبيـة لمحـات

الثقافي: اإلحساء الرئاسـة: اإلحـساء-.هـ٩٧/١٣٩٨الموسم مكتـب

ل الشباب،العامة )١٧٣٣(.ص٨٤-.هـ١٣٩٨رعاية
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اهللا عبد المرآة. سالمة، في السعودية البعثات سالمة/ طلبة اهللا عبد إعداد

ــسي التون ــدالرحمن ،عب ــي ــاهرة-.الجهن ــأليف،: الق الت دار ــة مطبع

)١٧٣٤(.ص١٨٩-.م١٩٥٤/هـ١٣٧٤

س محمد الحجازية.رورالصبان، الناشئة أدب من صفحة أو الحجاز أدب

ونثرا المكرمة-.شعرا الحجازية،: مكة .ص٨٨-.هـ١٣٤٤المكتبة

)١٧٣٥(

سرور محمد اللغـةعرالم. الصبان، فـي الحجـاز شـبان أراء أو ضي،

المكرمة-.العربية الحجازية،: مكة )١٧٣٦(.ص٧٧-.م١٩٢٦المكتبة

البكيري ، األمل الثقافية. ةنادي للجنة األدبي اإلنتاج من نماذج األمل منار

األمل )١٧٣٧(.ص١٠٣-.١٩٨٣/هـ١٤٠٣النادي،: البكيرية-.بنادي

اإلسعاف جمعية اإلسـعاف. المكرمـةمكة. نادي مكـة-.محاضـرات

اإلسعاف،: المكرمة جمعية )١٧٣٨(.ص٢٢٢-.هـ١٣٥٧نادي

األدبي الطائف ف. نادي األدبمقاالت األدبي: الطائف-.ي الطائف -.نادي

)١٧٣٩(.ص١٢٦

السعودي الشباب أحالم من زواوي/نفثات هاشم فـدعق،إعداد ،حـسن

الساسي العربي: القاهرة-.عبدالسالم الكتاب )١٧٤٠(.،هـ١٣٦٨دار
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الموضوعات–١ مسرد
األعالم–٢ مسرد
العناوين–٣ مسرد
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٢٤–١الشعبي األدب
٢٥ببليوجرافيات–العربي األدب
–٣٨

١٦٦–٣٩نقد-العربي األدب
١٦٧كتب-األطفال أدب

١٨٢-١٦٨العاميةاألمثال
١٩٠-١٨٣نقد-العاميةاألمثال

٢٥٣-١٩١التراجم
٢٩٠-٢٥٤الذاتية التراجم
-٢٩١مراجعات–الذاتية التراجم
٢٩٨

-٢٩٩تراجم–الشعبي الشعر
٣١٥

وقصائد دواوين�الشعبي الشعر
٣٨٠-٣١٦

-٣٨١مجموعات�الشعبي الشعر
٤٢٤

٤٥٨-٤٢٥نقد–الشعبيالشعر
وقصائددواوين–العربيالشعر

٧٣٧-٤٥٩
-٧٣٨النقد-بيالعر الشعر

١٠٩٥

١١٠٣-١٠٩٦الشعبيةالقصص
-١١٠٤دنق–الشعبية القصص

١١٠٩
١٢٦٦-١١١٠العربيةالقصص
-١٢٦٧نقد–العربيةالقصص

١٤٦٧
١٤٧٣-١٤٦٨المترجمةالقصص

١٤٧٥-١٤٧٤السنويةالكتب

١٤٧٩-١٤٧٦نقد  المسرحيات
١٤٩٢-١٤٨٠العربيةالمسرحيات
١٤٩٣نقد � الهنديةالمسرحيات
ترجمة–اليوغسالفيةالمسرحيات
١٤٩٤

١٤٩٥ترجمة � الهنديةسرحياتالم
١٥٨٥-١٤٩٦الصحفيةالمقابالت
١٧٢٠-١٥٨٦العربيةالمقاالت
-١٧٢١نقد -العربيةالمقاالت

١٧٣١
١٧٣٢العربيةالمقامات

-١٧٣٣مجموعات-العربيالنثر
١٧٤٠
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عبدالرحمن الخيل، ٤٣٤أبا
عثمان بن عبدالمحسن أبابطين،

٢٥٤،٣٨١
بكرإ أبو أحمد ٣٩براهيم،

رضوان ٧٣٨،٧٣٩،٧٤٠إبراهيم،
صالح ١٧٢١إبراهيم،

إبراهيم عبداهللا ٧٤١إبراهيم،
محمد عزت ،١٢٦٧إبراهيم،

١٢٦٨،١٢٦٩
مجدي ١٥٢٧إبراهيم،

عبداهللا إدريس، ،٤٣،٤٥٩ابن
٧٤٢،٧٤٣

محمد بن مطلق بادي، ٣١٨ابن
عبداهللا حجاب بخيت، ٣٧٧ابن

عب بخيت، ٥١داهللابن

عبداهللا بن محمد بليهد، ٤٧٠ابن

عائض بن عبداهللا ثالب، ،٧٧٦ابن

٧٧٧

جريد ٣٢١ناصر،ابن

إبراهيم جعيثين، ٣١٩ابن

جال ١٢٩٢ابن

عبداهللا بن سعد جنيدل، ،٢٩٩ابن

٣٧٩

عبداهللا بن سليمان حاذور، ابن

٣٢٤،٣٢٥

حمد بن سعد حريول، ٣٢٧ابن

سعد بن محمد حسين، ،٦٦ابن

٢٠٩،٢١٠،٢١١،٨٠٥،

٨٠٦،٨٠٧،٨٠٨،٨٠٩،

٨١٠،٨١١،٨١٢،٨١٣،

٨١٤،١٣١٠،١٣١١،١٦٠٥،

١٧٢٣،١٧٢٤

محمد بن عبداهللا خميس، ،٨،٩ابن

١٠،٢٦٧،٣٠٠،٣٠٢،٣٨٨،

٣٨٩،٤٣٢،٤٣٣،٥٣٣،

١٠٩٧،١٦١٢،١٦١٣

عبداهللا سبيل، ٣٣٣،٣٩٦ابن

سليمان سحمان، ٥٧٧ابن

من الشريف سلطان، ٣٣٨صورابن
عثمان سيار، ٥٩٠،٥٩١ابن

علي بن عبداهللا صقية، ،٣٥٠ابن
٣٥١

محمد طالل، ١١٩٧ابن

حسين البقمي، عائش ٤٠٦ابن

عبداهللا العنزي، عبار ،٤٠٧ابن

٤٠٨

محمد عثيمين، ٦٢٩ابن
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عبدالرحمن أبو الظاهري، عقيل ابن
٢٤١،٣٠٨،٣٠٩،٣١٠،
٣١١،٤٥١،٤٥٢،٦٣٨،
٩٧٣،٩٧٤،٩٧٥،٩٧٦،

١٦٦٧،١٦٦٨،١٦٦٩،١٦٧٠،
١٦٧١،١٦٧٢

فهد بن فهد علوش، ٣٥٤ابن
زينعمير،ابن بن ١١٠١محمد
عبدابن بن زيد العزيزفياض،

١٦٩٥،١٦٩٦،١٦٩٧،١٦٩٨
فهد محمد، ٣٧٠ابن

محمد الدوسري، مشعي ٣٧٢ابن
عبداهللا بن هويشل هويشل، ابن

٣٧٩
فيصل يزيد، ٣٨٠ابن
عبداهللا ١٢٧٨األبنوي،

ال سعيدأبو ٨٦٥رضا،
علي العال، ٦٤٣أبو

عبدأبو ١٦٨٤،١٦٨٥اهللالعينين،
حمزة غالب الفرج، ١٢١٧أبو

حمزة غالب الفرج، ،١٢١٦أبو
١٢١٧،١٢١٨،١٢١٩،
١٢٢٠،١٢٢١،١٢٢٢،١٢٢٣

عبدالرحيم بكر، ،٧٥٨،٧٥٩أبو
٧٦٠،٧٦١،٧٦٢

الظاهري تراب ١٥٩٢أبو

١١٠٤هشامحاكمة،أبو

نظيم حسان، ٨٠٢أبو

ناصر محمد حمراء، ٨٢٨أبو

فوزية خالد، ٥٢٢أبو

مستعار اسم خيال ٧٠أبو

محمد عبداهللا داهش، ٧١،٧٢أبو

عبداللطيف يوسف سعد، ٥٨١أبو

محمد سليم، ٩٠٣أبو

يوسف لوز، ١٤٣٦،١٥٣٨أبو

العبدالرحمن علي ماجد، ،٣٦٩أبو

٤٢٠

عبدالفتاح مدين، ،٢٩٥،١٠٤٩أبو

١٠٥٠،١٠٥١،١٠٥٢،

١٠٥٣،١٧٠٦،١٧٠٧

عبدالرحيم ٤٢٥األحمدي،

عبداهللا ١٥٥٦إدريس،

يعقوب ١٦٧إسحاق،

الدين ناصر ٧٤٤األسد،

وليد ١٥٧٣أسعد،

محمد سليمان ٣٣إسماعيل

عبداهللا صالح ٤٥األشقر،

إبراهيم عبدالوهاب ٤٦٠اآلشي،

مستعار اسم السراب، ٣١٧أطالل
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أديب عادل ،٧٤٥،١٢٧٠أغا،
١٢٧١،١٥٢٦

مستعارأغاريد اسم ٣١٦السعودية
علي بن إسماعيل ١٨٣األكوع،

عبداهللا،الشيخآل بن حسن
١٦٤٧،١٦٤٨

بن عبدالرحمن الشيخ، آل
٢٣٠عبداللطيـف

محمد بن علي تركي، ٢٠٢آل
سعود بن خالد سعود، ٥٨٢آل

بن عبدالمحسن سعود، آل
٥٨٣سعود

بن براك سويلم، آل
٣٤١عبدالمحسن

عب بن سعد كليب، ٤١٧دالرحمنآل
عبداهللا مبارك، ،١٤٨،١٤٩آل

١٠٣٨،١٠٤٣
عواض زاهر ،٤٦١،٤٦٢األلمعي،

٤٦٣،٤٦٤
إبراهيم يحي ١٦٨األلمعي،

شكيب ،٤٦،١١١٠األموي،
١١١١،١١١٢،١٧٢٢
فؤاد ٤٧أمين،

الطيب عبدالرحمن األنصاري،
٧٤٦،٧٤٧

عبدالقدوس ،٤٨،٤٩األنصاري،

١٩٤،١٩٥،١٩٦،١٩٧،

١٩٨،١٩٩،٢٠٠،٢٤٦،

٤٦٥،٧٤،٧٤٩،٧٥٠،٧٥١،

١١١٣،١٢٧٢،١٢٧٣،

١٢٧٤،١٢٧٥

جابر،األنصاري ٥٠،١٢٧٧محمد

جورج ١٤٦٨أوريل،

يحيى ١١٣١،١١٣٢باجنيد،

صالح محمد ٨٣٦باخطمة،

سالم أحمد ١٣٢٤بادويالن،

سلطان ٤٦٦البادي،

أحمـد محسن ٨٧١باروم،

سعد ٧٥٢البازعي،

،١٦٣٨حسينعبداهللا،باسالمة

١٦٣٩

صالح فاروق ،١٥١٩باسالمة،

١٦٤٠

محمد عبداهللا ،٦٠٠باشراحيل،

٦٠١

خالد ١٥٤٧،١٥٥٩باطرفي،

سالم،باعطب ٦٣٦،٦٣٧أحمد
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صالح هند ،١٢١٥،١٦٨٨باغفار،

١٦٨٩

سالم. باقارش ١٢٢٨صالح

محمد صادق ٤٢٦بخيت،

عبداهللا ،١٢٧٩،١٢٨٠بخيت،

١٢٨١

بن معيض ،٤٦٧عليالبخيتان،

٤٦٨

محمد ثابت ٧٥٣،٧٥٤بداري،

أحمد خالد ١٢٨٢البدلي،

فؤاد أحمد ١٢٨٣بركات،

أحمد عبدالرحمن ،٢٩١برهمين،

١٢٨٤

ماجدولين ٧٥٥بسيسو،

اهللا عوض مصطفى ،٧٥٦بشارة،

٧٥٧

عبد ١١١٤،١١١٥القادربصراوي،

٤٦٩مريم،بغدادي

عائض بن حسين ٣٨٢البقحي،

قنديل محمد ١٨٥البقلي،

غيث بن عاتق ،٢،١٦٩البالدي،

٢٥٥،٢٥٦،٤٢٧،٤٥٦

صالح محمد ،٢٠١البليهشي،

١١١٦

جاد محمد ٧٦٣،٧٦٤البنا،

يحيى أحمد ٤٧١،٤٧٢بهكلي،

علي بن الحسن ١٧٣٢البهكلي،

ناصر حميد، ٥٢٠بو

سعد ،٤٧٣،٤٧٤،٤٧٥البواردي،

٤٧٦،٤٧٧،٤٧٨،٧٦٥،

٧٦٦،٧٦٧،٧٦٨،١١١٧،

١٥٨٦،١٥٨٧،١٥٨٨،

١٥٨٩،١٥٩٠

سليمان ناصر ٨٣٠بوحيمد،

حمزة ١١١٨،١٤٦٩بوقري،

عبداهللا ،٧٦٩،٧٧٠بوقري،

١٥٩١

عبداهللا ،١١١٩،١٤٨٠بوقس،

١٤٨١

عبدالعزيز  ١٥٣٤التميمي،
بدر ٧٧١توفيق،

عمر محمد ،٢٥٧،٢٥٨توفيق،

١١٢٠،١٢٨٥

صالح،التوم ٧٧٢حسن

العبداهللا عبدالعزيز التويجري،

١٢٨٦،١٢٨٧،١٥٩٤
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عبدالعزيز ٢٠٣،٧٧٣التويجري،

عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري،

١٥٩٣

محمد ٤٧٩،٤٨٠،١٥١٩الثبيتي،

حميد مطلق ٣٨٣،٤٨١الثبيتي،

علي عبداهللا ٧٧٤٧٧٥ثقفان،

أحمد بن محمد ٣٨٤الثميري،

محمود محمد اهللا، ،٧٧٩جاد

٧٨٠،٧٨١

حمد ،٣،٢٠٤،٢٥٩الجاسر،

٢٦٠،٢٦١

محمد عبداهللا ٤٨٢،٤٨٣جبر،

إسماعيل مشيرة ١٢٨٩جبريل،

عبداهللا ٧٨٢الجبوري،

محمد عبداإلله ٤٨٤جدع،

إبراهيم محمد ،٤٨٥،٤٨٦جدع،

٤٨٧،٤٨٨،١٢٩٠

عبدالكريم ٥٣جـرمانوس،

عبداهللا بن عبدالعزيز الجريفاني،

٣٢٢

سعيد ٥٤الجزائري،

راشد ٣٢٠الجعيثين،

مقبول ١٢٩١ساعدالجعيد،

عبدالرحمن عبداهللا ،٥٥الجفري،

٧٨٣،١١٢١،١١٢٢،١١٢٣،

١١٢٤،١٥٩٥،١٥٩٦،

١٥٩٧،١٥٩٨

محمد أحمد ،٥٦،٢٠٥جمال،

٤٨٩،٤٩٠،١١٢٥،١٥٩٩

محمد صالح ٢٦٢جمال،

رمزي ١٢٩٣جمجوم،

عبدجمعان سعيد، ،١١٢٦اهللا

١١٢٧،١١٢٨،١١٢٩

لطفـي،جمعة ٢٠٦رابح

محمد سعود ١٢٩٥الجهني،

سالمة عبداهللا ١٦٠٠الجهني،

عبدالكريم ،١٧٠،٢٦٣الجهيمان،

٢٦٤،١٠٩٦،١٦٠١،١٦٠٢،

١٦٠٣

فاسيليفتش نيقوالي ١٤٩٤جوجول،

إبراهيم عابد ٤٩١الجوفي،

إسماعيل محمد ٤٩٢جوهرجي،

محمد ١١٣٣نورالجوهري،

محمد ٤الجوهري،

خلف األسمر ٣٢٣الجويعان،
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خال بن عبداهللا ٣٨٥دالحاتم،

سعيد أحمد ٧٨٤الحازمي،

يحيى حجاب ،٢٠٨الحازمي،

١١٣٤،١١٣٥

إبراهيم منصور ،٢٧،٥٧الحازمي،

٥٨،٥٩،٦٠،٤٩٣،٧٨٥،

١٢٩٧،١٢٩٨،١٣٩٩،١٣٠٠،

١٣٠١،١٣٠٢،١٣٠٣،١٣٠٤،

١٣٠٥،١٣٠٦،١٣٠٧،

هاشم عبدالسالم ،٦٠،٤٩٤حافظ،

٤٩٥،٤٩٦،٤٩٧،٤٩٨،

٤٩٩،٥٠٠،٥٠١،٥٠٢،

٥٠٣،٥٠٤،٥٠٥،٥٠٦،

٥٠٧،٥٠٨،٥٠٩،٧٨٦،

٧٨٧،٧٨٨،١١٣٦،١١٣٧،

١٦٠٤

عثمان ٦١حافظ،

علي ٢٨حافظ،

عبداهللا فؤاد ١٥٥٤حافظ،

عبداهللا ،٦٢،٧٨٩،٧٩٠الحامد،

٧٩١،٧٩٢،٧٩٣،٧٩٤،

٧٩٥،٧٩٦،٧٩٧،٧٩٨،

٨٠٠،٨٠١

عبدالهادي فوزان الحجيلي،

قاسم ١٢٩٦حداد،

حمد الحميدي ٣٢٦الحربي،

جبر محمد ،٥١١،١٥٠٩الحربي،

١٥٤٠

زابن بن نايف ٣٨٦الحربي،

أحمد محمد ٥١٢حساني،

أحمد زكريا ١٣٠٩حسن،

علي ١١٣٨،١١٣٩حسون،

حسين ١١٤٠،١١٤١عليحسين،

طه ٦٣،٦٤،٨٠٤حسين،

حمد عبدالجبار ٦٥،٨٠٣حسين،

هاشم ١١٤٢سالمحسين،

أسعد ماجد ٥١٣الحسيني،

عبداهللا ١٦٠٦الحصين،

إبراهيم بن عبدالرحمن الحفظي،

٥١٤،٨١٥

إبراهيم بن محمد ٥١٥الحفظي،

أحمد ٨١٦الحقيـل،

حمد عبداهللا ،٢٦٥،٨١٧الحقيل،

١٦٠٧،١٧٢٥

مقبول محمد مصطفى ٢٩حالوة،

عبدالفتاح ٢١٢الحلو،

عبد ١١٠٥الستارالحلوجي،
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عبدالرحمن حسن ٦٧الحليبي،

حسن ٨١٨حماد،

سليمان ،٣٢٩،٣٣٠،٥١٦الحماد،

١١٤٣،١١٤٤،١١٤٥،١٦٠٨

جندل ٣٢٨حمد،

راشد ،٨١٩،٨٢٤الحمدان،

١٣١٢
عبداهللا محمد ،٦٨،٤٢٨الحمدان،

٤٢٩،٨٢٠
فهمي محمد ،٨٢١،٨٢٢الحمدان،

٨٢٣،٨٢٥
كمال ١٥٢٨حمدي،

سالم. الحميد ٥١٨عبداهللا
اهللا جار ،٦٩،١١٤٦الحميد،

١٣١٣
سالم عبداهللا ٥١٧،٨٢٦الحميد،

المحمدالحميد ناصر ،٣٣١،٣٨٧
سعد ،٤٣٠،٥١٩،٨٢٧الحميدين،

١٣١٤
فاطمة ١٥٧٠حناوي،

محمد أحمد ٨٢٩الحوفي،

عبدالخاتم ١٣١٦القدوس،

مجدي ٥٢١خاشقجي،

المحاميد ١٥٢٣خالد

كامل محمد ١٦٠٩الخجا،

سراج ٥٢٣خراز،

حاتم ،١٣١٥،١٣١٧خريبط،

١٣١٨،٨٣١

محمد منصور ١٣١٩الخريجي،

ع مهديخزام، ٥٢٤باس

مستعار اسم نجد ٤٣١خزامى

فؤاد ٨٣٢الخشن،

عثمان عمر ٥،٦خضر،

فوزي ٨٣٣خضر،

علي ٢١٣،٨٣٤خضران،

عزت ٨٣٥،١٦١٠خطاب،

العيد محمد ،٥٢٥الخطراوي،

٥٢٦،٥٢٧،٨٣٧

عبدالحميد ،٥٢٨،٥٢٩الخطيب،

٥٣٠،٥٣١،٥٣٢

عبدالكريم ،٧،٢١٤الخطيب،

٢١٥،١١٤٧،١٦١١

عب ٢٦٦داهللاخطيب،

عبدالمنعم محمد ،٨٣٨الخفاجي،

٨٣٩

خالد ١١٤٨،١١٤٩محمدخليفة،

خليل ٨٤٠الخليلي،
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فهد ١٣٢٠الخليـوي،

سعيد محمد ٥٣٤الخنيزي،

الدين محي عبدالعزيز ،٥٣٥خوجة،

٥٣٦

عصام ،١١٥٠،١١٥١خوقير،

١١٥٢،١١٥٣،١٤٨٣

عبدالعزيز ٨٤١،١٦١٤الخويطر،

عبدالغني عبداهللا ١٦١٥خياط،
عمر عبداهللا ٨٤٢،١٣٢١خياط،

نجاة ١١٥٤خياط،

سعد محمد ٥٣٨الدابل،
محمد إبراهيم ٥٣٧الدامغ،

خالد ١٥١٣الدخيل،
عبدالعزيز ٨٤٣الدسوقي،

إبراهيم عبدالعزيز ١٦١٦الدعيلج،
سعيد محمد ،٢١٦،٢١٧دفتردار،

٨٤٤،٨٤٥،١١٥،١١٥٦
عمر ٨٤٧دقاق،

حامـد ،١٨٦،١١٥٧دمنهوري،
١١٥٨

علي ١٥٨،٨٤٦الدميني،
محمد ،١٥٦١،١٥٨٤الدميني،

١٧٢٦

العبداهللا سعد ،٨٤٨الدوسري،

١٣٢٢،١٣٢٣،١٥٢٣

عبدالعزيز بن سعود ٣٩١الدوسري،

عبدالرحمن ٥٣٩الدوسري،

مشعي ابن محمد ٣٩٢الدوسري،

صادق محمد ،١٧١،١١٥٩دياب،

١١٦٠

أحمد ،٧٣،٧٤،٨٤٩الذهب،

٨٥٠

الفقا سعيدذو محمد ٧٥ر،

مستعار ،٧٦،٨٥١راصداسم

١٣٢٥

الفزيع نبيل ١٣٢٦راغب،

١٥١٩عيسى،الراوي

عبدالحميد ٥٤٠ربيع،

عبدالعزيز ،٢٦٨،٨٥٢الربيع،

٨٥٣

يحيي ٣٠١الربيعان،

عبداهللا ٣٩٣ربيعة،

عبدالعزيز ١١،٢١٨الربيعي،

الدين ضياء ٢١٩،٥٤١رجب،
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١٤٨٢،١٥٣١محمد،رجب

يوسفرح ١٣٢٧ال،

محمود ،٧٧،٧٨،٨٥٤رداوي،

٨٥٥،٨٥٦،٨٥٧،٨٥٨،

٨٥٩٨٦٠،٨٦١،٨٦٢،٨٦٣،

٨٦٤،١٣٢٧،١٣٢٨،١٣٢٩،

١٣٣٠،١٣٣١،١٣٣٢،

١٣٣٣،١٧٢٧

محمد عبدالمحسن ١٤٩٧الرشود،

عبدالحميد ١٧٢الرشودي،

فهد ٣٠٣،٣٠٤الرشيد،

هاشم محمد ،٥٤٢،٥٤٣رشيد،

٥٤٤،٥٤٥،٥٤٦،٥٤٧،

١٥٨٠

هدى ١١٦١عبدالمحسنالرشيد،

سند بن سعود ٣٩٤الرشيدي،

٢٢٠محمد،رضا

إبراهيم ٨٦٦رضوان،

عبدالحليم ١٦١٧رضوي،

عبدالرفاعي أحمد، ،٢٦٩العزيز

٥٤٨،٨٦٧،٨٦٨،٨٦٩،

١٣٣٤

أحمد علي ٤٣٥،٤٣٦الرفاعي،

هدى ٥٤٩الرفاعي،

ياسين ٨٧٠رفاعية،

سليمان عبدالرحمن ٥٥٠رفة،

العاممح،الرميح ١٦٢٦مد

العامر محمد ٢٢١،٥٥١الرميح،

أمين ١١٦٢سالمرويحي،

أمين ١١٦٣،١٣٣٥سالمرويحي،

سعد بن عبداهللا ٧٩الرويشد،

عبدالعزيز بن سعد ،٨٧٢الرويشد،

٨٧٣

سعد بن عبداهللا ،٨٧٤الرويشد،

٨٧٥

مستعار اسم الصحراء ٣٣٢ريم

عبدالرؤوف طالل ٢٢٢الريماوي،

٤٣٧عبداهللالزازان،

علي ٨٣الزاكي،

العلي عبداهللا ،١٢،١٣،١٤الزامل،

٣٤٣

عائشة ١١٦٤أحمدزاهر،

١٦١٨سعود،زبيدي

أحمد ٨٠زرزور،

عبدالملك ميمونة ٨٧٦زكريا،

كمال أحمد ٨٧٧،٨٧٨زكي،
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حمودة ٨٧٩زلوم،

١٦٢٧طاهر،زمخشري

طاهر ،٥٥٢،٥٥٣زمخشري،

٥٥٤،٥٥٥،٥٥٦،٥٥٧،

٥٥٨،٥٥٩،٥٦٠،٥٦١،

٥٦٢،٥٦٣،٥٦٤،٥٦٥،

٥٦٦،٥٦٧،٥٦٨،٥٦٩،

٥٧٠،٥٧١،٥٧٢

هاشم ١٧٤٠زواوي،

أحمد ١٥٢٧زوزور،

محمد إبراهيم ،٥٧٣،٥٧٤الزيد،

٥٧٥

١٦١٩حمد،الزيد

حمد ٥٧٦،١٧٢٨الزيد،

سعود خالد ٢٢٣الزيد،

عبدالرحمن عبداهللا ،٨١الزيد،

٨٢،٨٨٠،٨٨١،٨٨٢،٨٨٣،

٨٨٤،٨٨٥

،١٦٢٠حسينمحمد،زيدان

١٦٢١،١٦٢٢،١٦٢٣،

١٦٢٤،١٦٢٥

محمد ١١٦٥طاهرزيلع،

عبدالساسي طاهر، ،٨٤،٨٥السالم

٨٦،٢٢٤،٢٢٥،٢٢٦،٨٨٦،

٨٨٧،٨٨٨،٨٨٩،٨٩٠،

٨٩١،٨٩٢،١٦٢٨،١٧٤٠

الطيب عمر ٨٧الساسي،

محمد ،١١٦٦أمينساعاتي،

١١٦٧

محمود يحيي ،٣٠،٣١ساعاتي،

٣٠

لطيفة ١١٦٨إبراهيمالسالم،

إبراهيم نبيلة ١٣٣٦سالم،

عبداهللا ١١٦٩السالمي،

عبداهللا ١١٧٠السالومي،

عبد محمودالسامرائي، ١١٠٦الجبار

١٦٣١أحمد،السباعي

١٦٣٤أحمد،السباعي

أحمد ،١٧٣،٢٧٠،٢٧١السباعي،

٨٩٣،١١٧١،١١٧٢،١١٧٣،

١١٧٤،١٦٢٩،١٦٣٠،

١٦٣١،١٦٣٢،١٦٣٣،١٦٣٤

ف ١٣٣٧،١٣٣٨اضلالسباعي،

٨٩٤مصطفى،السحرتي
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خالد بنت حصة ٣٩٧السديري،

عبدالعزيز،السديري ١٦٣٥سلطانه

أحمد بن عبدالرحمن ٣٣٤السديري،

أحمد بن محمد ،٣٠٥السديري،

٣٣٥،٣٣٦،١٠٩٨

السليمان محمد ١٨٧السديس،

حسين ،٤٣٨،٥٧٨،٥٧٩سرحان،

٥٨٠،٨٩٥،١٤٨٤،١٤٨٥،

١٤٨٦،١٤٨٧،١٦٣٦،١٦٣٧

رشاد ٢٢٨سروجي،

مصلح سعيد ،٨٩٦السريحي،

٨٩٧

١٠٩٩كاظمالدين،سعد

أحمد ٣٣٧السعد،

فاتن ١٠٥٥سعود،

عبدالعزيز بدرية ١٥٣٧السعيد،

المزعل عثمان طالل ٤٣٩السعيد،

إبراهيم خيرية ،٨٩٨السقاف،

١١٧٥

عوض طاهر ١١٧٦،١١٧٧سالم،

مصطفى محمد ٨٩٩سالم،

عبداهللا ١٧٣٤سالمة،

عبدالرحمنالس عبداهللا ٣٣٩لوم،

حسن فكري ١٥سليم،

أحمد خالد ٩٠٠السليمان،

محمود ٩٠١،٩٠٢سليمان،

الجزيرة بنت ،١١٧٨،١١٧٩سميرة

١١٨٠،١١٨١،١١٨٢،١١٨٣

فهمي محمد ١٣٣٩سند،

علي بن محمد ،٤٤٠السنوسي،

٥٨٤،٥٨٥،٥٨٦،٥٨٧،

٥٨٨،٥٨٩،٩٠٤،٩٠٥،

٩٠٦،٩٠٧،١٣٤٠

سويلم ٣٤٠العليالسهلي،

رمزي ٩٠٨سهيل،

كامل ٩٠٩السوافيري،

محمد أحمد  ١٥٧٩سويد،
زيد بن عبدالرحمن ،١٦السويداء،

٣٠٦

مهدي محمد ٩١٠السويدان،

ناصر محمد ٣٤٢السويلم،

مفرج ٥٩٢السيد،

عبدالشاعر ١٤٨٢الرحمن،

عبدالرحمن ١١٨٤،١٤٨٢الشاعر،

فؤاد عزة ٥٩٣شاكر،

أمين،شاكر ١٦٤١فاتنة
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٢٧٢فؤاد،شاكر

فؤاد ،٢٧٢،٥٩٤،٥٩٥شاكر،

٥٩٦،٥٩٧،٥٩٨

عبدالرحمن محمد ،٨٨،٨٩الشامخ،

٩٠،٩١،٩٢،١٦٤٢،١٧٢٩

الناصر أحمد ٣٤٤الشايع،

أحمد عبداهللا ٩٣،٩١١الشباط،

السليمان محمد ٥٩٩الشبل،

فضل أحمد ٩١٢،١٣٤١شبلول،

حمود رقية ١١٨٥الشبيب،

،٦٤٣،١٦٤٤حمزة،شحاته

١٦٤٥،١٦٤٦

أحمد علي ٩١٣الشدي،

أحمد محمد ١٣٤٢الشدي،

حسن محمد ٩١٤شراب،

عبدالعزيز ١٣٤٣شرف،

عبدالعزيز ٦٠٢الشرفي،

فريدة ٩١٥الشريف،

محمد أمل ١١٨٦شطا،

نبيه ١٣٤٤،١٣٤٥،١٣٤٦شعار،

منصور محمد ،٦٠٣الشقحاء،

١١٨٧،١١٨٨،١١٨٩،١١٩٠،

١١٨٧،١٣٤٧،١٣٤٨

عبدالعزيز ٦٠٤شكري،

محمد ١٣٤٩شالل،

عبدالمنعم ١٣٥٠،١٣٦٠شلبي،

عبدالرحمن ،٢٢٩،٩١٧شلش،

١٣٥١،١٣٥٢،١٣٥٣،١٣٥٤،

١٣٥٥،١٣٥٦،١٣٥٧،١٣٥٨،

١٣٥٩

عبداهللا ١٣٦١الشلهوب،

الفي بن جلعون ٣٤٥الشمري،

زيد بن عبدالعزيز ٣٩٨الشنار،

محمد ٩١٨الشناوي،

صالح محمد ،٩١٩،٩٢٠الشنطي،

١٣٦٢

حس محمدالشنقيطي، ٩٤ن

مهدي علي ،٩٢١،٩٢٢الشنواح،

١٣٦٣

صالح ٩٢٣،٩٢٤الشهوان،

عبداهللا ٩٢٥الشهيل،

حميدان ٣٤٦،٣٩٦الشويعر،

بكري أمين، ،٩٥،٢٩٢شيخ

١٣٦٤

جواد ٣٤٧الشيخ،

محمد حسن ١٥٧٧الشيخ،

علي محمد ١١٩١،١١٩٢الشيخ،
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طه علوي ١١٩٣الصافي،

طه علوي ،٩٦،٩٧الصافي،

٤٤١،٩٢٦،٩٢٧

صالح أحمد ،٦٠٥،٦٠٦الصالح،

٦٠٧

صالح ،١٤٩٦،١٥٢٢الصالح،

١٥٦٥

العبداهللا صالـح ،١٨٨الصالح،

٤٤٢

عبدالمحسن عبدالرحمن الصالح،

٩٢٨

الناصر عبدالمحسن ٣٤٨الصالح،

عبدالواحد ٦٠٨الصالح،

عثمان ٩٢٩الصالح،

عثمان محمد ٩٣٠الصالح،

المحمد أحمـد ،٩٨،٢٣١الصائغ،

٢٣٢

بكر عبدالرحمن ٢٧٣صبـاغ،

سرور محمد ١٧٣٥،١٧٣٦الصبان،

مصطفى علي ،٩٣١،٩٣٢صبح،

٩٣٣

حمـدان ،١٨،٩٣٤،١٥٤٦صدقة،

١٥٨٢

عمر إبراهيم ٦٠٩صعابي،

عبدالصفار ٩٣٥الجليل،

الحمد علي ،٣٩٩،٤٠٠الصفراني،

٤٠١،٤٠٢

سعود بن عبداهللا ٤٠٣الصقري،

سعود عبداهللا ،٣٤٩الصقري،

٤٠٣،٤٠٤

سعود عبداهللا ٤٠٤الصقري،

صالح عبدالعزيز الصقعبي،

١١٩٤،١٤٨٨

نسيم ،٩٣٦،٩٣٧الصمادي،
١٣٦٥،١٣٦٦،١٣٦٧،
١٣٦٨،١٣٦٩،١٥٧٨،١٥٨٥

الدين نور ٩٣٨،٩٣٩صمود،
عبداهللا سعد ،١٧،٤٤٣الصويان،

٤٤٤،٤٤٥،٤٤٦،٤٤٧،
٤٤٨

حمد محمد ،١١٩٥الصويغ،

١١٩٦،١٣٧٠

عب ١٥٦٩داهللالصيخان،

جواد ١٣٧١،١٣٧٢صيداوي،

حسن ٦١٠،٦١١صيرفي،
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أحمد محمدالضبيب، ،١٩بن

١١٠٧،١٦٤٩

عيد بن محمد ٣٨٤الضويحي،

،٩٩،١٠٠،٢٣٣عزيز،ضياء

٢٣٤،٢٩٣،٩٤٠،١٤٦٨،

١٤٧٠،١٤٧١،١٤٧٣

رابندرانات ،١٤٧١طاغور،

١٤٩٥

السليمان إبراهيم ،٤٠٥الطامي،

١١٠٠

حسنيالطاه ٩٤١ر،

جواد صالح ٩٤٢،١٣٧٣الطعمة،

حسن ٩٤٣،١٣٧٤طلب،

محمد عكاشة ١٣٧٥طه،

عبدالحميد فائز ١١٩٨الطيب،

محمد ٩٤٤الظريف،

محمود ،١٠١،٦١٢عارف،

٦١٣،٦١٤،٦١٥،٦١٧،

٦١٨،٩٤٥،٩٤٦،١٦٥٠،

١٦٥١

الدين سيف ١١٩٩عاشور،

عبداهللا ناصر ٣٥٢العاصم،

علي ٩٤٧حسينعامر،

سعيد محمد ،٤١،٢٣٥العامودي،

٢٣٦،٢٤٩،٦١٩،٩٤٨،

٩٤٩،١٢٠٠،١٣٧٧،١٦٥٢،

١٦٥٣،١٦٥٤

السالم علي ٤٢٠العباد،
١٦٥٥حسنعلي،العبادي

بكر ١٣٧٨عباس،
حامد ،١٠٢،٩٥٠،١٣٧٩عباس،

١٣٨٠،١٣٨١،١٣٨٢،
١٣٨٣،١٣٨٤،١٣٨٥،
١٣٨٦،١٣٨٧،١٣٨٨،
١٣٨٩،١٣٩٠

عبد عبدالوهابالعباسي، ٦٢١اهللا

عبدالرؤوف ١٠٣عبدالباقي،

أحمد ١٠٤عبدالجبار،

عبداهللا ،١٠٥،١٠٦عبدالجبار،

٩٥٢،٩٥٣،٩٥٤،١٢٠١،

١٤٨٩،١٤٩٠

عمر ٢٣٧عبدالجبار،
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مصطفى ٩٥٥عبدالحليم،

أسامة ،٦٢٢،٦٢٣عبدالرحمن،

٦٢٤

محمد ٢٣٨عبدالرزاق،

عبداهللا عبدالسالم ٩٥٧العبدالسالم،

سيدعبدالعال، ٩٥٨صبحي

محمد ناجي ٥١٠عبدالقادر،

أمين ١٢٠٢عبدالمجيد،

هدى ١٠٧عبدالمحسن،

حسن ٩٥٩عبدالمقصود،

سعيد محمد ٩٦٠عبدالمقصود،

عبداهللا ،١٠٨،٩٦١عبدالوهاب،

٩٦٢

علي محمد ٩٥١العبد،

محمود جميل ٩٥٦عبدالرحمن،

حمد ١٣٩١عبدالعزيز،

إبراهيم ١٣٩٢عبدالمجيد،

١٦٥٦محمد،عبدالواحد

سعيد عبدالواسع ٦٢٥عبده،

مارون ٩٦٣،٩٦٤عبود،

ناصر بن محمد ،١٧٤العبودي،

١٨٩،٢٧٤،٢٧٥،٢٧٦،

٢٧٨،٢٧٩،٤٠٩

عبدالغفار أحمد ٩٦٥عبيد،

عبدالرحمن ١٠٩،١١٠العبيد،

عبدالكريم عبدالرحمن ٢٠العبيد،

سارة ١٤١٦العبيدي،

الثبيتي حميد مطلق ٤١٠العتيبي،

ع عبداهللا ١٢٠٣بدالرحمنالعتيق،

فهد ،١٥٠٥،١٥١٤العتيق،

١٥٦٤

أنس ٦٢٦عثمان،

أحمد سباعي ،١٢٠٤عثمان،

١٢٠٥،١٣٩٣

عبدالرحمن ١١١،٩٦٦عثمان،

األحمد صالح ،٦٢٧العثيمين،

٩٦٧

الصالح عبداهللا ،١١٢العثيمين،

٤٤٩،٤٥٠،٦٢٨

مشاعر ٩٦٨العجالن،

الفردوس فهد ٤١١العجمي،

محمد ناصر ١٣٩٤العديلي،

صالحا ١٣٩٥لعذل،

حسين ٩٦٩عرب،

عمر محمد ،١١٣،٢٤٠عرب،

٢٨٠

عبداهللا ١١٤،١٦٥٧عريف،

فهد ٢٤،١١٥،٢٨١العريفي،
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يوسف الدين، ١٣٩٦عز

أحمد محمد ١٣٩٧العزب،

عقيل هاشم ١٣٩٨عزوز،

حسينبهاء،عزي بن ١٦٥٨الدين

زائد بن روكس ١١٨العزيزي،

حسن علي ٦٦٨عسال،

حمد ١٥٣٤العسعوس،

عمر أحمد علي ١١٦عسيري،

عبدالرحيمعبداهللا،عسيالن بن

١٦٥٩

محمد ٩٧٠العسيلي،

صالح عبدالرحمن ،٦٣٠العشماوي،

٦٣١،٦٣٢،٦٣٣

األنور محمد ،١٣٩٩عشماوي،

١٤٠٠

عبداهللا ١٥٠٣العصيمي،

دخيل محمد ٢١العصيمي،

عبدالغفور أحمد ،١١٧عطار،

٢٨٢،٦٣٤،٦٣٥،١٢٠٦،

١٢٠٧،١٤٩٣،١٤٩٤،

١٤٩٥،١٦٦٠،١٦٦١،

١٦٦٢،١٦٦٣،١٦٦٤،

١٦٦٥،١٦٦٦

عبدالرحمن ٣٥٣العطاوي،

الشيخ المثنى ١٧٣٠عطية،

علي ،٩٧١،٩٧٢العفيصان،

١٤٠١

أحمد بن محمد ٢٢العقيل،

زارع محمد ،٩٧٧،١٢٠٨عقيل،

١٢٠٩،١٢١٠

فرح أحمد ٦٣٩،٦٤٠عقيالن،

سليمان ١٤٠٢العقيلي،

أحمد بن محمد ،١١٩العقيلي،

١٢٠،٦٤١،٦٤٢،٩٧٨،

٩٧٩،٩٨٠،٩٨١،٩٨٢،

١٦٧٥

خليل إبراهيم ،٦٤٤،٦٤٥العالف،

٦٤٦،٦٤٧،٦٤٨،٩٨٣

محمد ،١٢١١،١٢١٢علوان،

١٤٠٤

محمود ١٤٠٣علوان،

حسن السيد ٩٨٤علوي،

حسن ١٢١علوي،

٥٣،٢٤٩،٢٨٣احمد،علي

البدري الطيب ٣٣علي،

محمد ١٢٢علي،

غانم مناور ٤٥٣العلي،

محمدعليان ،١٤٠٥
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محمد عمران ،١٢٣عمران،

٢٤٢،٢٤٣،٦٤٩،٩٨٥،

٩٨٦،٩٨٧،٩٨٨

فهد رشيد ٩٩٠العمرو،

ناصر ١١٠٨السليمانالعمري،

مستور غازي ٦٢٠العمودي،

عثمان ١٢٤العمير،

محمد علي ١٤٠٦العمير،

محمدالعمير، ١٦٧٦علي

محمدالعمير، ١٦٧٧علي

محمدالعمير، ١٦٧٨علي

محم علي ،٢٣،٤٥٤دالعمير،

٩٨٩،٩٩١،٩٩٢

محمود أحمد ٩٩٣عنان،

محمد ١٧٣١عنان،

شكري ٣٤،٣٥العناني،

خليل محمد ٢٤٤عناني،

عبار بن عبداهللا ٣٥٥العنزي،

عقيل ١٥٦٢العنزي،

عيسى متعب ٣٥٦العنزي،

عبدالحميد فؤاد ،١٢١٣عنقاوي،

١٢١٤

حسن محمد ،٢٨٤،١٢٥عواد،

٦٥٠،٦٥١،٦٥٢،٦٥٣،

٦٥٤،٦٥٥،٦٥٦،٦٥٧،

٦٥٨،٦٥٩،٧١٢،٩٩٤،

٩٩٥،٩٩٦،١٤٠٧،١٤٠٨،

١٦٧٩،١٦٨٠،١٦٨١

عبدالكريم ٩٩٧العودة،

أحمد السيد اهللا، ٩٩٨عوض

إبراهيم صالح ٣٥٧العوض،

سعيد محمد ،١٤٠٩العوضي،

١٦٨٢

العبداهللا محمد ٣٩٦العوني،

حسين علي ٦٦٠عويضة،

محمـد ،١٢٦،٩٩٩العوين،

١٠٠٠،١٠٠١،١٤٩٩،١٥٤٢،

١٥٥٣،١٥٥٥،١٥٥٨،١٥٦٥،

١٥٨٤

علي راشد ،١٠٠٢،١٠٠٣عيسى،

١٣٠٠٤،١٤١٠،١٤١١،

١٤١٢،١٤١٣،١٤١٤،

١٥٣٤،١٥٥٥

مالعيسى، ١٦٨٣حمدعلي

الفهد محمد ،٦٦١،٦٦٢العيسى،

٦٦٣

عبداهللا محمد ١٤١٥عيسى،

مقبل ٦٦٤العيسى،
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مستعار الصحراءاسم ٦٦٥غادة
حسن ٦٦٧الغالبي،

نبيلغا ١٤١٧لي،
عطية،الغامدي ٤١٢أحمد

الثوعي سعد ،٣٥٨،٣٥٩الغامدي،
٣٦٠،٦٦٦

قيس بن عبداهللا ١٠٠٥الغامدي،
حسين عبداهللا ١٢٧الغامدي،

خالدالغامدي، ١٦٨٦،١٦٧٨علي
صالح علي ٤١٣الغامدي،

منيرة ١٤١٨،١٥٣٠الغدير،
محمد ١٠٠٦غريب،
مجيد ١٠٠٧،١٤١٩غزال،

بن أحمد ،١٢٨إبراهيمالغزاوي،
١٢٩،١٣٠،١٣١،٢٨٥،

١٠٠٨،١٠٠٩
فائق عباس ١٤٢٠غزاوي،

عادل ١٠١٠الغضبان،
عبدالكريم ١٠١١غالب،

عبداهللا إبراهيم ١٣٢غلوم،

عبداهللا أحمد ٦٦٩،٦٧٠الفاسي،
يحيى أحمد ١٤٢١الفائز،

حسن الباب، ١٠١٢فتح

مستعار اسم الوشم ،١٠١٣فتحي،

١٠١٤

حسن ١٧٤٠فدعق،

محمد،رجالف ،٣٦١،٣٦٢خالد

٤١٤،٦٧١،٦٧٢،١٠١٥

محمد بن عبداهللا ٣٦٣الفرج،

عبدالفركز، ١٦٩٠اهللاناصر

خليل بسام ١٠١٦فرنجية،

دينا ١٥٦٣الفرهود،

إبراهيم خليل ،١٢٢٤الفزيع،

١٢٢٥،١٢٢٦،١٤٢٢،

١٦٩١،١٦٩٢

وليد محمد ١٠١٧فستق،

٦٧٣حسين،فطاني

اهللا عوض بن سليمان ٣٦٤الفعر،

أحمدفق محمد ١٣٣ي،

حسن محمد ،٦٧٤،٦٧٥فقي،

١٦٩٣

عائل أحمد ١٣٤،١٥٧٩فقيه،

حسين علي ،١٥٢٢،١٥٤٤الفقيه،

١٥٥٥

محمد ٢٩٤،٦٧٩فقيه،
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هاشم إبراهيم ،١٣٥،٦٧٧الفاللي،

٣٧٨،٦٧٩،٦٨٠،١٤٩١،

١٦٩٤

١٣٦،١٠١٨وديع،فلسطين

عبداهللا ١٠١٩فلمبان،

طاهر محمد ١٢٢٧فلمبان،

حس ماهر ١٠٢٠نفهمي،

محمد بن منديل ٤١٥الفهيد،

أمين إبراهيم ١٣٧فودة،

إبراهيم،فودة ٦٨١حمزة

إبراهيم ،١٣٨،١٣٩الفوزان،

١٠٢١،١٠٢٢،١٤٢٤

محمد عبدالعزيز ١٤٠الفيصل،

عبداهللا ٦٨٢،٦٨٣الفيصل،

العبداهللا محمد ٣٦٥،٣٦٦الفيصل،

قاسم بن علي ١٧٥،٦٨٨الفيفي،

حسين،الفيفي ،٦٨٤،٦٨٥علي

٦٨٦،٦٨٧

ثريا ٦٨٩قابل،

١٥١٢حمد،القاضي

سليمان ١٤٢٥قاضي،

عثمان بن محمد ٤١٦القاضي،

أحمد ١٠٢٣قبش،

ضاوي مناحي ،١٧٦القثامي،

١٧٧،١٩٠،١١٠٩

سعد سلطـان ،١٢٣٣القحطاني،

١٢٣٤

سالم عبداهللا ٣٢القحطاني،

علي محمد ،١٢٢٩،١٢٣٠قدس،

١٤٢٦،١٦٩٩

محمود محمد ١٠٢٤،١٤٢٧قرانيا،

عبداهللا حسن ،١٤١،١٤٢القرشي،
١٤٣،٦٩٠،٦٩١،٦٩٢،
٦٩٣،٦٩٤،٦٩٥،٦٩٦،
٦٩٧،٦٩٨،٦٩٩،٧٠٠،
٧٠١،٧٠٢،٧٠٣،٧٠٤،

١٠٢٥،١٠٢٦،١٠٢٧،١٠٢٨،
١٠٣١،١٠٣٢،١٤٧٦،١٤٧٧،
١٧٠٠،١٧٠١

سرحان عالي ،١٠٢٩القرشي،

١٠٣٠

خضرانالقرني، ١٧٠٢علي

سعد محمد ٣٦٧القرني،

عبدالحيقزاز، ٢٨٦حسن

طالل ١٥٠٧قستي،

عبدالغني ٧٠٥قستي،
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عمر مروان ،١٤٤قصاص،
١٠٣١،١٠٣٢،١٠٣٣

عبدالرحمن غازي ،٧٠٦القصيبي،
٧٠٧،٧٠٨،٧٠٩،٧١٠،
٧١١،١٠٣٤،١٧٠٣،١٧٠٤

عبدالقادر ١٠٣٧القط،
محمد ١٤٣٠،١٤٧٢قطب،
أحمد ،٢٨٧،٣٦٨،٧١٣قنديل،

٧١٤،٧١٥،٧١٦،٧١٧،
٧١٨،٧١٩،٧٢٠،٧٢١،
٧٢٢،٧٢٣،٧٢٤،٧٢٥،
٧٢٦،١٠٣٥

عبدالعزيز حسناء ١٠٣٦القنيعير،
حمد بن عوض ١٠٣٨القوزي،

عارف ١٠٣٩قياسة،

محمد حسن ٢٨٨،٢٨٩كتبي،
عبدكتبي، ١٧٠٥العزيزنزيهه

محمد عمر ١٤٣١كردي،
مختار ،١٤٣٢،١٤٣٣الكسار،

١٥٠٩،١٥٤٠
الحاني عبدالقادر ١٠٤٠كمال،

مح سعيدكمـال، ٤١٨،٤٥٥مد

شفيق ٤٥٦الكمالي،

عبداهللا ٤١٩اللويحان،

عبداهللا ،١٤٥،١٠٤١الماجد،

١٤٧٨

فهد ١٤٦،١١٠٢المارك،

صالح عبدالرزاق ١٢٣٦المالكي،

علوي ١٠٤٢المالكي،

١٤٨٢ناصر،المبارك

محمد ٣٤٧المبيريك،

عبداهللا أحمد ١٠٤٤،١٤٣٩متولي،

محمد ٢٩٦المجذوب،

ناصرالمجرشي حسن ،١٢٣٧

عبدالحميد ١٤٤٠المحادين،

خالد ١٤٤١المحاميد،

عباس ١٠٤٥محجوب،

حسين ١٧٨محضر،

الطيب محمد ،١٠٤٦،١٠٤٧محمد،

١٥١٩

موسى فاطمة ١٤٤٢محمود،

عبداهللا يوسف ١٤٤٣محمود،

عبدالرحمن علي ١٧٩محيا،

عبيد ١٠٤٨مدني،
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الدين عز ١٤٤٤مدني،
دفتردار هاشـم ٣١٢المـدني،

الخيرمر أبو عبداهللا ٢٤٩داد،
١٧٠٨حمدالمرزوقي،

أديب ١٠٥٤مروة،
عبدالرحمن ٣٤٧المريخي،

جوهرة ٤٥٧المزيد،
عبداهللا محمـد ١٤٤٥المسفـر،
عبدالرحمن محمد ٣٧١المسلم،
حليت عبدالمحسن ٧٢٧مسلم،

علي ١٠٥٦المسلم،
سعيد محمد ،١٥٠،١٥١المسلم،

٧٢٨،٧٢٩،٧٣٠
عب بن مسلم داللهاسمالمسلم،

١٠٥٧مستعار
محمد ١٠٥٨المسيطر،
فيصل ١٤٤٦المشتي،

١٥٢عبدالحميد،مشخص
عبدالعزيز ١٢٣٨مشري،

سعد محمد ٧٣١المشعان،
عيسى محمود ،١٢٣٩المشهدي،

١٢٤٠
عبدالفتاح ١٠٥٩المصري،

علي ،١٠٦٠،١٠٦١المصري،
١٠٦٢،١٥٤٣

علي ٣٧٣،٣٧٤المصطفى،

سعود ١٥٦٨المصيبيح،

١٧٠٩،١٧١٠امدحمطاوع،

عناد ٣٧٦المطيري،

بدر محمد ١٥٣معبدي،

عبداهللا يحيى ١٤٩٢المعلمي،

فيصل بن عبدالرحمن المعمر،

٢٥٠،١٠٦٣

علي محمد ،٢٥١،١٢٤١مغربي،

١٤٤٧،١٧١١

عبداهللا إبراهيم ،٧٣٢مفتاح،

١٥٥٠،١٥٦٥،١٥٧١

محمود ١٤٥٠مفتاح،

لسالم عبدا ،١٤٤٨المفتاحي،

١٤٤٩

فؤا صادقمفتي، ١٢٤٢د

محمود ،١٠٦٤،١٠٦٥مفلح،

١٠٦٦

الخوري أنيس ١٠٦٧المقدسي،

محمد عثمان ١٥٥مليباري،

عبداهللا محمد ،١٥٤مليباري،

١٢٤٣،١٢٤٤

عبداهللا ،١٢٤٥،١٥٥٢مناع،

١٧١٢،١٧١٣
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رداد ٣٧٥المنصوري،

ذيب محمد ٣١٣المهان،

رشيدة ١٠٧٠مهران،

عبدالمهندس، ١٧١٤رالقادأحمد

عليموسى، ١٠٧١محمد

سومرست ١٤٧٣موم،

إبراهيم ،١٠٧٢،١٢٤٩الناصر،

١٢٥٠،١٢٥١،١٢٥٢،

١٢٥٣،١٢٥٤،١٤٥٢،١٤٥٣

علي أحمد ١٨١الناصري،

رشيد عبدالقادر ١٠٧٣الناصري،

محمد بن محمود ٣١٤النافع،

جاكلين ١٠٧٤نحاس،

مفيد ١٤٥٤نحلة،

بك،نخلة ٣١٥رشيد

عبدالرحي ١٥١٥منصار،

رضانصر محمد ،١٠٧٦اهللا،

١٠٧٧،١٤٥٥

عباس ١٠٧٥نصر،

يوسف حسن ٢٩٠،٣٧٨نصيف،

محمد عبدالمؤمن ١٠٧٨النعمان،

عبداهللا أحمد ١٤٥٧النعيمي،

محمد فهد ٧٣٥النفجان،

محمد بن سعد ٤٢١،١١٠٣نفيسة،

حسن بن عبدالرحمن النفيسـة،

٢٥٢،١٠٧٩،١٧١٦

أحمد بن محمد ١٢٥٥النفيسة،

عينقشبند ١٨٢،١٠٨٠بدالحق،

محمد عبدالعزيز ٧٣٦النقيدان،

عبداهللا ،١٥٩،١٠٨١،١٠٨٢نور،

١٥٦٩

حسن يوسف ،١٦٠،٢٥٣نوفل،

١٠٨٣،١٠٨٤،١٤٥٨،

١٤٥٩،١٤٦٠،١٤٦١

عبداهللا عبدالكريم ،١٦١نيازي،

١٦٢،١٦٣،١٦٤،١٠٨٥،

١٥٠٦،١٥١١،١٥٧٥،

١٥٧٦،١٧١٧،١٧١٨،١٧١٩

محمد ٤٢٢الهاجري،

عبده هاشم ١٤٦٢هاشم،
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عيسى عاشق ،٤٢٣،١٢٥٦الهذال،

١٢٥٧،١٢٥٨،١٢٥٩

١٧٢٠سليمانعبدالعزيزالهزاعي،

محمد ١٠٨٦الهويش،

فهد حسن ،١٠٨٧،١٠٨٨الهويمل،

١٠٨٩،١٤٦٣

ممدوح ١٦٥والي،

محمد ١٠٩١الوزان،

حسين الدين صالح ١٠٩٢الوسيمي،

العوضي ١٠٩٣الوكيل،

ج علي توفيق ٤٥٨امعوهبة،

ناصر بن عبداهللا ،٢٩٧الوهيبي،

٢٩٨

العبدالرحمن محمد  ٤٢٤اليحيي،

إبراهيم عبدالرحمن ٧٣٧اليحيا،

عبداهللا أحمد ١٠٩٤اليحيى،

أمين محمد ،١٦٦،١٤٦٤يحيى،

١٤٦٥

عبده،يماني ،١٠٩٥،١٢٦٠محمد

١٢٦١،١٢٦٢

احمد خالد ١٥٠٤اليوسف،

أحمد خالد ،٣٨،١٢٦٣اليوسف،

١٤٩٨،١٥٠٠،١٥٠٤،١٥١٠،

١٥٢٥،١٥٢٩،١٥٣٢،١٥٤١،

١٥٦٦،١٥٨١،١٥٨٣
لقمان ١٢٦٤،١٢٦يونس،
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الشعرية الفقي ٩٢٨آبار
اللغة في ١٦٦٠آراء

واألدب التاريخ في الجرباء آل
٣٠٨

الحماد لسليمان ذهني تسرقني اآللة
١٢٧٢

١٢٣٩ابتسام
انتصارات في األيام ابتسامات

٤٧٠اإلمام
الجزيرة جنوب من أدبية أبحاث

١١٩
الشجن ليل في ٦٦١شعر: اإلبحار
الشجن ليل في ٨٠٥نقد: اإلبحار

٧١٣األبراج

األسكوبي هـ١٣٣١-١٢٦٤إبراهيم

٢٣٦

العـواجـي ١٤٩٧إبراهيم

الناصر ١٤٩٨إبراهيم

الصحراء من ٣٠٥أبطال
أحمد بن لمحمد الصحراء من أبطال

٤٤٠السديري
في النقدية الواقعية حكاية١٦أبعاد

دياب صادق لمحمد الحارة من
١٣٧٩

الصحراء ١٢٣٦ابن

عصره نابغة عثيمين ٨٢٨!! ابن

وشعره حياته لعبون ٣٠١ابن

مقرب وشعره: ابن ٢٤٢حيته

واألدب التاريخ في ١١٦أبها

زامل ٢٩٣أبو

أحمدأبو لألستاذ قصة زامل

٢٩٧السباعي

زامل ا: أبو الماضيقصة ٢٧٠لجيل

الظاهري عقيل بن الرحمن عبد أبو

١٤٩٩

والبشكة عزام ١٢٣٥أبو

غزل ٧٠٦أبيات

النجدي الشعر في الرمزي االتجاه

أدب: المعاصر في دراسات

١٠٨٧الجزيرة

الحديث الشعر في القومي االتجاه

٨٤٧

العربي الشعر في الوجداني االتجاه

١٠٣٧المعاصر

ال األدبية فياالتجاهات حديثة

واألردن ٧٤٤فلسطين

العربي العالم في األدبية االتجاهات

١٠٦٧الحديث
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شعر في الوطنية االتجاهات
٩٢١البواردي

السعودي الشعر في حديثة اتجاهات
٩١٨

السعودي الشعر في الصحراء أثر
٧٨٩

األدبية النهضة في العواد أثر
١١٨السعودية

٦٨٤أجراس
٩٢٩أجراس

المجتم ١٥٨٦عأجراس
ريش بال ٥٧٨أجنحة

١٦٨٢أحاديث
الربيع ٥٩٤أحاديث

األدبأحاديث ١٦٩١في
إنسانية وقضايا ١٧١٦أحاديث

الشرق حول وقضايا أحاديث
١٦٢٠األوسط

٤٨٤أحبك
الشريف المكي الحرم ٣٩٩أحداث

بريةأحزان ١١٤٦عشبة
نزقة برية عشبة ١٤١٦أحزان

قلب ٧٠٥أحزان
وأد أدبها العصر: باؤهااألحساء

٩٣الحديث

القصص األولى: أحسن الملحمة
٣٦١

القصص األولى: أحسن الملحمة
٦٧١

الربيع ٥٥٢أحالم
المصيف ٦٢٠أحالم

السبـاعـي ١٥٠٣أحمـد
السباعي األستاذ.. أحمد نقابل تعال

١٥٠١
السباعي فكر.. أحمد في رحلة

١٥٠٢
الصالح ،١٥٠٤) مسافر(أحمد

١٥٠٥،١٥١٤
به ١٥٠٠كليأحمـد

عطار الغفور عبد في.. أحمد رحلة
الرجل هذا ١٥٠٦أفكار

قنديل هذا.. أحمد أفكار في رحلة
١٥٠٧الرجل

وأخبارهم أشعارهم في البدو أخالق
٤٢٧

اهللا عبد أقاصيص في الفني األداء
١٤٥٨جفري

أدب من صفحة أو الحجاز أدب
ونثرا شعرا الحجازية الناشئة

١٧٣٥
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الحجازي التقليداألدب بين الحديث

١٣٨والتجديد

األدب بين الحجازي األدب

العلمي واألدب ٤٨التصويري

الحديثة النهضة في الحجازي األدب

٣٩

أراه ما الحجازي ١١١األدب

نجد في الحديث ٦٦األدب

مبادئ في الحديث السعودي األدب

٥٣نشأته

الكتب في المعاصر السعودي األدب

٧٧المدرسية

الدكتوريناألدب بين السعودي

ونوفل ٧٧٤زكي

الشرقية المنطقة في السعودي األدب

٧٥

ديوان في وقراءة السعودي األدب

نوفل ليوسف السعودي الشعر

٨٥٤

السعودي في.. األدب مجهول

أيضا.. الخارج ١٠٧والداخل

الشعبي ١٢األدب

السعودي الشعبي ٨األدب

الجنوب في الشعبي ٢٢،٢٣األدب

الحجازاأل في الشعبي ٢دب

الينبعين في الشعبي ٧األدب

جزيرة قلب في الشعبي األدب

٩العرب

القالئد ديوان في الصاعد األدب

١٠٠٨

الجزيرة في المعاصر العربي األدب

شرقي: العربية في الشعر

١٠٤٣الجزيرة

اإلحساء في القديم ٦٧األدب

الحجاز في القصصي ١٣٧٧األدب

المقـار أدباً... ناألدب ٧٣ليس

العربية اآلداب بين المملكة أدب

١٠١

شرقي في المعاصر النثر أدب

العربية ١٤٨الجزيرة

أسبوع في النقد: األدب بوتقة في

٤٤

العربي الخليج في ١٠٩األدب

السعودية الصحافة في ٦١األدب

السعودية العربية المملكة في األدب

٤٠

بالدي في وخواطر: األدب أراء

١٣٣



      -  

 

رضوى من وصور: أدب قصص

١٦١١

الصحافة و ١١٤األدب

السعودية العربية المملكة وأدباء أدب

٤٢

لمحمد جيزان في واألدباء األدب

٢٠٨العقيلي

السعودية ٢٥٣أدباء

سعوديون ١٩١أدباء

كمال ألحمد السعودية من أدباء

٥٧زكي

ولكن ٧٠أدعياء.. أدباء

الحاض الماضي الجيل في رنأدباؤنا

١٢٨

والقديم.. أدباؤنا الجديد ١٠٥بين

القصة.. أدباؤنا ١٣٣٥وأدب

األدب.. أدبائنا سوانح.!: وضريبة

١٤١وخطرات

المعاصر ١١٧أدبنا

اآلراء معترك في ٤١أدبنا

ينسق ال ١٦٦أدبنا

دعاية إلى يحتاج ١٥٥أدبنا

ملتزما يكون أن ينبغي ٥٦أدبنا

الطائف من مجهول ٢٠٤أديب

الحجازأديب هاشم(من السالم عبد

١٩٢)حافظ

أحمد الكبير اللغوي العالمة أديبنا

عطار ٢٠٢عبدالغفـار

المشمسة الواحات ١١٣٠أذرع

المشمسة الواحات بين: أذرع

والتقليد ١٣٥١الحداثة

أخرىاألذن وقصص ١١٦٢تعشق

الشعب من فرد ١٦٠١آراء

فرج ابن ديوان من ٣٦٣األرج

ووهج ٦١٢أرج

مطرأ بال ١٢٤٩رض

إبراهيم للقاص مطر بال أرض

١٢٨٦الناصر

٤٧١شعر: والحب... األرض

الشفا ٣٧٥أريج

اهللا أرى أن ١٢٠٦أريد

٥٨٤أزاهير

السيد مفرج شعر من عطرة أزاهير

٩٧٠

عالم في المعاصر اإلنسان أزمة

خالل من القصصي السالمي

الرطوبة من مكعبات مجموعته

١٣٢٨
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ا الفتاة غداأزمة رواية في لمثقفة

عبد لهدى الخميس سيكون

الرشيد ١٤٠٣المحسن

الحديثة القصيرة قصتنا أزمة

١٣٩٤

٦٨٥أزهار

البادية صحراء في الشادية األزهار

٣٣١

البادية أشعار من النادية األزهار

٤١٨

جزيرة قلب من شعبية أساطير

١٠٩٦العرب

جزيرة قلب من شعبية أساطير

لعبدالكري الجهيمانالعرب نقد(م

١١٠٦)ودراسة

قصيدة العطار ٨٩٥األستاذ

العيسى الفهد محمد الكبير األستاذ

١٠١٨

حميد قصيرة: األستاذ قصص

١١٤٨

األنصاري الطيب محمد الشيخ أستاذنا

البالد في واألدبي العلمي أثره

٢١٩

خالدة فكرية مصانع.. أسس في

ديوانه: الحياة في البواردي سعد

ا في ٩٩٤ألفقذرات

٩٥٢األسكوبي

ما يعرفون هل المثقفين أشباه

العذل: يكتبون صالح على رد

١٤٥٢

حياتي في ٢٨٧أشخاص

اللؤلؤ جزائر من ٧٠٧أشعار

٩١١األشواق

وآهات ٦٤٤أشواق

الحازمي لمنصور وحكايات أشواق

٨٣٥،١٠٧٠

وحكايات ٤٩٣شعر:أشواق

ومقاالت ١٦٢١أشياخ

أدب في االنتماء قنديلأصالة أحمد

٩٤٠

٧١٤األصداء

التجني ٣٢٨أصداء

الذكريات ٦٨٦أصداء

الرابية ٥٥٣أصداء

الرابية طاهر: أصداء شعر

١٠٥٠زمخشري

١١١٠النغمأصداء
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قلم ١٦٥٠أصداء

٧١٥شعر: األصداف

السعودي األدب من ٥٠أصوات

ونجـد الحجاز أدب حـول إضاءة

١٢٦

الحجي لحمد قصيدة حول إضاءة

٧٦٣

التراث من قصص: إضمامة

٤٢١،١١٠٣وقصائد

البقوم أشعار من النجوم أضواء

األول( ٣٨٢،٤٠٦) الجزء

الشعبي األدب على الشعر: أضواء

النبطي والشعر الفصيح العربي

١٣

الشعبي األدب على دراسة: أضواء

١ونقد

في واألدباء األدب على أضواء

جازان ١٢٠منطقة

المظ الزوايا على ١٦٠٨لمةأضواء

القصصية المجموعة على أضواء

العزيز لعبد الماء على موت

١٣٩٩مشري

عبد سعيد محمد حياة على أضواء

خوجة ٢٠٩المقصود

محروم ديوان على ٨٢٩أضواء

الخالوي راشد مقال على أضواء

خميس ابن عبداهللا ٢١للشيخ

ونغم ٤٩٤أضواء

اهللا لعبد مكسور قمر على إطاللة

٨٣٣الصيخان

المرصادإ كتاب في ١١٥طاللة

العائدة ٦٦٩األطياف

الماضي من ٦٧٦أطياف

الفقير ١٢٠٢األعزب

جزيرة في والعلم األدب أعالم

سحي: العرب النابه الشاعر

العثماني الحق عبد ١٠٨٠الشيخ

الرابع القرن في الحجاز أعالم

الهجري ٢٥١عشر

الكاملة العواد ٦٥٠أعمال

للشا الكاملة محمداألعمال عر

جدع ٤٨٥إبراهيم

الكاملة األغاريد،(األعمال القالئد،

نفحات الينابيع، األزاهير،

٥٨٥) الجنوب

٥٨٦األغاريد

الصحراء ،٥٥٤،٨٨٦أغاريد

٩٤٥،١٠١٩
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والسالم الدم ٤٩٥أغنيات

لبالدي ٤٧٣أغنيات

العودة ٤٧٤،٩٨٥أغنية

للشمس ٥٧٣أغنية

الغمام ٦٤١أفاويق

األخض ٥٥٥راألفق

زمن بال ١٦٠٦أفكار

بيضاء ١٦٠٠أفكار

١٦٩٢صحفيةأفكار

المنورة المدينة من ١٦٠٩أفكار

الدائرة القتراف: اكتمال محاولة

حمزة غالب قصص في اإلبداع

الفرج ١٤٣٠أبو

والدمار الصمت قصص: أكذوبة

١٢٠٣قصيرة

مغترب ٥٥٦شعر: ألحان

وزهران غامد من ٤١٣ألحان

منتحرة ٦٩١ألحان

٦٧٧ألحاني

غدا قصصية: ألقاك مجموعة

١٢١٦

٤٦١األلمعيات

٦٣ألوان

شيري ابنتي ١٦٤٣نإلى

يافيصل الخلد جنة مرثيات: إلى

وآالم ٤٠٠دموع

متى ٦٣٠إلى

العرس ليلة يختطفونك متى إلى

٥٢٢

الجديدة اإلسالمية ٤٨٦اإللياذة

٥٧٩إليها

وأطالس ٦٥١أماس

والكاتبون وأطالس : عنهأماس

المستنير النقد ينكرها دراسة

١٠٨٥

جعفر اهللا لعبد األخر الجدار أمام

١٣٤٢

فيفا في الدارجة الشعبية األمثال

١٧٥

الجنوب في الشعبية ١٨٠األمثال

الجنوبية المنطقة في الشعبية األمثال

١٦٨

الجزيرة قلب في الشعبية األمثال

١٧٠العربية

مدن في الشعبية األمثال

١٧٣الحجاز

العامية ١٧١األمثال

الدارجة العامية ١٨٣األمثـال
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المكرمة مكة في العامية األمثال

١٧٩

نجد في العامية ١٧٤األمثال

ومعارضتها نجد في العامية األمثال

البغدادية العامية ١٧٢باألمثال

مقارنتها مع اليمانية األمثال

الفصحى األمثال من بنظائرها

ا في العامية لبالدواألمثال

١٨٣العربية

مكة في عام( األمثال مائة ) قبل

١٨٤

حياتنا في وأثرها الشعبية أمثالنا

١٨٨

العاميـة ١٨٦أمثالنـا

له المغفور حياة في الرياض أمجاد

العزيز عبد الملك ٥٢٥جاللة

تفكيريامرأة ١١٤٤تعبر

الضائع ٦٩٠األمس

اهللا عبد حسن شعر الضائع األمس

١٠٤٩قرشي

شعريةأمس ٤٦٢يات

فلسطين ٧٣٣أمسية

الظامئ ٦٤٩األمل

باكر ٣٢١أمل

جريح ٥١٧شعر: أمل

والنضال ١٢٥٠،١٢٨٨أمهاتنا

،١٣١٢،١٣٣٧،١٣٩٥

١٧٠٦واثباجأمواج

١٢٠١أمي

الحب ١٢٠٨،١٤٢١أمير

١٧١٢الحيارىأمين

السقاف لخيرية األبعاد نحو تبحر أن

١١٧٥،١٢٩٧،١٣١٨،١٣٨٠

١٧٠٠والناسأنا

الساقية ١٢٣١،١٣٩٨أنات

إسالمية ٥٣٨أناشيد

مدخل في النبطي والشعر األنباط

موجز ٤٢٦تاريخي

الرياض ٧٠٨،٨٩٦أنت

الهوى ٣٦٧أنت

عنك رغما في: أنت دراسة

أحزان الحميد اهللا جار مجموعة

برية ١٢٩٦عشبة

العواد ١٢٩إنتاج

الملغاة الرحلة ١١٨٧انتظار

الم أيتها ٦٠٥،١٠٧٥ليحةانتفضي

٦٤٥اإلنسان
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المسافة في إقامة الحنون االنشطار

والواقع الحلم في:بين قراءة

الماء على موت قصص: كتاب

مشري العزيز لعبد قصيرة

١٣٤٥

والتوأمان ١٢٩٨األنصاري

شعر:األنصاريات ٤٦٥ديوان

شعر المضيئة ٦٤٢األنغام

الربيع ٥٥٧،٩٤٧أنفاس

الحب ٥٩٠شعر: إنه

٤٩٦ذهبيةأنوار

٤٨٧أهازيج

العرضة شعر أو الحرب أهازيج

٣٨٨

خميس بن اهللا لعبد الحرب أهازيج

٤٤٩

الشباب صدر في ٢٨٠اهتماماتي

النبطي الشعر بين العالقة أوجه

العربي ٤٤٣والشعر

مطوية ١٦٢٩أوراق

مهملة نسيناه.. أوراق الذي األديب

المقصود( عبد ٢٢١) محمد

١٧٠٨وطنيةأوراق
الصفراءأ ٧١٦وراقي

الباكية ٦٨٩األوزان
قابل ثريا شعر الباكية األوزان

١٠٧٤
القلطة شعر من خلطة مساجالت: أول

الشعبي الشعر عمالقة بعض
أخبارهم من وشيء المعاصر

٤٢٠
مبعثرة قصصية: أيام مجموعة

١٢١٣
العمر من ٦١٣أيام

٢٧١أيامي
الطريق ١٦٠٢أين

السعودية القصة موقع علىأين
المدرسي ١٢٩٥المسرح

١٦٩٤اليومنحنأين
الفوارس النقاد مازالت.. أيها

عسيفة ٤٣أفراسكم

شعر ١٠٤٠باقة
سعاد ٥٢٨بانت

التبغ قصصية: بائع مجموعة
١٤٦٩مترجمة

األدبي الشعر:البحث عن نبذة
عند ودوره وأهميته العامي

٤٥٣البادية
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إبتسامة عن ١١٨٨البحث

عن مجموعةالبحث ابتسامة

إنشائي دفتر ١٢٧٨قصصية،

توازن والال ابتسامة عن البحث

١٣١٤

اإلبداعية المسألة بداية في : بحـث

باآلداب السعودي أدبنا تأثر حول

١٣٤األخرى

أنت ديوان في والطفولة البحر

القصيبي لغازي ٧٧٩الرياض

ديوان في الرحيل في والغربة البحر

والبحر عمرإلبراهيحبيبتي م

١٠٦٤صعابي

لألدباء األول المؤتمر بحوث

٥٢السعوديين

أدب في تطبيقية ودراسات بحوث

العربية المملكة في الواقعية

١٣٨١السعودية

والنقد األدب في ودراسات بحوث

١٦٥٩

ومناقشات ١٦٩٥بحوث

العطش ٦٩٢بحيرة

المعاصرة النهضة دراسات: بداية

المحلي األدب ٧٩٠في

األ المعاصرالبذور النجدي للشعر ولى
٧٧٣

المفقـودة ١٢١٥البراءة
اآلماس: البراعم بقايا ٦٥٢أو

الملتهب الروض في اللهب برودة
١٠٧١

عينيك ١١٧٨بريق
الملونة ٦٩٣البسمات

عبد حسن لألستاذ الملونة البسمات
قرشي ١٠٥٤اهللا

الملونة حسن: البسمات األستاذ شعر
القرشي اهللا وتح: عبد ليلدراسة

٩٥٥
الدموعبسمة بحيرات ١١٦٤من

عندنا القصة ١٢٧٥بصمة
مجموعة في المأزوم البطل

١٤٥٠الصقعبي
علي: البعث محمد األستاذ قصة

١٢٨٥مغربي
قصصية مجموعة ١٢٤١البعث،

الزهور ٦٤٣شعر:  بكاء
جميلةالبكاء امرأة وجه على

١٦٨٦
الكتاب من لنخبة والزيت بالدنا

١٦١٣السعوديين
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السعودية القصة في الفني البناء

١٣٨٢المعاصرة

سليمان قصص في الفني البناء

١٤٥٩الحماد

األرض ١٦٤١بنت

١١٢٦الواديبنت

األرض في االقالع ولحظة بهكلي

٧٧٢والحب

األسلوب محمد.. بهلوانية كتاب في

توفيق ٢٩٢عمر

النبطية األشعار من ٣٨٧البهية

الشاعر: البواردي ٨٥٢األديب

النسائية القصة في الشاعري البوح

١٤٦٠السعودية

العشاق ٣٤٢بيارق

الكبير ١٢١٧البيت

قصصية مجموعة الكبير البيت

الفرج أبو حمزة ١٢٧٣لغالب

المكي الراضي عثمان الشاعرين بين

األسكوبي ١٠٤٢وإبراهيم

والجنون الصمت ٥١١بين

والهزل الغزل ٣٧٩بين

الشيوخ المفكرين والمفكرينبين

ثقافية جريمة ٨١الشباب

جيلين ١٢٠٩بين

جراح مجموعة في السعودية البيئة

يماني عبده لمحمد ١٣٢٩البحر

الحديث العربي الشعر ١٠٢٣تاريخ

والمجتمع الفكر بين ١٥٩١تأمالت

والحياةتأمالت األدب في

١٦٧٩،١٧١٤

والباطل الحق دروب في تأمالت

١٦١٥

الخطيب ٥٢٩تائية

الشعر في األوزان في التجديد

المعاصر ٧٩١السعودي

العواد عند الشعرية ٨١٦التجربة

الشعر في الشعورية التجربة

الحديث ٩٣١السعودي

الشعرية ١٠٢٥تجربتي

الحقيقة مجهر ١٦٩٠تحت

النبطية األشعار في الرشيدية التحفة

٣٩٤

الشعبية الملحمة من مقتطفات تحليل

األمير أحمد: لمعالي بن محمد

٤٣٥السديري
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وسلم عليه اهللا صلى للحبيب تحية

٥٣٠

في والوطن العشق تداخالت

الحربي: قصيدة لمحمد وهم نحن

٧٥٢

قصص:عبورتذكرة مجموعة

١١٢٧

السعودي الشعبي األهمية: التراث

لدراسته والتطبيقية ٤العلمية

الحيائه الداعين بين الشعبي تراثنا

لـه ٣والمعارضين

الرمال ٧٣٦ترانيم

الصباح ٤٩٧ترانيم

العودة ٥١٠ترانيم

واله ٥٩١ترانيم

علي لحسين المطارد الرجل ترنيمة

١١٤٠،١٢٩٩،١٤١٩حسين

،١٤٣٣،١٤٤٤

٣٧٨تسالي

ذهني ١١٤٣تسرقني

٩٩تصفية

شرقي في األدبية الحياة تطور

العرب ١٤٩جزيرة

بمنطقة الحديث العربي الشعر تطور
والنقلة: الخليج القصيبي غازي

العواد إسهام بداية الحضارية
الحـر الشعر ١٠٢١في

عندنا القصة أدب ،١٤٦٤تطورات
١٤٦٥

األدب نشوء سبقت التي التطورات
الحجاز ١١٣في

شبـاب بأدبـاء وجيزة تعريفـات
٢١٣الطائف

خالد قصص في التموجي التغيير
اليوسف ١٣٢٤أحمد

وشعر: تلميذتي ٤٩٨قصة
وجمرت ١٦٢٢مر

حسين طه وعزوف العواد تهافت
٩٨

حلما وهماً.. تهجيت ،٤٧٩تهجيت
٨٩٧

والحقائق المرفوض التواضع
١٣٩المؤودة

١١١٣التوأمان
القصائد بعض في التراث توظيف

الحديثة ٨٤٨السعودية
قلب في الحديثة األدبية التيارات

العرب ١٠٦جزيرة
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الصباح ١٥٨٧ثرثرة

والصمتثرثرة الخبز ١٣٠٠حول

الباكية وأوزانها شعرية.. ثريا ملحمة

األوزان سحة عند تقف ٩٩٥ال

العربية المملكة في واألدب الثقافة

٥٤السعودية

الليل رداء في ١٢٥١ثقب

الحزين ٦٠٤الثالثاء

فرسان وثالثة قصائد ٨٦٧ثالثة

قلم ١٦٢٣ثمرات

،١١٥٧،١٣٣٦التضحيةثمن

١٤٥٣

ا منثمن البطل وشخصية لتضحية

١٣٥٢الداخل

الكفاح ٢٥٤ثمن

السعودي الشعر في الجزائر ثورة

٧٧٨

الحميد اهللا ١٥٠٩جار

برية عشبة وأحزان الحميد اهللا جار

١٣٢٧

الحميد اهللا ١٥٠٨لقاء.. جار

أخرى وقصص نفسه يستقبل جحا

١٢٠٧

قصصيةمجموعة: اآلخرالجدار

١١٢١

وينابيع ٥٥٠شعر: جداول

وقدماء نقدية: جدد دراسات

٩٦٣مناقشات

الصمت ٥٥١شعر: جدران

جائعة: جفري.. جدع ١٣٢١حياة

الفالح ٣٢٩جدي

شعر األمس ٤٨١جراح
الثبيتي حميد لمطلق األمس جراح

٧٥٦
اإلسكندرية في البحر ١٣٤١جراح

يماني عبده لمحمد البحر جراح
١٣٤٣

البحر قصصية: جراح مجموعة
١٢٦٠

الليل ٥٧٤شعر: جراح

اآلباء ٦٣٩جرح

غنائية مقطوعات الليالي جروح

٣٧٠ونبطية

الصامد ٥٢٤شعر: الجريح

حلم من قصيرة: جزء ١١٢٢رواية
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بالظمأ إفالسه يشهر ١٢٨٠الجفري
العزيز عبد الملك رحمه–جاللة

الشعر–اهللا مرآة بحوث(في في
السعوديين لألدباء األول المؤتمر

٩٨٣
٦٤٦نارجل

السعودي الشعبي التراث ٥جمع
بثينة ١٤٨٤جميل

الخالدان ٥٤٢شعر: الجناحان
المساعد ١٥١٠جهير

السراب وراء ديوان في جولة
رشيد هاشم ٧٥٨لمحمد

الديوان في القرشي مع جولة
الدماء: الشعري ٩١٣نداء

قماشة قصص في الحالة جوهر
١٤١٠السيف
١١١٤الزرقاءالجوهرة

دمنهوري تعليمية: حامد شخصيات
٢٢٧

الكبير ١٢٣٧الحب
الظالم في ١٢٣٢حب
يكفي ال ١٢٤٠الحب

السعودي الشعر في والغزل الحب
٨٥٥المعاصر

السعودي الشعر في والغزل الحب

زمخشري ٩٠١طاهر

١٧١١عنقودمنحبات

القمر على ٥٥٨حبيبتي

والبحر ٦٠٩حبيبتي

الذاكرة تفقد ال ١٥٨٨حتى

وأزهارح ٥٩٥دائق

المدينة في األدب عن حديث

١٠٣المنورة

قلب ٦٨٢شعر: حديث

الفيصل اهللا لعبد قلب حديث

٨٣١،١٠٩١

في المعاصرة األدبية الحركة

٧٩المملكة

العربية المملكة في األدبية الحركة

٩٥،٩٦السعودية

األدبي النقد في: حركة دراسات

المحلي ٦٢أدبنا

وداللتها الجر شعرحروف في

رشيد هاشم ١٠٣٢محمد

األصيل أفق على ٥٧٦حروف

لحمـد األصيل أفق على حروف

١٠٥٥الزيد
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الرمادحروف مجموعة:في
١١١٦قصصية

ديوان في غزل(الحزن ) أبيات
القصيبي ١٠٢٤لغازي

تحترق وعندما القرشي حسن
٨٢٧القناديل

القرشي اليمامة.. حسن لقاءات
١٥١٣

باجودة هذارحلة.. حسن أفكار في
١٥١١الرجل

القرشي اهللا عبد ١٥١٢حسن
يهيم شاعر القرشي اهللا عبد حسن

والوطن ٧٥٧بالجمال
مواكب في القرشي اهللا عبد حسن

١٠٧٣الذكريات
القرشي اهللا عبد نصف.. حسن
اليمامة ضيف مع ١٥١٥ساعة

نفيسة بن ٢٥٢حسين
شاعرا سرحان ٧٥٣حسين

سرحان األستاذ.. حسين .. مع
األسبوع ١٥١٦أحاديث

سرحان صحفية.. حسين مقابلة
١٥١٨

سرحان من: حسين شعراء
٩٧٣السعودية

سرحان ١٥١٧لقاء: حسين
عرب ١٥١٩حسين

حسين علي ١٥٢٠حسين
الرجل وترنيمة حسين علي حسين

١٢٨٣المطارد
١١٣٨زمنحصة

في األسطورة في والخيال الحقيقة
الشعبي ١١٠٩األدب

١١٠١الماضيمنحكايات
العربية المملكة من حكايات

١٠٩٩السعودية
الحازمي لمنصور وأشواق حكايات

٨٧٨
هكذا تبدأ ١٢١١الحكاية

جيلين ١٦٣٨حكاية
ساذجة حب ١١٨٩حكاية

معناه منصور.. حكاية ومحمد
٩٤٤الشقحاء

المضيء والتطلع ٩٩٩الحل
ذهبي الحجازية: حلم الثقافة جمعية
١٣٧

والر عبدالحلم علي قصص في مز
الشامي ١٣٨٣اهللا

١١٨٥قصص: حلم

١٦٤٤شحاتةحمار
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وطنية ٣٧٢حماسة
الجاسر ١٥٢٢حمد

الجاسر مختارة:حمد ببليوجرافية
بالجزيرة المتعلقة أعماله من

٣٠العربية
عبد السباعي، أحمد الجاسر، حمد

خميس بن يحاور.. اهللا الملحق
جائزة على الحائزين األدباء

١٥٢١لةالدو
الحجي ١٥٢٣حمد
الحجي القلق: حمد ٩٠٠أسير

نسيناه الذي الشاعر الحجي حمد
٨٢٦

شحاتة ٢٣٣حمزة
المفكر الشاعر شحاتة ٨٤٦حمزة

القصيبي غازي الدكتور ٩٢٣حمى
٧٠٩شعر:  الحمى

له.. الحميدين تبقى ٨١٩! وما
٥٣٥حنانيك

الشوق ٣٥٥حنين
١١٦٣الحنينة

عارية ٤٩٩،١٦٠٤حواء
علنية حكاية في السري الحوار

لمجموعة تبدأ(دراسة الحكاية
١٢٧٠)هكذا

حسون لعلي المطر تحت حوار

١٣٨٤،١٣٩٧

المطرحوار مجموعة:تحت

١١٣٩قصصية

الزمن شراع فوق ٦٣١حوار

الدافئ الحزن في ١٥٩٥حوار

وصدى ١٥٩٦حوار

الشعبي الشعر ٤٢٨حول

المحلية القصيرة القصة حول

١٣٥٣

بحيراتحو من بسمة قصة ل

زاهر لعائشة ١٣٩١الدموع

قصة لسيف... حول وداعا، تقل ال

عاشور ١٤٦٢الدين

السعودية في األدباء مؤتمر حول

١٢٧

مسافر ديوان نقد ٨٨٠حول

الصالة على ٥٩٦حي

الشرقية بالمنطقة األدبية الحياة

١١٠

الحجاز في األدبية ١٠٤الحياة

المم في األدبية العربيةالحياة لكة

قرن نصف مدى في السعودية

١٥٠
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العرب جزيرة في األدبية ٦٤الحياة

في والفكرية والثقافية العلمية الحياة

السعودية العربية ١١٢المملكة

جنوبي في واألدبية الفكرية الحياة

السعودية -١٢٠٠البالد

٧١م١٩٣٢-٧٨٥/هـ٣٥١

والخيال الفكر بين ١٦١٧الحياة

قصصية:جائعةحياة مجموعة

١١٢٣

السباعي ألحمد كدرجان خالتي

١٣٧١

أخرى وقصص كدرجان خالتي

١١٧١

الفرج ٢٣١خالد

الفرج وآثاره: خالد ٢٢٣حياته

والصمت ١٢١٢الخبز

والصمت والبناء.. الخبز النبش

١٣٩٢باألظافر

والصمت محمد: الخبز قصص

١٤٤٠علوان

قصصية:بحبهاخدعتني مجموعة

١١١٩

في للمحافظين الفنية الخصائص

المعاصر السعودي ٩٣٢الشعر

النجدي الشعر وسمات خصائص

أدب: المعاصر في دراسات

العربيـة ١٠٨٨الجزيـرة

والفلسفة األدب في ١٦١٩خطرات

الليل.. الخطراوي أذن في وهمسات

ربيع إلى العمر خريف من نقلة

١٠٣١الغزل

الحائرة ٣٣٩الخطوة

في أيام ٢٦٩ماليزياخمسة

جريئة ١٦٤٧خواطر

١٦٨٠مفرحةخواطر

الشعبي.. خواطر الشعر حول
٤٢٩) العامي(

النبطي الشعر من يلتقط ما خيار
٣٨٥

رشيد هاشم محمد شعر في الخيال
٩٣٠

السقاف ١٥٢٤خيرية

١١٤٢األملخيط

قصيدتي في الشعرية الدراما خيوط

القصيبي لغازي والحمى اإلفالس

٩١٢
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خلفكئمادا الباب ١١٤٥أغلق
ولهب ١٦٠٣دخان

في الشعبي األدب حول دراسات
١٠الجزيرة

في الشعبي األدب حول دراسات
راشد: الجزيرة الشاعر حول
١١الخالوي

في السعودية القصة عن دراسات
العربية ١٤٣١المجالت

الحجازي األدب في ،١٦١دراسات
١٦٢،١٦٣

على العربي األدب في مردراسات
باألدب خاص بحث مع العصور

السعودي ٨٧العربي
الشعبي التراث في ٢٤دراسـات

الشعر في سرحان: دراسات حسين
٧٤٢

السعودية القصة في دراسات
١٣٣٠القصيرة

العربية الجزيرة شعر في دراسات
والقطيف واإلحساء والحجاز نجد

قرنين ٧٩٢خالل
محمد للمرحوم معاصرة دراسات

الرمي ١٧٣١حالعامر

نقدية ذهني: دراسات تسرقني اآللة
١٣١٠

ثمن قصة في الشخصيات دراسة
١٣١٩التضحية

السعودية المرأة أدب في دراسة
١٣٦٥القصصي

الشعبي األدب في ٤٥٥دراسة
السعودي الشعر في ٧٩٣دراسة

منتحرة ألحان ديوان في دراسة
١٠٥١

لمحمد وجود بقايا لديوان دراسة
الشقحاء ٧٥٥المنصور

حسن محمد الشاعر لشاعرية دراسة
٨٤٤فقي

هي قصائد لثالث نقدية نهر: دراسة
يتمطى ليل أي يافتح، الدم، من

أرضي ٩١٩فوق
الشاعرعبد ديوان في والفن الدعوة
أمتى إلى العشماوي الرحمن

٨٦٥
نمشي ١٦٣٠دعونا

السباعي ألحمد نمشي دعـونـا
١٧٢٦

البيئة من قصص الحمير دالل
١٢٥٦
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العامي الشعر ٤٥١داللة

للرسائل الببليوجرافي الدليل

العربية المملكة عن الجامعية

/هـ١٤٠٠–١٣٧٦السعودية

٣٣م١٩٨٥-١٩٥٧

السعودي الكاتب ٢٠٧دليل

الممنوحة الماجستير رسائل دليل

على أيضا ويشتمل الجامعة من

غير من الممنوحة الرسائل

فيه العاملين للسعوديين االجامعة

٢٦

الحمراء ١٠٩٨الدمعة

وأرجوان ٩٦٤دمقس

الوجد ٣٢٦دموع

وكبرياء ٦١٠دموع

صيرفي حسن شعر وكبرياء، دموع

٩٠٥

١١٥٠الدواحة

خوقير لعصام ١٣٢٥الدوامة

١٠١٠دواوين

الصمت ٦٢٥شعر:دوائر

الزمن دفتر في ،١٢٠٤دوائر

١٣٧٥

الشمس مع ٢٦٣دورة

الكفاح في في: دورنا صريحة أراء
١٦٤٨مجتمعنا

٣٩٦ديوان
بادي ابن من:ديوان الهادية األنوار
البادية ٣١٨أشعار
علوش ابن ٣٥٤ديوان

الليل أشرعة ٥٩٣ديوان
األنصار قول من األثمار : ديوان
البادية من وأشعار قصص

األول( ٤١٧) الجزء
السابحة األجنحة ٧٣٧ديوان

محمد لعمران الظاميء األمل ديوان
٨٥٦العمران

األنصاريات وتعليق: ديوان عرض
١٠٠٩

البدراني ٣٤١ديوان
التميمي ٣٥٠ديوان

النبط أشعار في اليتمية الدرر ديوان
٣٩٠القديمة

بن علي بن القاسم الشاعر ديوان
وتحليـل: هيميل ٩٧٨دراسة

نجد أهل بلهجة العامي الشعر ديوان
٤٥٢

الصقري الشعبي:ديوان األدب من
٣٤٩السعودي
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العابرديوان ٦٨٨الطيف

العواد األول(ديوان ٦٥٣) الجزء

محمد للشاعر القالئد ديوان

١٠٣٩السنوسي

محمد الشاعر األمير المرحوم ديوان

السديري ٣٣٥األحمد

الكبير للشاعر المزامير ديوان

عارف محمود ٨٩١األستاذ

النبط ٤٣٤ديوان

بن سعد شعر الحديث النبط ديوان

حريول بن ٣٢٧حمد

النبطدي الشعر: وان من مجموعة

نجد في األول(العامي ) الجزء

٤١٤

والشباب الهوى ٦٣٤ديوان

الوائلي ٤٠٧ديوان

وحنين أنين ٣٣٨ديوان

الباسلة بورسعيد ٦٧٣ديوان

الفيصل اهللا لعبد قلب حديث ديوان

٨٤٠

القرشي اهللا عبد حسن ٦٩٤ديوان

الشويعر حميدان ٣٤٦ديوان

الفرج خالد ٦٧٢ديوان

الزهور من روضة ٣٢٤ديوان

السلهي العلي سويلم : ديوان

الشعبي الشاعر أشعار مجموعة

السهلي ٣٤٠سويلم

الجبلين شاعر ٣٢٢ديوان

هوازن شاعر ٣٥٣ديوان

العربية الجزيرة من شعراء ديوان

٤٢٢

الكأس صبابة ٦٧٨ديوان
رجب الدين ضياء زحمة: ديوان

رثاء سبحات، ٥٤١العمر،
ع الفرجديوان اهللا ٣٦٢بد

سبيل بن اهللا عبد ٣٣٣ديوان
الصالح المحسن عبد ٣٤٨ديوان

مشارف على عارف محمود ديوان
١٠٥٢الزمن

لشاعر الشعبي الشعر من ديوان
جمع جعيثين بن إبراهيم سدير

األحيدب محمد العزيز ٣١٩عبد
طاهر للشاعر همسات ديوان

١٠٢٠زمخشري

األفق في ٤٧٥ذرات

البوارديذر لسعد األفق في ات

٩٢٢
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جائعة وحياة األفق في ذرات

١٣٦٣
٢٨٣،٢٨٥ذكريات

رمضان في الصبا ٢٦٢ذكريات
باريس ٢٦٤ذكريات

وديع طفل ٢٦٨،٢٩١ذكريات
تنسى ال ١٢١٨ذكريات
مدارس ٢٧٣ذكريات
مسافر ٢٥٨ذكريات

١١٧٩دامعة: ذكريات

في النقدي والحس المفرد الذوق

أعجبت القصيبيقصائد لغازي ني

٩٥٦

المشمسة الواحات أذرع لووا الذين

١٣٤٤

١١٣١نكدراجل

١١٣٢ونصراجل

األدبية وسرقاته الخالوي راشد

٤٤١

الخالوي –شعره–حياته: راشد

–نوادره–فلسفته–حكمه

الفلكي ٣٠٠حسابه

والمطر ٧١٧الراعي

أخرى وقصص ١٢٠٠رامز
الفكر ٥٠١راهب

في مستقبلرأى وفي شعرنا حاضر
٩٤٦
٦٧٤رباعيات

نجد صبا ٥٥٩رباعيات
٤٧٦رباعياتي

والمواقف الرجل ٢٣٩الربيع
ساطع قمر نجمك ٣٧٣رجع

الرصيفرجل ١١٢٨على
الفاضل الخلق عماد ١٦٤٥الرجولة

العرب بالد في شمال:رحالت في
واألردن ٢٥٥الحجاز

التراث عن للبحث ٢٥٩رحالت
وذكريا ٢٦٥ترحالت

الربيع ٢٧٢رحلة
العمر ٦٨٧رحلة

النجدية ٢٥٦الرحلة
إحدى مالديف جزر إلى رحلة

الدنيا ٢٧٤عجائب
سيالن إلى ٢٧٥رحلة

شراع ٦٦٧رحلة
من المعاصر المحلي شعرنا رحلة

التجديد إلى في: التقليد دراسات
العربية الجزيرة ٧٩٤أدب
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شوق شعبي: رحلة ٣٧٤قصائد
حن ديوان في شعر: انيكرحلة

خوجـةعبد ٧٤٨العزيز
لمحمد الحزن نشوة ديوان في رحلة

المشعان ١٠٦٥سعد
الضآلة القوافي ٦٩٥رحيل

قصيرة: الرحيل ١١٤١قصص
ليلى إلى ٦٤٠رسالة

شعر بطوطة، ابن إلى ٦٢١رسائل
جـ ولدي، إلى ال: ١رسائل حتى

الدوار منازل: ٢جـ. يصيبنا
الجميلة ١٥٩٣األحالم

بال ٣٧٧عنوانرسائل
محبة ٣٦٥رسائل

الخنيزي الواحد لعبد قلبي رسمت
١٠٧٦

الحائط على ٥١٩شعر: رسوم
عبير ٣٣٧رشة

وراء) رشيد( من أطل شاعر
السماء ظالل من ليبدع السراب

١٠٣٣
الرماد ٥١٢رعشة

عقل ١٦٤٦رفات
تتفتح حتى باألكمام وجهة: رفقًا

اهللا عبد الشاعر ديوان في نظر
٧٨٠جدع

الشبيبر حمود ١٥٢٥قية
السعودية في واألدب الصحافة : رواد
وصوت نصيف صالح محمد

٢٣٨الحجاز
النهضة عن يكتبون األول روادنا

١٣٠األدبية
٦١٤الروافد

رفض بين الناصر إبراهيم روايات
الحلول ومتاهة ١٣٧٣الواقع

العرض ميزان في التوأمان رواية
١٢٧٤والتحليل

السعودية ثمنالرواية األولى
١٣٠١التضحية

جديدة سعودية فتاة: عنوانها.. رواية
حائل ١٤٠٢من

عبده لمحمد حائل من فتاة رواية
١٤٤٣يماني

الحديث السعودي األدب في الرواية
١٣٠٢

جمعان.. رواية سعيد لعبداهللا القصاص
السعودي بالمجتمع وعالقتها

١٢٩٤
النبطي الشعر من ٤١٩روائع

إبراه غديرالروائي في الناصر يم
١٤٠٤البنات
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الملتهب ٦٣٦الروض

الشعر الشعر:روضة من منتخبات

والعربي ٣٩٥النبطي

أبولون ٦٥٤رؤى

شريفة قصص في الواقعية الرؤية

١٤١١الشمالن

قصص مجموعة حول موت:رؤية

الماء ١٣٥٥على

الزمن دفتر في دوائر في رؤية

عثمان ١٣٨٥لسباعي

ق في والواقع حسينالرؤية صص

حسين ١٣٨٦علي

السنوسي شعر في ٩٢٦الريف

حياة: الزاهد عن تاريخية دراما

عبدالعزيز بن عمر ١٤٨٠الخليفة

المساء ١٢٣٣زائر

الشوق ٦٩٦زحام

األبيض ١١٦٨الزحف

لطيفة مجموعة األبيض الزحف

القصصية ١٣٣١السالم

وراء األبيض(الزحف ) الزحف

١٣٢٢

أطالل فوق مجنونزخارف عصر

٦٩٧

١٥٩٤زفرات

الناي ٥٨١زفير

مجموعة في والحلم موت(الزمن

الماء ١٣٨٧) على

الحمر ١٤٩٦الزنابق

وبين بينـي الحمـر الزنابـق

األفغاني ١٤٩٣األستـاذ

حنان ٣٣٢شعر: زهرة

الشعرية البحور من الفكرية الزهور

٣٩١

١١٢٠والصديقالزوجة

١١٥١طويلةقصة: وأنازوجتي

تحطم الفن يد أو، العظيم الساحر

٦٥٥األصنام

األسود الذهب ١٥١ساحل

الملوك ١٦٦٧ساحة

يخرف والشعراء: الساسي الكتاب مع

١٢٣

مرتينساعة تدق ١١٥٩الحائط

القالئد ديوان مع ٩٧٧ساعة
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والنخلة ١٢٢٤الساعة

الفزيع لخليل والنخلة : الساعة

قصيرة ١٣٠٩قصص

والنخل للفزيعالساعة استمرارية: ة

الريف ١٣٧٠ألدب

عثمان ١٥٢٦سباعي

الصمت بيت عثمان سباعي

١٣٦٦والجدران

١٦٣١سباعيات

المستشفى في يوما وأربعين ست

٢٥٧

المستشفى في يوما وأربعين ست

توفيق عمر محمد ٢٩٨لألستاذ

عشر الحارةستة من ١١٦٠حكاية

السعودية القصة ١٣٩٣سجل

البوارد ١٥٢٧يسعد

الصويان ١٥٢٨سعد

ليسعد ١١٢٢قال

١١٥٢وعدالسعد

عينيكالسفر ١٦٨٧إلى

الموتى ١٢٥٢سفينة

الحمـاد ١٥٢٩سليمـان

الحديث أدبنا ١٣١سمات

الليالي ٣٢٥سمار

مطولة: الحجازيةسمراء قصة

١١٣٦

شعرية: سمراء ٥٠٠مأساة

ومطالعات: الشعرسنابل دراسات

١٦٧٦

ك.. سنتان ملوهذا يا العطاء فل

والفنون ٤٥الثقافة

الضياع ١٢١٩سنوات

تفق ال ياشاعرا ٩٩١السنوسي

طويلة: السنيورة ١١٥٣قصة

٦٩٨شعر: سوزان

الخميس ١٢٢٥سوق

خطيئة بال مشرد السفلي : السيد

قصصية ١٢٦١مجموعة

البيشي جعفر -١١١٠(السيد

١٩٤) هـ١١٨٢

مدني عبيد ١٩٥السيد

بعض وتراجم فيسير علمائنا

للهجرة عشر الرابع ٢٣٧القرن

شعبية ١٠٣٤سيرة

القصيبي لغازي شعرية ٨٩٨سيرة

شعرية غازي.. سيرة للدكتور

٨٠٦القصيبي



      -  

 

األحزان ٣١٧شاطئ

والسراة ٦١٥الشاطئ

عثيمين ابن وشعره: الشاعر حياته

٨٧٢

البادية ٣١٢شاعـر

القرن في العربية الجزيرة شاعر

عش الشيخالرابع الهجري ر

عثيمين بن اهللا عبد بن محمد

٨٧٣النجدي

القصيبي غازي السعودي الشاعر

والتقليد التجديد ٨٢١بين

أسكوبي إبراهيم الشيخ العالم الشاعر

١٩٦) هـ١٣٣١-١٢٦٤(

الميزان في القصيبي : الشاعر

السعودية من ٩٧٤شعراء

النقدية والرؤيـة القصيبي الشاعر

١٠١٦

ال الحميدينالشاعر سعد متفاعل

٩٢٥

كبريت محمد المدني من: الشاعر

الحجاز ٩٦٦أدب

جعفر الشيخ المضمور الشاعر

القطيفي ١٠١٥الخطي

الحجي حمد ١٠٠٦الشاعر

الطغاري عيسى بن محمد الشاعر

عام المتوفى هـ١٠٢٦العريشي

٩٧٩

يسبق العربية الجزيرة من شاعر

أصيل تجديد إلى العرب الشعراء

العيسىعن( ١٠٨١) الفهد

الرياض من ٣٠٧شاعر

بن محمد السعودية من شاعر

٨٧٤عثيمين

بالدي من جبر: شاعر محمد عبداهللا

٧٧٦

بالدي من حسين: شاعر بن محمد

١٠٦٣الفعر

نجد من ٣٢٣شاعر

ل قراءة وشاعر لشاعرينشاعر

وأسامة القصيبي غازي

١٠٩٥الرحمنعبد

البادية من األول(شاعرات )الجزء

٣٠٢

إبراهيم بن أحمد الكبير شاعرنا

٨٤٥الغزاوي

فلسطينشبح ١١١٧من

فلسطين من وتقديم: شبح ١٤٠٦نقد
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قصص: الليمونشجرة مجموعة

السعودي األدب ١١٤٧من

الشوكي السياج ذات ٢٢٨الشجرة

التاريخ سجلها بن: شخصيات محمد

الحياة في وأثره عبدالوهاب

١٥٣األدبية

المحور السفلىالشخصية اليد في ية

١٣٥٤

فتاة رواية في الروائية الشخوص

يماني عبده لمحمد حائل من

١٣٣٨

الثأر ٥٣٧شرارة

الثأر السعودية.. شرارة والمشاعر

٩٥٧

الثأر الغربتين.. شرارة وشاعر

والتحاور ٩٣٦االزدواجية

الرفاف ٥٦٠الشراع

اإلسفلت وجه في ١١٧٠شروخ

ومال اإلسفلت وجه في حظاتشروخ

القصيرة السعودية القصة حول

١٣٦٧

األبيض الزحف في الفضيلة شروق

السالم إبراهيم ١٤١٢للطيفة

الشمالن ١٥٣٠شريفة

األمل ٦٢٧،٩٠٣شعاع

الراحلين شعر: شعاع ٥١٤ديوان

بوان األولى: شعب الضميمة

١٦٦٨

بين المعاصر الحجازي الشعر

والمحافظة ٧٥٩التقليد

ا في الحديث -١٩١٦لحجازالشعر

١٠٤٥م١٩٤٨

الحجاز في الحديث ،٧٦٠الشعر

٨٢٢،٩١٧

قلب في األول الرعيل شعر

٩٥٣الجزيرة

حركة ظالل في السعودي الشعر

عبدالوهاب بن محمد ٧٩٥الشيخ

زجل أم شعر الشعبي ٤٥٨الشعر

بالفصحى وصلته الشعبي الشعر

٤٤٢

شطر ومحاوالت الشعبي الشعر

األدبية ٤٥٧لغتنا

الشعبيا الجزيرة. لشعر ومعالم

٤٣٢

مأساة في الحديث العربي الشعر

عام من إلى١٩١٧فلسطين م

٩٠٩م١٩٥٥
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مترجما الحديث العربي : الشعر
غازي محاربة حول مالحظات

٩٤٢القصيبي
النقد ضوء على المعاصر الشعر

٨٩٤الحديث
الجاهلي الشعر سليل النبطي الشعر

٤٤٥
ا مكانته النبطي وقيمتهالشعر ألدبية

٤٤٦العلمية
تاريخ مصادر من النبطي الشعر

٤٥٠نجد
النبطي –فنونه–أصوله: الشعر

٤٣٩تطوره
النبطي على: الشعر ودراسته جمعه

المعاصرة والمناهج النظريات ضوء
٤٤٤

النبطي الفصيح: الشعر للشعر، امتداد
٤٣٣

البدو عند ٤٥٦الشعر
القرنين خالل األحساء في الشعر

٧٩٦
الغابر في السعودية البالد في الشعر

٩٧٦والحاضر

خالل العربية الجزيرة في الشعر

٧٩٧قرنين

السعودية العربية المملكة في الشعر
٩١٦

والشعراء ضعيف بالدنا في الشعر
ووصوليون ٨٣٠سطحيون

عسير في ١٠٠٥الشعر
والتجديد ٨٣٨الشعر

والجزيرة الخليج في والشعراء الشعر

٨٠٣يةالعرب

بالدي في والشعراء ٨٤٢الشعر

عنزة قبائل وأنساب ٤٠٨شعر
لدينا التجديد ٨٨٧شعراء

الحجاز في الثالثة ٨٨٨الشعراء
تأليف الحجاز في الثالثة الشعراء

الساسي السالم الميزان: عبد في
٩٥٤

الخمول بين الجزيرة شعراء
في: والذكرى إعالم(نظرات

اليمامي ١٠٠٠) الشعر
الحديثشعرا العصر في الحجاز ء

٨٨٩
النبطيون الرس ٣٠٣،٣٠٤شعراء

المعاصرون السعودية شعراء
زكي كمال ٨٠٧ألحمد

المعاصرون السعودية .. شعراء

والواقع ١٠٠٧التاريخ
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المعاصرون، السعودية شعراء

والواقع ٨٧٧التاريخ

جزيرة في الحديث العصر شعراء

٨١٧العرب

في الحديث العصر جزيرةشعراء

الحقيل الكريم ١٠٥٧لعبد

العربية المملكة في الغزل شعراء

١٠٦٠السعودية

في الملحمي والشعر المدينة شعراء

الهجري عشر الثالث القرن

١٠٤٨

السعودية في ٩٧٥شعراء

عبقر أرض من ٨٣٧شعراء

الجنوب من ٣١٣شعراء

األدب من جانب الجنوب من شعراء

الحديث ٩٤٨السعودي

م الزلفيشعراء ٣١٤ن

المعاصرون نجد ،٧٤٣شعراء

٨٣٢،٨٥٣،٩٠٤،٩٥١،

٩٩٦،١٠٥٦،١٠٥٨،

١٠٨٢

عشر الثاني القرن من هجر شعراء

عشر الرابع القرن إلى الهجري

٢١٢

ضمرة وبنو ينبع ٢١٤شعراء

وجهينة ينبع ٢١٥شعراء

والتقليد التجديد بين الشعرالسعودي

٨٠٨

المعاصرون ٨٩٠شعراؤنا

األحالم ٧٢٨شفق

١١١٨الصفاشقيقة

في يوم مساء في الفني الشكل

١٢٩١أذار

العباقرة ١٧١٧شكوى

العتيبي العطاوي ٣٠٩شليويح

ودليلة ٦٢٢شمشون

الرحمن عبد ألسامة ظمأ شمعـة

٨٦١

ظمأي ٦٢٣شعر: شمعة

تكفي ٧١٨شمعتي

القرية ٤٦٧شموخ

العرار ٦٦٥شميم

األسود.. الشنواح ٧٦٥والطوفان

دمشق في ٢٦٧شهر

آثمة ١١١١شهوات

٣٨٩الشوارد

وحنين ٦٨١شعر: شوق

وشوق ٤٦٠شوق
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شعرية.. الشوق مسرحية إليك

١٤٨٥

١٧٠١ووردشوك

الفكر في لمحات للفكر شيء

١٦٤٠واإلنسانياإلسالمي

من ١٧١٠الحصادشيء

أو الحمر فينا(الشياطين ) حادث

١٢٢٠

الحمر فينا(الشياطين دراسة): حادث

غالب األستاذ لقصة ونقدية أدبية

الفرج أبو ١٤٥٧حمزة

الخرس ١٤٨٩الشياطين

زاهد عمر زاهد -١٢٧٥الشيخ

٢١٦هـ١٣٤٨

عبد العثمانيالشيخ هـ١٣٠٤(الحق

١٩٧) هـ١٣٧٤-

العجيـري عبداهللا هـ١٢٨٥(الشيخ

٢٣٠) هـ١٣٥٢-

الراضي عثمان ٢٥٠الشيخ

عبد بن إبراهيم بن عمر الشيخ

بري هـ١٣٧٨-١٣٠٩القادر

٢١٧

األنصاري الطيب محمد الشيخ

١٩٨) هـ١٣٦٣-١٢٩٦(

العمري محمد -هـ(١٢٨٢الشيخ

١٩٩) هـ١٣٦٥

عبد بن محمد بليهدالشيخ بن اهللا

٢١٠

الحساب وكشاف األدب ٩٧شيوخ

األدباء.. الصبان من فكرية، ريادة

٨٧٥السعوديين

الحجاز في -١٩٠٨الصحافة

ونصوصد: م١٩٣١ ٨٨راسة

السوابق ١١٧٢صحيفة

األشواق ٣٢٠صدى

األشواق في.. صدى والتجديد

الشعبي ٤٣٧الشعر

األلحان ٦٧٩صدى

الحائر ٧٢٩الصدى

الذكرى ٣١٦صدى

العامة الحياة وحي من ١٥٢صدى

نفسي ٦٤٨صدى

الشعر في المتناقضات صراع

عبد: الحجازي لكتاب دراسة

الح الشعر بكر أبو ديثالرحيم

الحجاز ٩٩٧في
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الكاتبات قصص في الصراع

١٤١٣السعوديات

النفس مع ٦٣٢،١٠٩٢صراع

الرحمن لعبد النفس مع صراع

٨٣٤العشماوي

األعماق من ١٢٢٨صرخة

اإلنذار ٤٧٧صفارة

المرآة في ١٤٨٨صفعة

إفريقيا عن الحديث ٢٧٦صلة

عثمان لسباعي والجدران الصمت

١٣٠٣

والجدران عةمجمو: الصمت

قصيرة ١٢٠٥قصص

جبر لمحمد والجنون الصمت

٨٧٩الحربي

واالستعمار الظلم ضد صواريخ

٥٠٢

مجلة: صواريخ عرض حول

القومي ديواني ٧٨٦المنهل

الثأر شرارة في العربي الصوت

٨٥٩

يحتدم وصراع عربي، صوت

الجودي على ٨٦٢واستوت

األدباء ١٩٣صور

الحياة ٥٩٧صور

التاريخ من ١٤٩٢صور

الجهاد من ١٦٩٦صور

والمجتمعصور الحياة ١٧٠٢من

المجتمع من ١٦٣٥صور

الشعب لروح صادقة ١٨صورة

المنفى غيداء شعر في الصورة

١٠٠٢

الذكريات ٥٢١ضفاف

القصيرة القصة فن على ضوء

١٣٥٦السعودية

تنشر لم وجوانب رجب الدين ضياء

٢٢٠عنه

٥١٣شعر: ضياع

زمخش ١٥٣١ريطاهر

زمخشـري وأنفـاس.. طاهر

٧٦٩الربيـع

الغريب ٥٨٠الطائر

جناح بال ١٢٣٤طائر

عارف محمود شعر في الطبيعة

٩٩٣
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الجزيرة من شعبية وأمثال طرائف

١٦٩العربية

١٧١٣اآلخرالطرف

٧٨٩الطالئع

المرآة في السعودية البعثات طلبة

١٧٣٤

المعاصر السعودي الشعر في الطير

١٠٥٩

الصفرط نقطة على ٤٧٢يفان

ألبابيل ٦٨٠طيور

نفسه ١٤٨٦الظالم

عبد أسامة شعر في التكرار ظاهرة

٧٨٥الرحمن

أغاريد في الغروب ظاهرة

٧٤٦الصحراء

جفري اهللا لعبد ١٣٧٦الظمأ

قصصية:الظمأ ١١٢٤مجموعة

الشعر في القافية في ظواهر

١٠٨٣السعودي

الوردي الزمن ٤٨٠،١٠٤٦عاشقة

١١٩٨أقصوصة: العاصفة

أين إلى أين؟.. العالم إلى والعرب

١٦٥٨

وأربعة وتسعمائة ألف عام العالم

١٤٦٨وثمانين

البابطين اإلله ١٥٣٢عبد

العشماوي الرحمن ١٥٤١عبد

التويجري العزيز ١٥٤٢عبد
الربيع العزيز تستطيع: عبد لم نعم

األدبية ١٤٤األندية
الربيع العزيز ١٥٤٣يعبد

الرفـاعي العزيز ١٥٤٤عبـد
الرفاعي العزيز ١٥٤٥لقاء: عبد

الرفاعي العزيز الرائد: عبد ندوة
١٥٤٦

مشري العزيز ١٥٤٩لقاء: عبد
األنصاري القدوس ١٥٥٠عبد

الجهيمان الكريم ١٥٥١لقاء: عبد
الزيد اهللا ١٥٣٨عبد

الرطبة ومكعباته السالمي اهللا عبد
١٣٨٨

الصيخا اهللا ١٥٤٧نعبد
وشعره حياته الفيصل اهللا عبد

العجالني ٨٥٨لمنيرة
حديث ديوانه في الفيصل اهللا عبد

٩٠٨قلب
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الفيصل اهللا نقابل: عبد ١٥٤٨تعال

بلخير اهللا األصالة: عبد شاعر

٨٥٧العربية

إدريس بن اهللا ١٥٣٤عبد

إدريس بن اهللا أفكار: عبد في رحلة

الرجل ١٥٣٣هذا

خميس بن اهللا ٢٤١،١٥٣٧عبد

خميس بن اهللا أفكار: عبد في رحلة

الرجل ١٥٣٦هذا

جفري اهللا ١٥٣٥عبد

الغذامي محمد اهللا ١٥٣٩لقاء: عبد

نور اهللا ١٥٤٠عبد

آشي الوهاب مع: عبد حكايتي

الحجاز ١٥٥٢صوت

األشرم الجوهري عبدالواحد

الذكريات ٥٦١عبير

الشوق ٥٠٣عبير

عسير من ٤٦٤عبير

البح إلى ٧٣٢رعتاب

الراضي -هـ١٢٦٠عثمان

٢٠٠هـ١٣٣١

سيار بن ١٥٥٣عثمان

حثلين بن واكان وزعيمهم العجمان

٣١٠

خوجه العزيز لعبد البوح عذاب
٩٠٢

البوح ٥٣٦شعر: عذاب
السجينة وقصة: العذراء ٥٠٤شعر

المنفى ١٢٥٣رواية: عذراء
المستشفى في من: عرس قصص

١٢٥٧البيئة
أد متابعات لكتاب لمحمدعرض بية

الشنطي ٨٠صالح

النجدية ١٥العرضة
وطين قصص: عرق مجموعة

١١٨٤
اهللا عبد شعر في واإلسالم العروبة

خميس ١٠١٢بن
البحر ٧١٩حالوة: عروس
البحر ٧٢٠نقاوة: عروس

الرموش على ٣٧٦عزف
ضياء ١٥٥٤عزيز

الوطنية الصين في يوما عشرون
٢٨٢

ثالثيا يتوهج ٣٤٧شعر: العشق
من: لعصاميا وحكايات أقاصيص

األولى: البيئة ١٢٥٨المجموعة
الحجازي األدب سبيل في عقبات

٧٦
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الثمين ٦٢٩العقد

يكفي ال قصصية: العقل مجموعة

١١٩١،١١٩٢

الحسان المنضدة الجواهر عقود

٥٧٧

الجديدة ٦٥٦عكاظ

الصافي طه ١٥٥٥علوي

إرم أطالل ٥٤٣على

الضفاف ٥٦٢على

الضفاف زمخشريعلى الطاهر

٧٨٢

طاهر الشاعر نافذة من القمر على

١٠٥٣زمخشري

الجهاد درب شعر: على ديوان

٤٦٣

الشمس دروب ٥٤٤على

اليمامة ربى من: على أصداء

العربية ٥٣٣الجزيرة

األزهار شرفة ٥٤٩شعر: على

العقيق ضفاف ٥٤٥على

النيل ضفاف ألحان: على ديوان من

٧٨٧األمل

ال مرافيء ١٦٤٩تراثعلى

الطريف مشارف ٦٦٢على

الملونة البسمات ديوان هامش على

٩٦٩

جديد كيان نحو هامش ٧٧٠على

العمير ١٥٥٦علي

١٦٧٧الماشيعلي

سحنون ١٤٧٦العم

سحنون عصرية: العم إذاعية تمثيلية

١٤٩٠

العمران محمد ١٥٥٨عمران

العمران محمد في: عمران رحلة

الرجل هذا ١٥٥٧أفكار

ه وذاكعن ١٧٠٣ذا

القناديل تحترق ٦٩٩عندما

العراف يسقط ٦٠٦،٨٨١عندما

برأسه يطل والحب.. عندما النساء

الفزيع ١٣٧٤لخليل

األدب عالم في ٢٢٢العواد

بالبحور الحر الشعر كتب العواد

٩٣٨المزدوج

٩٩٢والخريف.. والربيع.. العواد

ومواقف:العواد ٢٤٥قمة

إنسانية ٤٦٩) شعر(عواطف

وعواصف مجموعة: عواطف

١٢٢٧أقاصيص
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السعودي باألدب النهوض عوامل

٦٠

في السعودي باألدب النهوض عوامل

لألدبـاء األول المؤتمر بحوث

٦٨السعوديين

الغائب ٦٢٨شعر:عودة

الغريب ٥٦٣عودة

الفيضان ٥٠٥شعر: عودة

بحر ٥٦٤العين

القصيبي ١٥٥٩غازي

قصائد في القصيبي مختارةغازي

٨٧٠

الحمى من يبرأ متى القصيبي غازي

٩٤٣

أنسى ١١٨٦غدا

شطا ألمل أنسى ١٣١٥غدا

الخميسغدا ١١٦١سيكون

النبات قصص: غدير مجموعة

١٢٥٤

والدة شعرية: غرام مسرحية

١٤٨٧

وطن بال ١٢٢١غرباء

االقتراب ومحاولة وطن بال غرباء

١٤٤٨

الكلمة العيسى.. غربة إبحار في

١٠٢٩

القصصية المجموعة في الغربة

الماء على ١٢٨٩سوت

اهللا عبد حسن شعر في الغربة

١٠٣٨القرشي

١٠٢٢الشاعـر.. الغزاوي

األشياء وصمت ديوان.. الغموض في

العراف يسقط عندما ٨٠٩مسافر،

الجرح ٥٢٦غناء

وشجن ٥٢٣غناء

المنفى مستعار(غيداء ١٥٦٠) اسم

وفاطمة من أخرى اقعوقصص

الحجازية ١١٣٧البيئة

حايل من ١٢٦٢فتاة

يماني عبده لمحمد حائل من فتاة

١٣١٧،١٣٩٦

الراقص ٥٠٦الفجر

السعودي األدب في الروائي الفراغ

١٣٦٨
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واالجتماع واألدب الدين في فصول

١٦٩٧

المعاصرة الثقافة من ٨٣٩فصول

المزامير ديوان في والفن الفكر

عارف ٨٦٦لمحمود

المزامير.. الفكر ديوان في والفن

٧٣٨

١١٧٣فكرة

جديد من ١١٧٦رواية:فلتشرق

الجرح وكبرياء ٧٠٠فلسطين

التفاؤل بين الجرح وكبرياء فلسطين

١٠٤١واإلصرار

٥٣٩قصيدتان: فلسطينيات

الجن ١٦٣٣فلسفة

المجانين ١٥٨٩فلسفة

دمنهوري حامد عند الروائي الفن

١٢٦٧

كتاب في السعودية القصة فن

دامعة ١٢٦٨ذكريات

السعودي األدب في القصة فن

١٣٠٤،١٣٣٢الحديث

العربية المملكة في القصة فن

١٤٢٣السعودية

المحلي أدبنا في القصصي : الفن

الجزيرة أدب في دراسات

١٤٢٤العربية

العربية المملكة في القصصي الفن

١٤٢٦السعودية

العربية الجزيرة في الشعبية الفنون

٣٨٤

ال الحارثيفهد ١٥٦١عرابي

العريفي ١٥٦٢فهد

المارك األعيان(فهد ٢١٨) وفيات

مفتي ١٥٦٣فؤاد

البكر ١٥٦٤فوزية

تكتشف ولم عرفت قمة أدبنا في

٢٣٥

الخضراء افريقية ٢٧٧في

السعودي األدب داخلية: في رؤية

١٦٠

والحرب األدب ١٦٣٦في

الملتهب األفق ،٦٥٧،٧١٢في

٩٦٢

األدب الحركة المحليةفي ١٦٥ية

المملكة في المعاصر الشعر في

السعودية ٧٩٨،٨٦٠العربية
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الجرح غناء من الثالث الصدى في

الداخل ٨٨٣يشرع

الطريق ٥٦٥في

خلى لما الليل ١٤٨٣في

المرآة شاكر: في ٢٣٢فؤاد

العربية الجزيرة تراث ١٩في

ورسوله اهللا حب مجموعة: في

٥٣١قصائد

المتواض رأيي ١٧٠٤عفي

فيصل يا اهللا رحاب ٤٠١في

زورقي ٤٥٩شعر:في

الوطن سبيل ١٧٢٠ونورنار: في

وزهران غامد سراة -نصوص: في

٢٦٠انطباعات–مشاهدات

الجزيرة غرب شمال مشاهدات: في

٢٦١انطباعات–نصوص–

السماء ظالل ٥٤٦في

الصراحة ظالل ١٦٢٨في

التأليف عالم عواد: في حسن محمد

٢٢٤

الليلفي ٦١٦عيون

العمر فجر ٦٦٨في

اإلنسان يختفي حنانيك مجموعة في

٨٨٢المعاصر

الحياةفي ١٧٠٧معترك

األبطال موكب ٦٦٠شعر: في

أخرىفي وقصص عبقر وادي

١١٤٩

الشعر حروف ٥١٦فيصل

٥٤٠الفيصليات

األحاسيس ٥٩٢فيض

١٦٩٣فيلسوف

أخرى قصص وعشر الشيطان قاتلة

١٢٤٣

واعدقاص ١٣٢٦سعودي

أحمد بن حسين الشيخ القاضي

٩٨٠عاكش

الطريق شعرية: قاطع ٧٢١قصة

وقلت ١٦٣٢قال

األفاعي ١١٧٧قبو

العوازم أصلها: قبيلة عن دراسة

وديارها ٢٠وتجمعها

ورجل ٦٧٥قدر

طرق مفترق على ١١٩٧قدم

السعودية القصة في تمهيدية قراءات

١٣٦٢الحديثة
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معاصرة ١٦٢٦قراءات

الرياض أنت ديوان في قـراءة

١٠٠٣

إبراهيم لشعراء األولى قراءة

٨٠٢العواجي

الصمت مجموعة في أولى قراءة

عثمان لسباعي ١٤١٧والجدران

فاطمة مجموعة في سريعة قراءة

بحار(الحناوي بال )  أعماق

١٤٤١

الفاللي لعالم سريعة ٥٨قراءة

القصصية للمجموعة سريعة قراءة

ل يمانياألولى عبده محمد ألديب

١٢٩٢

القصيرة القصة خطاب في قراءة

١٤٤٩السعودية

السعودي الشعر ديوان في قراءة

١٠٨٤

الوجدان من مقاطع ديوان في قراءة

حليت المحسن ٨١٨لعبد

عبد شعر في الفيصلقراءة اهللا

١٠١١

للشاعر العناء فيم قصيدة في قراءة

القصيبي ١٠٤٤غازي

ال كتاب في الحديثقراءة شعر

٨١٠بالحجاز

السعودية شعراء كتاب في قراءة

زكي كمال ألحمد المعاصرون

٧٧٥

على مطالت كتاب في قراءة

الصافي طه العلوي الداخل

١٣٣٣

عبير رشة لديوان ٤٣١قراءة

اهللا عبد المحروم للشاعر قراءة

٩٥٨الفيصل

والجدران الصمت لمجموعة قراءة

علوان ١٤٤٦لمحمد

نق بحارقراءة بال أعماق في دية

حناوي ١٤٣٢لفاطمة

واأللم الحب شاعر ٩٧١القرشي

الوجدان شاعر ٨٤٣القرشي

الضائع... القرشي ٨٤٩وأمسه

أخرىالقروية وقصص الحسناء

١١١٥

الخضراء ٧٢٢قريتي

للعواد األدب ٩٣٩قسم

١١٦٥القشور

١١٢٩رواية: القصاص
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لبنان إلى ٦٣٣قصائد

ال ديوان األميرالقصائد شاعر

السديري أحمد بن عبدالرحمن

٣٣٤

الحداثة ميزان في سعودية قصائد

٧٤١

السفر زمن في ٦٠٧قصائد

العيسى مقبل من ٦٦٤قصائد

شعبية وحاورات ٣٨٣قصائد

شعبية ومحاورات ٤١٠قصائد

١١٥٥األفنديقصة

األفندي وتحليل: قصة عرض

١٢٩٠

الطبيعيقصة ١١٣٣اإلنتقام

االنتقا نورقصة لمحمد الطبيعي م

١٤٠٧جوهري

والنقد القصـيرة السعودية القصـة

١٣٨٩األدبـي

المعاصرة السعودية ١٣٦٤القصة

في مسارها تأخذ السعودية القصة

النفس ١٣٥٠،١٣٦٠علم

الشعر ٧٤٩قصة

المحلية القصيرة قضايا: القصة

١٣٥٧ومناقشات

السعودي األدب في القصيرة القصة

١٣٠٦الحديث
القصيرةا أحمد: لقصة األستاذ

عن يتحدث ١٤٢٩السباعي
الشعبي األدب في المثل ١٩٠قصة

التقليدية والنزعة المحلية القصة
١٤٦٣

القرية وثقافة المحلية ١٣١٣القصة
السعودي األدب في النسائية : القصة

نقدية ١٤٤٢قراءة
تفكيري تعبر امرأة عجزت.. قصة
القصة حدود تعبر ١٣١١أن

حامدقص لألستاذ التضحية ثمن ة
١٣٠٥دمنهوري
عندنا ١٢٨٤القصة

أدبنا في ١٤٢٠،١٤٢٢القصة
السعودية العربية المملكة في القصة

١٣٤٧
المملكة في والمسرحية القصة

السعودية ٣١العربية
وتاريخ ٢٩٤قصة

١٣٠٨والقراء.. واألدب.. القصة

١١٠٨الشعبيالقصص

مصادرنا في الشعبي القصص

١١٠٧القديمة
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١١٦٦مختارةقصص
الجنوب من بواكير: قصص

األدبي للنادي القصة مسابقات
١٢٤٦بجازان

موم سومرست من ١٤٧٣قصص
طاغور من ١٤٧١قصص

بوحيمد.. قصص ١٤٠١سارة
والتفاؤل اليأس بين ٨٢٣القصيبي

الفكر محكمة في معاصرة قضايا
١٥٩٩اإلسالمي

نقدية ودراسات ١٤٠قضايا
لغويةقضا ومشكالت ١٦٦١يا

بالدنا في الثقافة ١٠٢قضية
األدب في الفلسطينية القضية

٤٦السعودي
العريض األفق في تمتد ٨٢القضية

الدموع من ١١٨٠قطرات
ظمأ من ٧١٠قطرات
يراع من ١٦٦٢قطرة
نـدى ٣٧١قطـرة

األزهار منوع: قطوف شعبي شعر
٤٠٨

والنساء الكالب ١٦٥٦قطيع
أنت من الطفولة: قف ذكريات من

٢٨٤

والصمت الخبز في الحصان قفزة

١٣٢٠

الحق ١٦٥٤قل

٥٨٧،٩٨١،٩٨٦القالئد

محمد العربي الشاعر ديوان القالئد

السنوسي ٩٥٩علي

الرصيف على ٦٣٧،١٠٦٣قلب

٦١١قلبي

٥٢٠قلق

تكتشف ولم عرفت ٢٣٤قمة

١٧١٨والمسؤوليةالقمة

األولمب ٦٥٨قمم

الش في االحسائيالقهوة ٩٨٩عر

الحي ١٦٤٢،١٧٢٧كاتب
والشهرة الضمير بين ٥١الكاتب

واألفكار ١٦٨٤الكاتب
الرؤيا بين السعوديات الكاتبات
الشعرية والرؤيا القصصية

١٤٦١
ومقاالت أشعار ٤١٢كتاب

جازان لنادي السنوي الكتاب
هـ١٣٩٦-هـ١٣٩٥األدبي
١٤٧٤
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الثاني القصة ١٢٤٨كتاب

من: القصةكتاب مختارة نماذج

السعودية ،١٢٤٧القصص

١٢٦٦

الجديد األدب مع المتقي كتاب

الثاني(المنتقي ٤٠٥) الجزء

فيكتاب األديبة النفس نزهة

الغريبة والحكايات القصص

١١٠٠

١٦٦٤كتابي

وآراء ١٦٠٥كتب

المملكة في األطفال ودوريات كتب

السعودية ١٦٧العربية

والمس القصة فيكشاف رحية

السعودية ٣٦الدوريات

العربية المجلة -١٣٩٥من(كشاف

٣٨) هـ١٤٠٠

اإلشعاع مجلة ٣٧كشاف

السعودي األدب مع الحساب كشف

عامين ١٤٥خالل

القرشي حسن شعر في ٨١١الكعبة

القرعاوي على ٢٤٦كفاح

لياله من يبكي ١٦١٦كل

األدب في ١٦٦٣كالم

قصص: كالي ١١٦٧مجموعة

حب المنورةكلمات المدينة إلى

٥٠٧

متناصرة ١٦٠٧كلمات

والحياة الفكر في مرسومة كلمات

١٦١٨

١٦٢٤ونصف.. كلمة

رأيتها ٢٨٧كما

العربية الرموز إلى الشعبية الكنوز

٣٩٢

كنا ٢٦٦،٢٩٠كيف

في اإلعالمي الصوت يعبر كيف

تعبر امرأة مجموعة حول أدبنا

الحماد لسليمان ١٢٧٩تفكيري

وداعاال ١١٩٩تقل

عاشور الدين لسيف وداعا تقل ال

١٤٣٤

عنقاوي لفؤاد الجبل تحت ظل ال

١٢٨١،١٣٥٨

الجبل تحت ظل ١٢١٤رواية: ال

أنا أنت وال ليلى ليلك قصص: ال

١١٩٤،١٣٢٣قصيرة
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٥٦٦لبيك

األقالم ١٥٩٢لجام

١٥٩٧لحظات

حنان ٦٠٢شعر: لحظات

بن لمحمد القالئد ديوان مع لحظات

السنوسيع ٨١٥لي

ضعف ١٢٤٢،١٣٧٢لحظة

ضعف في.. لحظة مصارحة لحظة

السعودية ١٢٧٧الرواية

األول ٦٧٠اللحن

الفاسي عبداهللا ألحمد وأطياف لحن

٩٣٤

مناع اهللا لعبد الكتاب: لسمات مع

١٤٠٨والشعراء

ديوانه في رشيد هاشم محمد لشاعر

السراب النقد: وراء محك في

٧٨٤

العربية والمثالاللغة القاعدة بين

١٦٦٩

لعبون ابن شعر في الذهنية اللفتات

٤٣٨

يتم لم ٥١٨لقاء

الحميد اهللا لعبد يتم لم ،٨٢٤لقاء

٨٨٤

ملونة ٤٧٨لقطات
أنت ٣٨٠لك

قصة مثل ١٧٦،١٧٨لكل
والحضارة قصيرة: لكلب قصص

١٢٥٩
معنى لحياتنا يكون ١٦٨٥لكي

ثمن ٤٨٢للحضارة
صرخوا ١٢٤؟!وانقداه: لماذا

اإلحساء لشباب أدبية : لمحات
الثقافي هـ٩٧/١٣٩٨الموسم

١٧٣٣
في الفكري التطور عن لمحات
لعشرين القرن في العرب جزيرة

١٤٦
الربيع حياة عن ٢٠١لمحات

الواقع من ١٢٥٥لمحات
١٢٤٥لمسات

المجهر تحت ١٣٦١اللمسات
اللمسات على ١٤٠٩لمسات

تلحد ١٦٧٠لن
الغد يضيع ٧٠١لن

٧٢٣اللوحات
٦٦٣ليديا

يكفي الحب قصيرة: ليس قصص
١٢٢٢
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القديم العربي الشعر في أيضا الليل

الحديث السعودي العربي والشعر

٧٥٠

السعودي العربي الشعر في الليل

١٠٣٥

ونهار ١٦٥١ليل

الظالم في ١٢١٠ليلة

عقيل زارع لمحمد الظالم في ليلة

١٣٤٠،١٤٣٧

التاستطعتما والمجتمععن ربية
١٦٨٣

سع يا اإلبل تورد هكذا ٨١٢دما
الحديث أدبنا مقومات هي : ما

تستفتي ١٠٨،١٤٧األضواء
الورود ١١٨١مأتم

عامة نظرة الشعبي ١٧المأثور
المملكة في الشعبية المأثورات
جمعها وأهمية السعودية العربية

٦ودراستها
شعبية ٤٠٩مأثورات

تكتبون نق: ماذا حولمالحظات دية
لمنصور البلبل ثالثية قصة

١٢٩٣الحازمي

الحجاز في ٢٠٥ماذا

السرحان قدم ٧٤٧ماذا

العرب: المتنبي من: شاعر مسرحية

فصول ١٤٨١ثالثة

شخصية أدبائنا لبعض تكون متى

١٤٢أدبية

األدب من واألدب، العلم مجاالت

١٣٦،١٦٤السعودي

ابتسامة عن البحث مجموعة

القصة ١٣٤٨الحديثةومضامين

األشعار من البهية المجموعة

٣٨١النبطية

الخضراء ٥٦٧مجموعة

فلحةالمجيدي والحاجة الضائع

١١٥٦

اإلسعاف ١٧٣٨محاضرات

والثقافة التاريخ في محاضرات

١٦٢٥العربية

والمؤتمرات الجامعات في محاضرات

١٦٧٥السعودية

خدعتني في األخالقية المحاور

١٣٣٩بحبها

الشعرمحاولة أفق عن البحث

١٠٠١السعودي
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القصة أفق عن البحث محاولة

١٤٥٥والنقد

لمراجعة، تحتاج قصصية محاولة

بحيرات من بسمة قصة حول

أحمد زاهر لعائشة الدموع

١٣١٨

الشعر أفق عن للبحث محاولة

١٠٧٧السعودي

المهجور ٥٧٥المحراب

الهزاني ٣١٥محسن

١٦٨٨مسافرةمحطات

الثبي ١٥٦٦تيمحمد

حلمامحمد تهجيت في الثبيتي

وهما ٩٢٤تهجيت

الزمن عاشقة من الثبيتي محمد

ترتيلة التضاريس إلى الوردي

١٠٤٧البدء

الشبل السليمان في: محمد رحلة

الرجل هذا ١٥٧٦أفكار

الشامخ ١٥٧٧محمد

المنصور ١٥٨١محمد

حسين بن سعد بن ١٥٦٥محمد

الملك شاعر عثيمين بن محمد

٩٩٨دالعزيزعب

السنوسي علي بن ١٥٧٩محمد

عواد حسن ١٥٦٩محمد

عواد حسن ٢٤٧محمد

عواد حسن فكرية.. محمد ظاهرة

٢٢٩

عواد حسن والمعاصرة: محمد الشعر

١٥٧١

عواد حسن مع: محمد حديث

قبل التجديد إلى الدعوة صاحب

قرن نصف من ١٥٧٠أكثر

عواد حسن مع: محمد قصير لقاء

واألديب ١٥٧٢الشاعر

عواد حسن الكتاب: محمد مع

٢٤٨الراحلين

فقي حسن ١٥٦٨محمد

فقي حسن هويته: محمد شاعر

١٥٦٧الحزن

اهللا نصر رضا ١٥٧٣محمد

عرفته كما صبان سرور محمد

٢٤٤

العامودي سعيد حديث: محمد

الكبير األستاذ مع ١٥٧٤صحفي

العامودي سعيد في: محمد رحلة

الرجل هذا ١٥٧٥أفكار
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المقصودمحمد عبد ٢٤٠سعيد

حياته المقصود عبد سعيد محمد

٢١١وآثاره

علوان ١٥٧٨محمد

توفيق عمر أفكار: محمد في رحلة

الرجل ١٥٨٠هذا

عارف الحديث.. محمود هذا في

١٥٨٢

١١٥٤الصمتمخاض

الحمر ٤٦٦المخالب

لمشاهير الشعبي الشعر من مختارات

الحريق مدينة ٣٩٨شعراء

الش من النبطيمختارات عر

األول(المعاصر ٤٢٣) الجزء

النور نشر كتاب من المختصر

مكة أفاضل تراجم في والزهر

القرن إلى العاشر القرن في

عشر ٢٤٩الرابع

السعودي العهد في األدب مدارس

٨٤

قلب في األدبية الحياة لدراسة مدخل

العربية ١٣٢الجزيرة

الضائعين المسلمين بالد مدغشقر

٢٧٨

البحر: جدةمدينتي ٦١٧عروس

األشواق ٥٠٨مذابح

الحديث الشعر في األدبية المذاهب

السعودية العربية المملكة لجنوب

٩٣٣

طالب ٢٨٩مذكرات

الشعبية القصة في ١١٠٤المرأة

القصصية المجموعة في المرأة

لسباعي والجدران الصمت

١٤١٥عثمان

العشق ضد ٣٥٨مرافعات

العشق ضد ٦٦٦مرافعات

المرصادالم مرصاد ومعه / رصاد،

المرصاد ونقد عبدالجبار، / لعبداهللا

القرشي ١٣٥لحسن

٣٦٨المركاز

٦١٨المزامير

عارف لمحمود ٧٣٩المزامير

عارف: المزامير محمود : شعر

نقدية ٩٦١دراسات

آذار في يوم ١١٩٠مساء

منصور لمحمد آذار من يوم مساء

١٢٧١الشقحاء
جي بنادي الشعر األدبيمسابقة زان
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٧٣٤هـ١٣٩٧لعام
الجديد الشعري ديوانه في مسافر

١٠٣٦
مجلة ومقاالت بحوث مستخلصات
العدد من العربية اللغة كلية

العدد-هـ١٣٩١األول حتى
٢٩هـ١٣٩٧السابع

السعودية القصة ١٤٢٥مستقبل
١١٩٥المسحوق

الذهب نقد في ٨٥المسخ
السعودي المسرح من : مسرحيات

المش الرحمن/ وارآخر لعبد
ليف من بيت لناصر/ الشاعر،

الثاني يكلم مين ، / المبارك
رجب ١٤٨٢لمحمد

الخرس الشياطين ،١٤٧٨مسرحية
١٤٧٩

السعودي األدب في المسرحية
١٤٧٧
٣٥٩مسيكينة

حقًا مسيكينة الثوعي ..! مسيكينة
٤٣٠

رحلة العنصريين بالد في مشاهدات
في وحديث افريقيا جنوب إلى

٢٧٩المسلمينشئون

الكلمة مع ٢٨٦مشواري

الداخل على ١١٩٣مطالت

طه لعلوي الداخل على مطالت

١٤٢٧،١٤٣٥الصافي

وحجاج ١١٧٤مطوفون

٣٦٩مظلوم

و جنيدل ابن العالية(مع ) شعراء

٤٤٧

ديوانه في عثيمين ابن ١٠٨٦مع

للشاعر ديوان الذكريات أصداء مع

الفيفاوي حسين ٧٧٧علي

الم األدب المملكةمع في عاصر

السعودية ١٢٢العربية

األصيل ١٦٢٧مع

المضيئة األنغام تحليلية: مع دراسة

أحمد محمد الشاعر لديوان

١٠٦١العقيلي

السعودي الشعر في الحداثة مع

٩٩٠

في يماني عبده محمد الدكتور مع

خطيئة بال مشرد ١٢٧٦قصته

سرحان حسين الشاعر ٩٤١مع

ن في محروم الشاعر فثاتهمع

١٠٢٦
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الشعراء وخواطر: مع دراسات
٩٠٧أدبية

الشياطين ١٤٩١مسرحية: مع
العواد ٨٦٨مع

أيضا العواد ٨٦٩مع
ديوانه في العواد كيان: مع نحو

١٠١٤جديد
القالئد ٩٤٩مع

الباكي اللحن موكب: مع في
٨٣٦الشعـر

الذي القمقم أو الجدد المؤلفين مع
ال: انفجر لعبد وطين رحمنعرق

١٢٨٧الشاعر
للبواردي العودة أغنية ديوان مع

٩٦٧
الغريب عودة ديوان ٩٣٥مع

لمحسن الغد يضيع لن ديوان مع
٧٦١قرشي

هاشم السالم لعبد الفكر راهب مع
١٠١٣حافظ

الجنوب شاعر علي(مع محمد
١٠٨٩) السنوسي

القالئد ديوانه في الجنوب شاعر مع
٩٢٧

األنصاريات صاحب ١٠٢٧مع

السحرم نداء صاحب أدب: ع من
٧٨٣الطليعة

نقده في عمران ٧٦٦مع
بن اهللا عبد الشيخ وأدب فكر مع

٢٠٦خميس
وديع طفل ذكريات كتاب لعبد. مع

الربيع ٢٩٥العزيز
الشعبي الشعر في الحربية المعارك

الجنوب ٤٥٤في
األشجان ٥٦٨معازف

السعودي األدب في التجديد معالم
الع الحربين ٥٩الميتينبين

الصبان سرور محمد الشيخ معالي
شعره ٨٩٢في

٦٠٣معاناة
ومباهجه الحميد اهللا جار : معاناة
برية عشبة أحزان في قراءة

١٣٦٩
لدراسة الصحفية المصادر معجم
العربية المملكة في والفكر األدب

القرى) ١(السعودية أم صحيفة
سنة سنة١٣٤٣من إلى هـ

) م١٩٤٥-١٩٢٤(هـ١٣٦٥
٢٧

السعودية المطبوعات مسح: معجم
بداية حتى منها صدر لما مبدئي

٣٤م١٩٧٣/هـ١٣٩٣
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٦٠٠معذبتي
السعودي الكتاب ٢٦معرض

٢٥هـ١٤٠٤المحرم
الحجاز شبان أراء أو المعرضي،

العربية اللغة ١٧٣٦في
راية بال ٧١١معركة
البخيتان ١٥٨٣معيض

القصاص عند الحداثة مغامرة
محمد ١٣٤٦علوانالسعودي

١١١٢الصحراءمفاتن
١٤٩٥المفتش

الوجدان من ٧٢٧مقاطع
المحسن لعبد الوجدان من مقاطع

مسلم ٧٨١،٨٩٣،١٠٧٨حليت
البنفسج حديث من ١٢٦٣مقاطع

١٧٠٩والمرحلةالمقال
١٦٦٥المقاالت

األدب في ١٧١٥،١٧٣٩مقاالت
بن اهللا عبد تحقيق الضمدية المقامة

أبو حسين بن دهشمحمد
١٧٣٢

الرائقة والعلوم األشعار مقتطفات
الفائقة والنوادر ٤١٦واألمثال

التاريخ عبر األدبية القطيف مكانة
١٢١

التحيات مع ١٢٦٥مكة
في ودورها المدرسية المكتبات
السعودي باألدب التعريف

٧٨المعاصر
قبلتي ٧٢٤مكتي

السالمي ١٣١٦مكعبات
الرطوبة من مجموعة: مكعبات

١١٦٩صيةقص
الهامش على ديوان: مالحظات

ألسامة الجودي على واستوت
الرحمن ٩٦٨عبد

السفلى اليد علـى مالحظـات
١٤٤٥

الجزيرة بطل في الشعرية المالحم
٨٢٠العربية

السعودي األدب في التجديد مالمح
٨٩

السعودية القصة في التجديد مالمح
١٤٠٠

الخليج في األدبية الحركة مالمح
العربيةالعرب والجزيرة ٦٥ي

في واألدبية الفكرية الحياة مالمح
٧٢هـ١٣٥١-١٢١٥عسير

األدب في القصيرة القصة مالمح
١٤٠٥المحلي
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ابن شعر في التاريخ من مالمح
٨٤١عثيمين

شعرية وصور ١٦١٠مالمح
الزائدية ٣٣٦،٤٣٦الملحمة

الملك تأسيس في الشعبية الملحمة
للممل سعود آل كةعبدالعزيز

السعودية ٣٤٣العربية
الوديعة ٣٥١ملحمة

الشعر مرآة في العزيز عبد الملك
٧٥١

السعودية العربية دراسة: المملكة
٣٥ببليوجرافية

بن اهللا لعبد السمر أحاديث من
١١٠٥،١٠٩٧خميس

األوائل والفرسان الشعراء آداب من
٤١١

الجزيرة في الشعبية آدابنا من
وأشعار: العربية جزءال(قصص
٤١٥) األول

المعاصرة السعودية المرأة أدب من
١٧٢٥

المعاصر أدبنا ٨٠٤من
جوهرهم إلى الناس أشكال من

١٧٣٠
اليمامي الشعر أعالم ٢٤٣من

الشعبي ألدب أعالم شعراء: من
٢٩٩العالية

السعودي األدب ٤٧من
الشعبي األدب ١٤من

الشعبي األدب الشريف:من ديوان
 ٣٦٤سلطان

الب ٤٠٢اديةمن
الخيام ٥٦٩من

النجدي الشعر إبراهيم(من ديوان
العبداهللا ومحمد جعيثن، ابن

٤٢٤) العوني
لقلبه حبيبة أراد من الشعراء ... من

الشعراء عند الغزل ٨١٣نقد
الحديث العالمي القصص من

١٤٧٢) كانتفرستان(
الشعبية أمثالنا ١٨١من

أنت ٥٨٢من
الش في الحداثة إيجابيات عرمن

١٠٣٠السعودي
لعائشة الدموع بحيرات من

١٤٥١زاهر
بالدي قصصية: من ١٢٢٣مجموعة

تاريخنا ١٦٥٢من
جديد في..من والنوم التمزق حول

األلفة ٦٩محطات
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النقد في قلم جهاد ١٦١٢من
الكتب حديث ١٦٥٣من
الليل خطب ١٦١٤من

رباعياتي ٦١٩من
السعودي األدب رواد ٢٢٥من

الت شعراء عندنامن عبد:جديد أحمد
١٠٦٨الجبار

العاميين الجيل شعراء اهللا: من عبد
القضاعي فرحان ٣٠٦بن

السعودي العهد شعراء محمد: من
عثيمين ١٠٧٩بن
شعرائنا ٩١٠من

العثماني العهد في شعرائنا من
٧٦٢التركي

العربمن ١١٠٢شيم
وشعرائها البادية فرسان : من

العطاوي ماعز ابن ٣١١شليويح
البادية فنون ٣٨٦من
صوب كل ١٦٩٨من

الشعر في التجديد مظاهر من
المعاصر ٨٩٩السعودي

سرحان حسين مقاالت ١٦٣٧من
التحيات مع مكة ١٢٦٤من

الشعر في الماضي مالمح من
٤٢٥الشعبي

رمضان نفحات ١٦٦٦من
األشعار نوادر قيل: من ما أبرز من

بالجزيرة النبطي الشعر في
٤٠٣العربية

الجبلين وحي ٣٤٥من
العامةوحيمن ١٦٨١الحياة

وحي ١٦٩٩الخالدةالرسالةمن
الحدود وراء ٢٨١من

مكية مئذنة يوميات ٥٤٨من
هللا ٥٣٢مناجاة

األدبي اإلنتاج من نماذج األمل منار
األمل بنادي الثقافية ١٧٣٧للجنة

١٦٧٨أدبيةمناوشات
النبطي الشعر من ٣٩٣منتخبات

إ الحازميمنصور ١٥٨٤براهيم
الناصر إبراهيم تأليف المنفى

١٣٧٨
لمحمد الجنوب شعراء يقدم المنهل
بن ومحمد السنوسي علي بن

عيسى ١٠٦٩أحمد
النبطي الشعر من ٤٠٤منوعات

الفيصلية الرحلة ذكرى و المهرجان
الجديدة للدنيا ٥٧٠األولى
المقبلة الشمس ١٢٢٩مواسم

ا االتجاه في نقدية فيمواقف لشعبي
رويحي أمين ١٣٠٧قصص
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عبد لحسن الذكريات اهللامواكب
٧٠٢،٩٠٦،٨٧١القرشي

عثمان ألنس أبحرت التي الموانئ
٨٦٣

أبحرت التي ٦٢٦شعر:الموانيء
الماء على قصيرة: موت قصص

١٢٣٨
تبنته الذي السعودي األدب مؤتمر

العزيز عبد الملك ٤٩جامـعة
السعو لألدباء األول ديينالمؤتمر

األول ربيع غرة من المنعقد
منه١٣٩٤ الخامس إلى ١٥٦هـ

األدبية معارف: الموسوعة دائرة
العربية المملكة أدباء ألبرز

٢٢٦السعودية
دول في الشعبية األمثال موسوعة

العربي ١٨٢الخليج
األنصاري ٢٨مؤلفات

المملكة عن ومراجع مؤلفات
السعودية ٣٢العربية
الداخل قصصالمونولوج في ي
السقاف ١٤١٤خيرية

٧٢٥نار
العديلي ١٥٨٥ناصر

المهدومنافذة الحائط ١٦٨٩على

القمر على ٥٧١نافذة
أبو فوزية لشعر أولى نقدية نافذة

٨٥١خالد
العامر محمد فقدناه وشاعر ناقد

٢٠٣الرميح
١١٩٦،١٤٥٤ناندا

شاكر أمين لفاتنة األرض نبت
١٧٢١،١٧٢٣

١٥٩٨نبض
المجموعةال في الشعري نبض

الماء(القصصية على )  موت
١٤٣٦

البواردي أغنيات في الصدق نبض
٧٦٤

جفري اهللا لعبد ١٧٢٨نبض
آخر في الحجاز في األدبي النثر

العثماني، م١٩١٦-١٩٠٨العهد
٩٠

العربية المملكة في األدبي النثر
٩١،١٧٢٤السعودية

القريب األمس في ١٦نجد
الفريد ١٤٧٠النجم

جديد كيان ٦٥٩نحو
لديوان عرض جديد كيان نحو

عواد حسن محمد ٧٤٠الشاعر
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قرشي لحسن الدماء ٧٦٧نداء
الدماء ٧٠٣شعر: نداء

الرحيل ٦٠٨نداء
الواحد للشاعرعبد الرحيل نداء

٨١٤الصالح
السحر ٥٩٩نداء
حبي ٧٣٥نداء

األدبي واقعنا مالمح حول ندوة
١٥٨المعاصر
الش أبوللوالنزعات جماعة عند عرية

١٠٩٤
السعودي الشعر في اإلسالمية النزعة

٧٩٩
النجدي الشعر في الواقعية النزعة

أدب: المعاصر في دراسات
العربية ١٠٩٠الجزيرة

الرياض أنت في الوطنية النزعة
٨٢٥

والحب ١٢٢٦النساء
الربيع األول(نسمات ٣٤٤) الجزء

العربية المملكة في الصحافة نشأة
٩٢لسعوديةا

أدبنا في القصيرة القصة نشأة
١٤٣٨الحديث

األدب في النقدية المقالة نشأة
١٧٢٩السعودي

المملكة في وتطوره األدب نشوء
السعودية ٨٦العربية

الحزن ٧٣١نشوة
الحزن متأصل.. نشوة .. مذهب

مكسورة ٨٨٥ومحاولة
في األدب مسيرة من قرن نصف

السعودية العربية ١٠٠المملكة
والتاريخ األدب في نظرات

١٦٥٥واألنساب
الشعرية السيرة في .. نظرات

١٠٠٤القصيبية
كتاب من الثانية الطبعة في نظرات
الكريم لعبد الشعبية األمثال

١٨٧الجهيمان
السعودي الشباب شعر في نظرات

٨٠٠
البواردي سعد شعر في نظرات

٧٥٤
اله ١٦٧٢ةثنظرات

الهية ١٦٧١نظرات
الحديثنظرات السعودي األدب من

في اليماني عبده محمد الدكتور
القصصية أم: مجموعته فلسطين

١٤٥٦القضايا
اإلله عبد شعر في حيادية نظرة

٩١٤جدع
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الطريف مشارف على : نظرة

لشعر نقدية ١٠١٧دراسة

عواد حسن محمد شعر في نظرة

٨٥٠

عن ودراسة نبطية قصيدة في نظرة

النبطي ٤٤٨الشعـر

وديعنظر طفل ذكريات كتاب في ة

الربيع العزيز ٢٩٦لعبد

األزرق ٧٠٤النغم

الجريح ٥٣٤النغم

أحببته الذي ٦٣٨النغم

ثادق روابي من الصادق ٣٥٢النغم

الظامئ ٤٩٢النغم

السعودي الشباب أحالم من نفثات

١٧٤٠ 
الجنوب ٥٨٨شعر: نفحات

زمان ٣٥٦نفحات

عسير من من: نفحات شعر، ديوان

الحفظيقص آل سالف ٥١٥ائد

والنقد ١٥٩نقادنا

األفق في ذرات ديـوان نقـد

١٠٧٢

وحكايات أشواق لديوان نقد

الحازمي ٧٧١لمنصور

لعبد الغزالة لقصيدة الصيخاننقد اهللا

٩٣٧

نجمة لقصيدة المنفى... نقد لغيداء

٧٤٥

الغزاوي لشاعرية وتحليل ٩٨٢نقد

المرصاد ١٤٣النقد،

الجديد الطليعة:نقدنا أدبنا ٥٥من

العصافير ٧٢٦شعر: نقر

الضعف قصيرة: نقطة قصص

١٢٣٠

الشعر في الهمس من نماذج

٨٠١السعودي

جزيرة في األمثال تطور من نماذج

١٨٩العرب

برية عشبة أحزان في النمذجة

١٣٩٠

نجد في األدبية ٩٤النهضة

الحروف ٣٥٧شعر: نوح

الحياة ٤٨٣شعر: هتاف

٤٦٨جيراله

األدبي االنبعاث ٧٤هذا

حياتي ٢٨٨هذه
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الشعر ومستقبل لحركة رؤيتي هذه

المملكة ٧٦٨في

الصحيح تقديرها في األدبية النهضة

رحلتين في تكونت

يكتبون:متمايزتين األول روادنا

األدبية النهضة ١٢٥عن

زورت وورد علمني ١٦٧٣هكذا

عبد للشاعر سطيح نحني هكذا

العجال فيالعزيز البناء ومنهج ن

الحديثة ٩٢٠القصيدة

أسامة الشاعر سفينة استوت هل

حقًا الجودي ١٠٦٦علي

لشعرائنا بالنسبة الشعر تطور هل

٧٨٨

أدب بالدنا في ١٥٤هل

في الشعراء شعراء، لدينا هل

من أخيلتهم يستوحون بالدنا،

أخرى ٩٨٧بيئات

لمحمد األدب في أزمة هناك هل

األد يماني، العالميعبده ب

طه لعلوي األدب في والعالمية

سجل في سريعة قراءة الصافي،

عثمان لسباعي السعودية القصة

١٥٧

هيلة ٣٦٠هال
الشوق ٤٩١همس
القلوب ٣٦٦همس

٥٧٢همسات
محمد زهير جمع العريف همسات

١٦٥٧كتبي
الحزينة الليل ٥٨٣همسات
الليل أذن في ٥٢٧همسات
األعماق من ١٧٠٥همسات

مجموعة في الشخصيات هموم
الظمأ ١٣٥٩قصص

الزحف مجموعة في المرأة هموم
السالم للطيفة ١٣٤٩األبيض

الشعر في العربي المصير هموم
المعاصر ٩٦٥السعودي

والثقافة البيئة في عربية هموم

١٦٧٤والحضارة

قدري ٦٠١شعر: الهوى

والشباب ٦٣٥الهوى

عب ألسامة الجودي على دواستوت

٦٢٤،٨٦٤الرحمن

األدبي ٨٣واقعنـا
الباكي ٧٣٠الوتر



      -  

 

األيام ١١٨٢وتمضي
الريفوجوه ١١٣٤،١١٣٥من

البالد في العامية األمثال وحدة
١٨٥العربية

الحرمان ٦٨٣وحي
الحرمان حديث: وحي شعر ديوان

التحليل معرض ١٠٢٨في
الشاطئ ٧٨٨وحي

األدب من صفحة الصحراء وحي
ال في ٩٦٠حجازالمصري

الفؤاد ٥٩٨وحي
وألحان وقلب ٥٠٩وحي
الشعر أيها ٤٩٠وداعا

زبيدةوداعا ١٧١٩يادرب
السراب ٥٤٧وراء
الضباب ١١٨٣وراء

طاهر شعر في الغروب وصف
٨٧٦زمخشري

القرشي شعر في ٩٧٢الوطنية
الشمس ١٢٤٤وغربت

األوفياء ٣٩٧وفاء
أيضا ١٤٤٧وفاء

١٦٣٩وقفة
الشا مع أحمدوقفة السعودي عر

٩٥٠بهكلي

الرحمن عبد الشاعر ديوان مع وقفة

وينابيع(رفة ٩٨٤) جداول

ألسامة ظمأى شمعة ديوان مع وقفة

الرحمن ٩١٥عبد

كالم ١٥٩٠وللسالم

١١٥٨،١٣٦٩األيامومرت

العود ديوان في ١٠٦٢ومضات

والشعراء الشعر عن سريعة ومضة

نجد ٩٨٨في

الشباب ٦٤٧وهم

األمواجي في: اصاحب رسالة

١٧٢٢سطور

يماني عبده لمحمد السفلى اليد

١٣٣٤،١٤٦٧

قصة مشروع السفلـى ١٢٨٢اليد

السفلى واعـد: اليد أدبي عمل

للواقع والوفاء بالصدق يتميز

١٤٦٦

٥٨٩الينابيع

المطر ٣٣٠يوم

مجنون ١٦٣٤يوميات
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