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  لعلوم الشریعة واللغة العربية وآدابهالعلوم الشریعة واللغة العربية وآدابها
  

  الثانياجلزء 
  )٣٥(العدد ) ١٧(اجمللد 

  م٢٠٠٥) كانون(ديسمرب /هـ١٤٢٦ذو القعدة 

   جامعة أم القرى تجملالالكشاف التحليلي 
  )٣٠( العدد إىل )١(من العدد 

  م٢٠٠٦ -م ١٩٨٧املوافق / هـ١٤٢٦ -هـ ١٤٠٩من 
  

  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ر مكة املكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام إصدار خاص مبناسبة اختيا
  

  ١٣١٩-٨٩٣٩ردمد /هـ٣٠/١٠/١٤٢٠ تاريخ ٣٦١٤/٢٠رقم اإليداع 
  مطابع جامعة أم القرى
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  ارســــالفه
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   جامعة أم القرى تجملالتحليلي الكشاف ال
  )٣٠( العدد إىل )١(من العدد 

  هـ١٤٢٦ -هـ ١٤٠٩من 
  م٢٠٠٦ -م ١٩٨٧املوافق 

  
  
  دادـإع

  عبد الغفور فيض حممد بلوشي
   معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي–إدارة النشر 

   مكة املكرمة-جامعة أم القرى
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  حمتويات الكشاف
 

  الصفحة وعــــــــــــــــــــــاملوض

  املقدمة
  املعارف العامة

  القرآن الكرمي وعلومه
  احلديث وعلومه
  أصول الفقه

  الفقه اإلسالمي
  العقيدة

  االقتصاد اإلسالمي
  ريخ واحلضارة واآلثار اإلسالميةأالت

  اللغة العربية وآداهبا
  النصوص احملققة

  العلوم التربوية والنفسية
  العلوم االجتماعية

  م التطبيقية واهلندسيةالعلو
  العلوم الطبية

٢٥٥  
٢٥٩  
٢٧٩  
٢٨٤  
٢٩٥  
٣٠٢  
٣١٦  
٣٢٩  
٣٣٣  
٣٥٠  
٣٩١  
٣٩٨  
٤٣٧  
٤٥٠  
٤٧٤  
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  فهرس هجائي بأمساء الباحثني
  فهرس هجائي بأمساء البحوث والدراسات

  فهرس هجائي بأمساء احملققني
  فهرس هجائي بأمساء املوضوعات

   احملققةالنصوص التراثيةفهرس هجائي بأمساء 

٤٧٩  
٥٠١  
٥٣٧  
٥٣٨  
٥٣٩  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   :مقدمة
، والـصالة والـسالم علـى مـن ال نـيب بعـده            ، الذي أكرم هذه األمة بدين اإلسالم     ، احلمد هللا رب العاملني   

  :سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وبعد
يـد مـن العنايـة إىل مـصادر         فإن النهضة العلمية اليت تعيشها بالد احلرمني الـشريفني تقتـضي توجيـه املز             

 املوجـودة يف    ،وحصر اجلوانب املختلفة ألشكال التنمية االجتماعيـة والثقافيـة والـسياسية واالقتـصادية            ، املعلومات
اليت متثـل انعكاسـاً لألنـشطة الـيت عاشـتها           و ،خمتلف أوعية املعلومات الصادرة يف هذه البالد املباركة قدمياً وحديثاً         

  .وتعايشها حالياً
 فقـد اختـذ الكـثري مـن         ،مهية املعلومات وتوفرها بقدر هائـل يف أشـكال متعـددة مـن املطبوعـات              وأل

 ، وجعلـها يف متنـاول الباحـث عنـد حاجتـه إليهـا             ،اإلجراءات لتوثيق تلك املعلومات ومجعها وتيسري استرجاعها      
ثـة مثـل عمليـات التكثيـف         وذلك من خالل الكثري من الوسائل واألسـاليب احلدي         ،متضمنة البيانات األساسية هلا   

 اسـتعمال الـدوريات بـشكل خـاص مرهـون بتـوفري الكـشافات                أن وخباصـة ، والتحليل واالستخالص وغريها  
 وتقـوم بتنظيمهـا وتبويبـها ليـسهل الرجـوع           ،التحليلية اليت تعمل على استخراج ما تتضمنه من معلومات وحقائق         

  الوصـول    - إن مل يكـن مـستحيالً        - عب علـى الباحـث    إذ بدون تلك األدوات اإلرشادية يص     ،  عند احلاجة  إليها
  .إىل ما يريد من تلك املواد اليت تزخر هبا الدوريات
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  :جملة جامعة أم القرى
 بأمهيـة    منـها   إميانـاً  ؛ جامعة أم القرى من أقدم اجلامعات السعودية اليت عنيت بالبحث العلمـي والنـشر              دُّعُت

يه فقد مت إنشاء العديـد مـن مراكـز البحـوث العلميـة املتخصـصة يف                 البحث العلمي يف تقدم اجملتمع وتطوره وعل      
 والعمل على مجعها حتت مظلة واحـدة متمثلـة يف معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث                     ،شىت فروع املعرفة  

ألعـضاء هيئـة     لينشر من خالهلـا اإلنتـاج الفكـري          ؛مث تبع ذلك إصدار جملة علمية حمكمة نصف سنوية        ، اإلسالمي
  .هـ١٤٠٩ وذلك اعتباراً من عام ،داخل اجلامعة وخارجهايس من الباحثني التدر

  : رؤوس املوضوعات موزعة على النحو التايلتقد مشلت أعداد اجملالو
عدد   املوضوع م

  املواد
عدد   املوضوع  م

 املواد
 ١١٣  اللغة العربية وآداهبا ٩  ٥١  املعارف العامة ١
 ١٧  احملققةالنصوص  ١٠  ١٤  القرآن الكرمي وعلومه ٢
 ٨١  العلوم التربوية والنفسية ١١  ٢٩  احلديث وعلومه ٣
 ٥٧  العلوم االجتماعية ١٢  ١٨  أصول الفقه ٤
 ٦١  العلوم التطبيقية واهلندسية ١٣  ٣٨  الفقه اإلسالمي ٥
 ١٠  العلوم الطبية ١٤  ٣٢  العقيدة ٦
 ٥٧٦  اجملموع    ١٠  االقتصاد اإلسالمي ٧
ة واآلثار  ريخ واحلضارة اإلسالمي  أالت ٨

  اإلسالمية
٤٥        

  

  :أهمية هذا الكشاف التحليلي
 حيث مضى علـى إصـدارها مـا يزيـد علـى             ؛ترجع أمهية هذا الكشاف إىل القيمة الفنية العلمية هلذه اجمللة         

 ، حبثـاً علميـاً حمكمـاً      ٥٧٦ وبلغ جمموع البحـوث املنـشورة هبـا          . جزءاً ٤٦صدر خالهلا   ، عقد ونصف من الزمان   
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إضـافة إىل تـزامن صـدوره مـع االحتفـال مبناسـبة             ، مما أثرى احلركة البحثيـة    ، تلف حقول املعرفة  توزعت على خم  
  .وسيتم إصدار هذا الكشاف سنوياً إن شاء اهللا، هـ١٤٢٦ لعام  اإلسالميةاختيار مكة املكرمة عاصمة للثقافة

  :القواعد املتبعة يف ترتيب مداخل الكشاف
 وحتـت كـل موضـوع رئيـسي جـاءت التعريفـات             ،يـسة رتبت مداخل الكشاف على موضوعات رئ      -

 .املوضوعية
 .رتبت أمساء الباحثني هجائياً حسب اسم العائلة أو االسم األخري -
 .التعريف يف الترتيب أياً كان موقعها يف سياق االسم) أل(إمهال  -
 ). إخل…بنت، أبو، بنا، آل(عدم احتساب لواحق األمساء مثل  -

  :بيانات الوصف
 يليـه عنـوان     ، مث باسـم الباحـث     ، متبوعة بـرقم التسلـسل     ،اجمللة حتت رؤوس املوضوعات   مت تكثيف مواد    

 عـدد الـصفحات     مث، مث رقـم اجلـزء    ، مث سـنة النـشر    ، يتبعه رقم العـدد   ،  رقم اجمللد  وبعده، املادة املكثفة 
  :استخدمت بعض الرموز لالختصار على النحو التايلو

  اجمللد= مج 
  السنة= س 
  العدد= ع 

   صفحة إىل صفحةمن= ص ص 
  اجلزء= ج 

  :الفهارس
 ترتيبـاً   رتبـةً م ، واملوضـوعات  ، والبحـوث  ،وقد أحلق بالكشاف عدة فهارس بأمسـاء البـاحثني واملـؤلفني          

  : وهي كاآليت،هجائياً لتسهيل الرجوع ملواد الكشاف
 .فهرس هجائي بأمساء الباحثني - ١

 .فهرس هجائي بأمساء البحوث والدراسات - ٢

 .ققنيفهرس هجائي بأمساء احمل - ٣
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 .فهرس هجائي بأمساء املوضوعات - ٤

 .لكتب احملققةبأمساء افهرس هجائي  - ٥

وقـد بـذلت جهـدي مـن أجـل          ،  الذي أعانين على إخراج هذا الكـشاف       – عز وجل    –وختاماً أمحد اهللا    
 وإن كـان غـري ذلـك مـن خطـأ أو             ، وله الشكر واملنـة    ،فإن أصبت فمن اهللا تعاىل    ،  وسعي وطاقيت  ومنحته، ذلك

أشـكر اهللا تعـاىل علـى       و،  مـن ذلـك فأرشـدين إىل صـوابه         شيئاورحم اهللا من رأى     ،  وأستغفر اهللا منه   نقص فمين 
 مـدير إدارة معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء            ، مث أشكر األخ مجعان بن عبد القادر الزهـراين         ،عونه وتوفيقه أوالً  
 جـزاه اهللا    ،إخـراج هـذا العمـل      على ما بذل من جهد مشكور يف تذليل الـصعوبات يف سـبيل               ،التراث اإلسالمي 

  .عنا كل خري
 إنـه   ،والعمـل الـصاحل   ، وأن يرزقنـا العلـم النـافع      ، أسأل اهللا تعاىل يل وجلميع املسلمني التوفيق والسداد       و

  .وصلى اللهم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، على كل شيء قدير
  )١(   

  املعارف العامة
 )٠٠٠٠١(  

  ة المكرمةمك/ إدارة التخطيط والتنظيم 
  توجيهات ندوة ختطيط وتنظيم النقل واملرور    
  ملدن وقرى مكة املكرمة    

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .١٩٤ – ١٩١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
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)٠٠٠٠٢(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  ملخصات الرسائل اجلامعية    
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١: (لعدد ا •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 .١٦١ – ١٥٢: ص ص  •

)٠٠٠٠٣(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  ملخصات الرسائل اجلامعية    
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 .٢٠٣ – ١٧٢: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
)٠٠٠٠٤(  

  آلية التربية، جامعة أم القرى 
  ملخصات الرسائل اجلامعية    

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١: العام  •
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 .١٩٦ – ١٧٢: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
)٠٠٠٠٥(  

  آلية التربية، جامعة أم القرى 
  ملخصات الرسائل اجلامعية    

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •

 .٢١٧ – ١٩٨: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
 )٠٠٠٠٦(  

  آلية التربية، جامعة أم القرى 
  ملخصات الرسائل اجلامعية  

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٢٤٥ – ٢٢٦: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٠٧(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  معيةملخصات الرسائل اجلا  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٦٠

  

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٨٩ – ٢٦٠: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٠٨(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  ملخصات الرسائل اجلامعية  
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٤٩ – ٢٢٦: ص ص  •
  )م التربويةجملة اجلامعة للعلو(

)٠٠٠٠٩(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  ملخصات الرسائل اجلامعية    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٣٠٥ – ٢٩٢: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠١٠(  
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  آلية التربية، جامعة أم القرى 
  :علم حتت عنوان توصيات املؤمتر التربوي الثالث إلعداد امل  

  "واستشراق املستقبل... تأمل الواقع " 
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 . ١٤٦ – ١٤٢: ص ص  •

)٠٠٠٠١١(  
  آلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى 

  لربكان الشلوي . الشعرية  ملخص رسالة دكتوراه املعايري النقدية يف رد شواهد النمو
  ).١٥ (:اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٦٢ – ١٠٤٥: ص ص  •

)٠٠٠٠١٢(  
  آلية التربية، جامعة أم القرى 

  )نظام التقاليب يف املعاجم العربية ( ملخص رسالة الدكتوراه 
  لعبد اهللا املسلمي

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
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 .١٠١٨ – ٩٨١: ص ص  •
)٠٠٠١٣(  

  آلية الشریعة، جامعة أم القرى 
  مؤمتر األوقاف األول يف اململكة  

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٣٧٧ – ١٣٦٧: ص ص  •

 )٠٠٠١٤(  
  عمادة القبول والتسجيل ، جامعة أم القرى 

  "مستقبلية  رؤيا.... ة ندوة القبول ومعايريه يف اجلامعات السعودي" توصيات 
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .١٨٤ – ١٨١: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠١٥(  
  عمادة القبول والتسجيل ، جامعة أم القرى 

  ).رؤيا مستقبلية ( ندوة القبول ومعايريه يف اجلامعات السعودية   
  ).١١: (اجمللد  •
 ).١ (:العدد  •
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 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٤ – ١: ص ص  •
  ).جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٠١٦(  
  الجامعة اإلسالمية بالمدینة المنورة

  ).حتصني شباب اجلامعات ضد الغزو الفكري(توصيات لندوة   
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٢٨٤ – ٢٧٣: ص ص  •
  ) معة للعلوم التربويةجملة اجلا(

)٠٠٠١٧(  
  الجامعة اإلسالمية بالمدینة المنورة

  ".حتصني شباب اجلامعات ضد الغزو الفكري" توصيات ندوة   
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 )٢: (ج  •
 : ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠١٨(  
  .جامعية للبناتجامعة الملك سعود ، مرآز الدراسات ال
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  ".توصيات ندوة تطوير املعلم اجلامعي "   
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .١٦٧ – ١٦٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠١٩(  
  جامعة الملك سعود ، آلية التربية

  .توصيات اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٢٦٧ – ٢٦٥: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٢٠(  
  جامعة الملك خالد ، عسير

  "حنو تربية بيئة أفضل " توصيات لندوة   
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٤ – ٣: ص ص  •
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  )ندسةجملة اجلامعة للعلوم والطب واهل(
)٠٠٠٢١(  

  جامعة الملك خالد ، عسير 
  "حنو تربية بيئة أفضل " توصيات لندوة   

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٢٨٩ – ٢٨٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٢٢(  
  جامعة الملك عبد العزیز ، آلية اآلداب 

  الواقع الراهن واإلمكانات املستقبلية توصيات ندوة السياحة يف حمافظة جدة
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .١٦٠ – ١٥٥: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٢٣(  
   جدة –جامعة الملك عبد العزیز 

  "توجهات مستقبلية" باجلامعات السعودية  توصيات ندوة الدراسات العليا  
  .)١٣: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
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 .١٧٩ – ١٧٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

  
)٠٠٠٢٤(  

   جدة–جامعة الملك عبد العزیز 
ملؤسسات التعليم العايل للشئون األكادميية والبحث  توصيات والنتائج لندوة الناقد التعليمي يف االجتماع السادس

  .دول اخلليج العريبجملس التعاون ل العلمي بدول
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٢ – ١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٠٢٥(  
   الظهران –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

  .ةيف اململكة األغراض الصناعي توصيات احللقة السنوية الثالثة عن ترشيد استعماالت املياه
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .١٧٤ – ١٦١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٢٦(  
  جامعة ابن زهر ، أغادیر ، المغرب 
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  .واجلامعي يف إعداد املتخصصني يف اإلطار اإلسالمي  توصيات ندوة تفعيل الدور املتجدد ملؤسسات التعليم العايل
  ).١٣ (:اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .١٧٤ – ١٧٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٢٧(  
  جامعة عين شمس ، المكتب اإلقليمي لليونسكو

  ". والتعلماملدخل املنظومي يف التدريس" توصيات املؤمتر العريب الثاين حول 
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٥٠ – ٢٤٨: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٠٢٨(  
  جامعة الزرقاء األهلية ، األردن 

   .٢٠٠٠البيان اخلتامي للمؤمتر العريب لتقنية املعلومات   
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .١٦٧ – ١٦٤: ص ص  •
  )معة للعلوم التربوية واالجتماعيةجملة اجلا(
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)٠٠٠٢٩(  
   دولة البحرین –الجمعية الخليجية لإلعاقة 

  ".الواقع والطموح " " املعاقني اجلمعيات األهلية اخلليجية لرعاية" توصيات الندوة العلمية 
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .١٧٤ – ١٧٣: ص ص  •
 )وم التربويةجملة اجلامعة للعل(

)٠٠٠٣٠(  
   وزارة المعارف–الجمعية السعودیة للعلوم التربویة والنفسية 

  .النشاط الطاليب ودوره يف العملية التربوية والتعليمية  :توصيات اجلمعية ، حتت عنوان 
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٢٢١ – ٢١٩: ص ص  •
  )بويةجملة اجلامعة للعلوم التر(

)٠٠٠٣١(  
  الذآير ، أسعد أحمد

  التطبيقي يف الدول العربية مؤمتر ختطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
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 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٨ – ٥: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٠٣٢(  
   للمساجدرابطة العالم اإلسالمي ، المجلس األعلى العالمي

  توصيات الدورة التاسعة عشر للمجلس األعلى العاملي للمساجد    
  يف دورته التاسعة املنعقدة مبكة املكرمة    
  )هـ١٤٢٤ رجب ٥- ٢(يف الفترة من     

  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢(ج  •
 .٦٣٢ – ٦٣١: ص ص  •

)٠٠٠٣٣(  
  الریاض ، المملكة العربية السعودیة

  توصيات الندوة الدولية الثانية القتصاديات املوارد الطبيعية     
  .املتجددة واحملافظة عليها    

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).األول: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .١٦٢ – ١٦٢: ص ص  •

)٠٠٠٣٤(  
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  الزهراني ، رمزي بن أحمد 
  أطلس اململكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العايل    

  ).١٣ (:اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١: العام  •
 .٢٠٣ – ٢٠٠: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٠٣٥(  
  السامرائي ، إبراهيم 

  ضرب من التطور يف الصحافة العربية    
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٨١ – ١٢٦٧: ص ص  •

)٠٠٠٣٦(  
   الریاض –آلية الملك فهد األمنية 

  .توصيات ندوة اجملتمع واألمن املنعقد يف الكلية     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٢١٧ – ٢١٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٣٧(  
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  آلية الملك فهد األمنية ، الریاض 
  توصيات ندوة اجملتمع واألمن    

  ).١٤: (لد اجمل •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 )٢: (ج  •
 .١٣٨٦ – ١٣٧٩: ص ص  •

)٠٠٠٣٨(  
  . البرازیل –مؤتمر المنظمة العالمية للقياس والتقویم التربوي 

  مستقبل وحتديات التقومي التربوي يف القرن: تقرير عن مؤمتر     
  .احلادي والعشرين     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: ام الع •
 .٢٥٠ – ٢٤٨: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٣٩(  
  المؤتمر العاشر للتعریب ، دمشق

  التقرير الصادر عن املؤمتر العاشر للتعريب    
  .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
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 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٩٦ – ١٠٨٣: ص ص  •

)٠٠٠٤٠(  
   المدینة المنورة –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 

  توصيات ندوة معاين القرآن الكرمي    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).الثاين: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٥٦ – ٢٥٢: ص ص  •

)٠٠٠٤١(  
   المدینة المنورة –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 

  البيان اخلتامي والتوصيات لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي    
  ".تقومي للماضي ، وختطيط للمستقبل "     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٧٦ – ١٠٦٥: ص ص  •

)٠٠٠٤٢(  
   القاهرة-مجمع اللغة العربية 

  .األمة    ال تنفصل عن حياةأن اللغة : توصيات جممع اللغة العربية حول     
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  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 .٢٦٧ – ٢٦٩: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٤٣(  
   الریاض –مكتبة الملك عبد العزیز العامة 

  توصيات ندوة اإلنترنت يف اململكة العربية السعودية    
  .الواقع وآفاق املستقبل     

  ).١٤: (د اجملل •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٢١١ – ٢٠٩: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٠٤٤(  
  مكتبة الملك عبد العزیز ، الریاض

  ".اإلسالم وحوار احلضارات" توصيات ندوة     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).الثاين: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٥٦ – ٢٤٤: ص ص  •
  ) اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعيةجملة (
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)٠٠٠٤٥(  
  مكتبة الملك عبد العزیز ، الریاض

  البيان اخلتامي والتوصيات لندوة اإلسالم وحوار احلضارات    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .١٠٨١ – ١٠٧٧: ص ص  •
 ).٢: (ج  •

)٠٠٠٤٦(  
   الغرفة التجاریة الصناعية باإلحساءمكتب التربية العربي لدول الخليج ،

ورؤساء الغرف التجارية بدول اخللـيج       توصيات اللقاء اخلامس ملمثلي اجلامعات وقطاعات التعليم العام       
  :العربية بعنوان 

  )االستثمار التربوي يف دول اخلليج الواقع وسبل التطوير (     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢١٧ – ٢١٥:  ص ص •

)٠٠٠٤٧(  
   مسقط- سلطنة عمان –المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

  .وتنفيذ برامج صحية يف البيئة احمليطة  توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول متكني املدرسة من ختطيط
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •



                ٢٧٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٢٢١ – ٢١٩: ص ص  •
  )جلامعة للعلوم التربويةجملة ا(

)٠٠٠٤٨(  
  الموسى ، سعد بن موسى

  .حممد ليسن / املصنفات املغربية يف السرية النبوية ومصنفوها للدكتور 
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 )٢: (ج  •
 .١٢٩٢ – ١٢٨٥: ص ص  •

)٠٠٠٤٩(  
  ندوة المدن الجدیدة ، المملكة المغربية 

  .وة املدن اجلديدة يف الوطن العريب ودورها يف التنمية املستدامة توصيات ند
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 .١٤٨ – ١٤٧: ص ص  •

)٠٠٠٥٠(  
  وزارة األعالم ، المملكة العربية السعودیة 

  . هـ١٤٢٤ / ٧ / ٢وتاريخ ) ٤١/ م( نظام محاية حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي رقم 
  ).١٨: (اجمللد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٧٦

  

 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٢٩ – ٦١١: ص ص  •

)٠٠٠٥١(  
   الریاض –الهيئة الوطنية لحمایة الحياة الفطریة 

  توصيات الندوة الدولية الثانية القتصاديات املوارد الطبيعية     
  .املتجددة واحملافظة عليها     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 .٢٠٧ – ٢٠٥: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

 )٢(   

  علومه القرآن الكريم و
  

)٠٠٠٥٢(  
  .األنصاري ، أحمد مكي 

  ) .والضرورة الشعرية ... القرآن ( دفاع عن كتاب اهللا     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •



                ٢٧٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٠٠ – ١١٧٩: ص ص  •

)٠٠٠٥٣(  
  .البدر ، بدر بن ناصر 

  .العناية بتعليم القرآن الكرمي وإكرام أهله     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٧٦ – ٣: ص ص  •

)٠٠٠٥٤(  
  . ألحيان ، موالي الحسين 

  .دراسة يف نشأته وتطوره ومدوناته : علم أحكام القرآن     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٣ – ٣: ص ص  •

)٠٠٠٥٥(  
  .الدوسري ، إبراهيم بن سعيد بن محمد 

  .معاين الركوع والسجود يف القرآن اجمليد     



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٧٨

  

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٨٦ – ٣: ص ص  •

 
)٠٠٠٥٦(  

  .سعيد بن محمد الدوسري ، إبراهيم بن 
  .املنهاج يف احلكم على القراءات     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٦ – ٣: ص ص  •

)٠٠٠٥٧(  
  .الدوسري ، إبراهيم بن سعيد بن محمد 

  .تنويه القرآن بعلم داود وسليمان عليهما السالم     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٢ – ٣: ص ص  •



                ٢٧٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

)٠٠٠٥٨(  
  .رمضان ، منظور 

  .مفهوم التالوة والترتيل والتدبر يف القرآن     
  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٣٢ – ٦١: ص ص  •

)٠٠٠٥٩(  
  . زمزمي ، یحيى بن محمد حسن 

فتح البـاري بـشرح صـحيح       ( كتابه   قراءات من خالل  مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل ال         
  ) .البخاري 

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٢٧ – ٥١: ص ص  •

)٠٠٠٦٠(  
  .زمزمي ، یحيى بن محمد حسن 

   منـــهج احلـــافظ ابـــن حجـــر يف االســـتدالل بـــالقراءات مـــن خـــالل كتابـــه
  ).ي فتح الباري بشرح صحيح البخار( 

  ).١٧: (اجمللد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٨٠

  

 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٧ – ٣: ص ص  •

 
)٠٠٠٦١(  

  .السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن 
  .مواقف أهل الكتاب واملنافقني واجلن من القرآن يف ضوء القرآن     

  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١١٧ – ٦٥: ص ص  •

 
)٠٠٠٦٢(  

  .السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن 
  .مواقف املؤمنني والكفار من القرآن يف ضوء القرآن     

  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٩ – ٣: ص ص  •



                ٢٨١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

)٠٠٠٦٣(  
  .السلمان ، فرید مصطفي 

  .احلجيج البيَّنات يف تفسري بعض اآليات     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٩ – ٣: ص ص  •

)٠٠٠٦٤(  
  .الصعيدي ، ملفي بن ناعم 

  .وقفات مع سورة األنعام     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٥٩ – ١١٩: ص ص  •

)٠٠٠٦٥(  
  .آل هویمل ، إبراهيم بن سليمان 

  .ج حديث القرآن عن احل    
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٨٢

  

 ).١: (ج  •
 .٧٤ – ٤٣: ص ص  •

 
  )٣(   

  و علومه احلديث
  

)٠٠٠٦٦(  
  .بازمول ، محمد بن عمر بن سالم 

  .األحاديث واآلثار الواردة يف قنوات الوتر     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٣٠ – ٢٣١ :ص ص  •

)٠٠٠٦٧(  
  .بازمول ، محمد بن عمر بن سالم 

  .تعليلُ حديث الراوي إذا جاء عنه ما خيالفه     
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •



                ٢٨٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .١٧٨ – ٨٧: ص ص  •
)٠٠٠٦٨(  

  .بازمول ، محمد بن عمر بن سالم 
  .واملصنفات فيه احلديث املقلوب تعريفه ، وفوائده ، وحكمه ،     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٤٧ – ١٤٧: ص ص  •

)٠٠٠٦٩(  
  .بازمول ، محمد بن عمر بن سالم 

  .تقوية احلديث الضعيف بني الفقهاء واحملدثني     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٦: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٢٥ – ٢١٥: ص ص  •

)٠٠٠٧٠(  
  .الترآي ، محمد بن ترآي 

  .البيان والتبيني لضوابط ووسائل متييز الرواة املعلمني     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٨٤

  

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٦١ – ١٣٥: ص ص  •

)٠٠٠٧١(  
  .حياني ، محمد عبد اهللا 

  .االنتخاب عند احملدثني أثره وأمهيته     
  .اخلامسة: السنة  •
 .السابع: العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣: العام  •
 .٧٤ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٠٧٢(  
  .الرحيلي ، رویعي بن راجح 

  اآلثار اليت رويت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الترغيب    
  .إلتيان البيت العتيق للحج والعمرة     

  .األوىل : السنة  •
 .الثاين : العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .٤٢ – ١١: ص ص  •

)٠٠٠٧٣(  
  .رستم ، حممد بن زين العابدين 

  .إىل القرن الثامن اهلجري  اجلامع الصحيح من القرآن اخلامس املدرسة األندلسية يف شرح  
  ).١٥: (اجمللد  •



                ٢٨٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 ).٢٧: (العدد  •
 .أنظر موقع اجمللة على اإلنترنت . مل يطبع : العام  •
 ).١: (ج  •
 .٧١ – ٣: ص ص  •

)٠٠٠٧٤(  
  .سعد ، قاسم بن علي 

  ) .هـ ٥٧٨( احلافظ املؤرخ أبو القاسم بن بشكوال   
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع : العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٩١ – ٢٢١: ص ص  •

)٠٠٠٧٥(  
  .آل سعود ، محمد بن سعد بن عبد الرحمن 

  ) .دراسة شرعية نفسية ( الفكرة والتطبيق : العزلة   
  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٤: (العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٩٠ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٠٧٦(  
  .آل سعود ، محمد بن سعد بن عبد الرحمن 

  ) .دراسة شرعية نفسية ( الفكرة والتطبيق : العزلة     



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٨٦

  

  ).١١: (اجمللد  •
 ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 .٧٤ – ٤٣: ص ص  •

)٠٠٠٧٧(  
  .الشایجي ، عبد الرزاق بن خليفة 

  ) .جامعه  دراسة تطبيقية يف( يف اجلرح والتعديل منهج احلافظ الترمذي 
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٦٢ – ١٩٩: ص ص  •

)٠٠٠٧٨(  
  .حاتم بن عارف / الشریف 

  .أهو قبل االختالط أم بعده  الرواة عن سعيد بن أيب عروبة ممن ورد فيهم ما مييز حديثهم عنه  
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢١٩ – ١٦١: ص ص  •

)٠٠٠٧٩(  
  .شریف ، عبد الرحمن بن محمد 



                ٢٨٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  ".إمياناً أحسنهم ُخلقاً وخيارهم ألهله  أكمل املؤمنني" جزء فيه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٢٤ – ٨٧: ص ص  •

)٠٠٠٨٠(  
  .الشهري ، یحيى بن عبد اهللا 

  .النسبة إىل اجلد وأثره على الرواة واملرويات   
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٢٩ – ٧٣: ص ص  •

)٠٠٠٨١(  
  .الصبحي ، محمد بن عبد اهللا غبان 

الطبقات الكربى حملمد بـن سـعد        لم بعد وفاته من كتاب    دراسة مرويات غْسل النيب صلى اهللا عليه وس         
   .٢٣٠الزهري ت 

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٨٨

  

 ).١: (ج  •
 .٤٠٤ – ٢٢٧: ص ص  •

)٠٠٠٨٢(  
  .العبيد ، إبراهيم علي بن عبيد 

  .حديث عمر رضي اهللا عنه يف نوم اجلنب رواية ودراسة   
  ).١١: (اجمللد  •
 ).١٨(: العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٦١ – ٣٠١: ص ص  •

 )٠٠٠٨٣(  
  .العبيد ، إبراهيم بن علي بن عبيد 

  . فيهااألحاديث واآلثار الواردة يف سنة اجلمعة القبلية وأقوال العلماء
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٨٥ – ١٢٩: ص ص  •

)٠٠٠٨٤(  
  .يد ، محمد بن عبد الكریم عب

  .التلقني وأثره يف الرواية عند احملدثني     
  ).١١: (اجمللد  •
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 ).١٨: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٨٢ – ١٧: ص ص  •

)٠٠٠٨٥(  
  .عبد القادر ، موفق بن عبد اهللا 

  .الُمْسَتخْرَجات ، نشأهتا وتطورها     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ : العام •
 ).١: (ج  •
 .٢٣٣ – ١٨٧: ص ص  •

)٠٠٠٨٦(  
  .الغامدي ، أحمد بن صالح بن أحمد 

  .رود على الكتب الستة من األحاديث املرفوعةزوائد منتقى ابن اجلا       
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •

 .حتت الطبع: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٢٠٥ -١٥٥:  ص ص  •

)٠٠٠٨٧(  
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  .محمد الفریح ، عبد العزیز 
  .مجعاً ودراسة  األحاديث الواردة يف الدعاء بعد التشهد األخري وقبل السالم

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •

 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).١: (ج  •

 .١٩٨ – ١٣١: ص ص  •

)٠٠٠٨٨(  
  . حسن بن عبد الحليم قاروت ، نور بنت

  .مدخل لدراسة أحاديث األحكام     
  ).١١: (اجمللد  •
 ).١٨(: العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٢٠ – ١٣٥: ص ص  •

)٠٠٠٨٩(  
  .الالحم ، سليمان بن إبراهيم بن عبد اهللا 

  .التوبة وشروطها       
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
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 ).١: (ج  •
 .٣٥٨ – ٣٣١: ص ص  •

)٠٠٠٩٠(  
  .اللحيدان ، دخيل بن صالح 

  . دراسة تطبيقية –ديل املتعلقة مبرويات الراوي قرائن ترجيح التع    
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٥٤ – ٧٣: ص ص  •

)٠٠٠٩١(  
  .اللحياني ، عبد اهللا بن سعاف 

  .مرتبة الصدوق ، وداللتها عند احملدثني     
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٠ – ٤٩: ص ص  •

 )٠٠٠٩٢(  
  .ولد آریم ، محمد عبد اهللا 

   الواردة يف التسليم يف الصالةواآلثاريث داألحا
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٩٢

  

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٨٦ – ١٣١: ص ص  •

)٠٠٠٩٣(  
  .هرماس ، عبد الرزاق بن إسماعيل 

  .علم التفسري يف كتابات املستشرقني     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٢٩ – ٧٧: ص ص  •

)٠٠٠٩٤(  
  .الهليل ، عبد العزیز عبد اهللا 

   األحاديث اليت أعلها إمام األئمة ابن خزمية يف صحيحة يف كتاب    
  . الوضوء     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٣٢ – ١٣١: ص ص  •

 )٤(   

 أصول الفقه
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)٠٠٠٩٥(  

  آدو ، مختار بابا 
  .حكم تقليد اجملتهد امليت عند األصوليني     

  ).٢٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٣٩ – ٥٠٧: ص ص  •

)٠٠٠٩٦(  
  .الجبوري ، حسين خلف 

  ) .اإلمام أبو احلسن األشعري وآراؤه األصولية (     
  ).الرابعة : ( ة السن •
 ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٠٤ – ٤٥: ص ص  •

)٠٠٠٩٧(  
  .جمال ، ابتسام  بنت احمد 

  .القياس ومكانته يف املنطق اليوناين     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
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 .م١٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٥٧ – ٤٠٧: ص ص  •

)٠٠٠٩٨(  
  .سام بنت أحمد جمال ، إبت

  .نقد ابن تيمية للقياس املنطقي     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٠٢ – ٥٤١: ص ص  •

)٠٠٠٩٩(  
  .الحميدان ، حميدان بن عبد اهللا بن محمد 

  .فقهاء الصحابة املكثرون من الفتوى ومناهجهم االجتهادية     
  ).الرابعة : ( السنة  •
 ).السادس : ( دد الع •
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢: العام  •
 .٤٤ – ١١: ص ص  •

)٠٠١٠٠(  
  .الحميدان ، حميدان بن عبد اهللا بن محمد 

  .فقهاء الصحابة املكثرون من الفتوى ومناهجهم اإلجتهادية     
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).اخلامس : ( العدد  •
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 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .٧٤ – ٤٣: ص ص  •

)٠٠١٠١(  
  .، علي بن عباس بن عثمان الحكمي 
  .دالالت النهي عند األصوليني وأثرها يف الفروع الفقهية     

  ).األوىل : ( السنة  •
 ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .٧٧ – ١٣: ص ص  •

)٠٠١٠٢(  
  .الحكمي ، على بن عباس بن عثمان 

   .حقيقة اخلالف يف التعليل باحلكمة وأثره يف الفقه اإلسالمي    
  ).السابعة : ( السنة  •
 ).التاسع : ( العدد  •
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .٨٥ – ١١: ص ص  •

)٠٠١٠٣(  
  .الدوسري ، ترحيب بن ربيعان 

  حقيقته وحكمه) االنقطاع الباطن ( رد خرب الواحد مبا ُيسمى بـ     
  .وأثره يف الفقه اإلسالمي     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٢٩٦

  

 ).١: (ج  •
 .٧٥٩ – ٦٤٥: ص ص  •

)٠٠١٠٤(  
  .الدوسري ، ترحيب بن ربيعان 

  . سببه مثرته –االختالف يف تباين أو ترادف الفرض والواجب     
  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٨٧ – ٢٠٥: ص ص  •

)٠٠١٠٥(  
  .الرحيلي ، سليمان بن سليم اهللا 

  .ولية يف جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية التعريفات األص    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٣٥ – ٥٥٥: ص ص  •

)٠٠١٠٦(  
  .السدیس ، عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عبد اهللا 

  .اجملاز عند األصوليني بني اجملزين واملانعني     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •



                ٢٩٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: لعام ا •
 ).١: (ج  •
 .٦١٠ – ٥٧٣: ص ص  •

)٠٠١٠٧(  
  .الشنقيطي ، محمد المختار محمد األمين الجكني 

                 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٤١ – ٣٦٧: ص ص  •

)٠٠١٠٨(  
  .الششري ، سعد بن ناصر 

  .حقيقته وحكمه : قياس العكس     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٥٤ – ٤٣٣: ص ص  •

)٠٠١٠٩(  
  .الضویحي ، علي بن سعد 

  ) .عرض ودراسة ( الَعقْلُ عند األصوليني     
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  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٧١ – ٥١٧: ص ص  •

)٠٠١١٠(  
  .العروسي ، خالد بن محمد 

  .الترخيص مبسائل اخلالف ضوابطه وأقوال العلماء فيه     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٩٦ – ٦٤٧: ص ص  •

)٠٠١١١(  
  .العميریني ، على بن عبد العزیز 

  .التنصيص على العلة وأثره يف ثبوت القياس     
  ).خلامسة ا: ( السنة  •
 ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣: العام  •
 .١٦٨ – ١٠٥: ص ص  •

)٠٠١١٢(  
  .الغامدي ، ناصر بن محمد 
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  .قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٦٥ – ٢٩٣: ص ص  •

  
  
  
  
 

 )٥(   

  اإلسالمي الفقه
  

)٠٠١١٣(  
  .إبراهيم ، محمد بن علي 

  .حتقيق املناسبة واملالئمة والتأثري     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
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 .٣٦٨ – ٣٢٧: ص ص  •
)٠٠١١٤(  

  .اإلدلبي ، صالح الدین بن أحمد 
  . رواية ودراية –حديث ال نكاح إال بويل     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ : العام •
 ).١: (ج  •
 .٣٨ – ٣: ص ص  •

)٠٠١١٥(  
  .البقمي ، صالح بن زابن المرزوقي 

  .وشراء  حكم األواين الذهبية والفضية وما ُموَّه هبما استعماالً وبيعاً  
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٨٨ – ٤١٣: ص ص  •

)٠٠١١٦(  
  .بكداش ، سائد 

  .حكم أَْخِذ الوالد مال ولده   
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
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 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٢٤ – ٢٦٥: ص ص  •

)٠٠١١٧(  
  .الجبرین ، عبد اهللا بن عبد العزیز 

  .والية تزويج الكبرية   
  ).السادسة : ( السنة  •
 ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .٦٠ – ١١: ص ص  •

 
)٠٠١١٨(  

  .الجبرین ، عبد اهللا بن عبد العزیز 
  .حكم صالة الفريضة والنافلة داخل الكعبة املشرفة     

  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٧٨ – ١٣: ص ص  •

)٠٠١١٩(  
  .الحمداني ، نزار بن عبد الكریم بن سلطان 

  . الفقه اإلسالمي اخلطب ذوات السبب أحكامها وآداهبا يف    
  ).١١: (اجمللد  •
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 ).١٨: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 .٣٠٠ – ٢٢١: ص ص  •

)٠٠١٢٠(  
  .الخضر ، عبد الكریم بن یوسف 

  .املسائل الفقهية املتعلقة باملغتربني يف صالة اجلمعة والعيد واجلنائز     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٤٧ – ٥٠٥: ص ص  •

)٠٠١٢١(  
  .الراشد ، فلوة بنت ناصر بن حمد 

  ) .موضوعية  دراسة( يف القرآن الكرمي ) الشيخوخة ( من مراحل عمر اإلنسان 
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٧٦ – ٣٢٥: ص ص  •

)٠٠١٢٢(  
  .الربيش ، عبد العزیز بن محمد بن عثمان 

  .تفريق بني الزوجني للغيبة ال    
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  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٧٠ – ٥٤٧: ص ص  •

)٠٠١٢٣(  
  .الرحيلي ، رویعي بن راجح 

  .بني النفي واإلثبات " الصفي " سهم نبّينا حممد صلى اهللا عليه وسلم        
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).الرابع عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .١٢٤ – ٩١: ص ص  •

)٠٠١٢٤(  
  .الرحيلي ، رویعي بن راجح 

  .اجملتهدين  فقه عمر ، رضي اهللا عنه ، يف آداب الطواف مقارناً بفقه أشهر
 ).العاشرة : ( السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٣٤ – ٩١: ص ص  •

)٠٠١٢٥(  
  . نور الدین الرفاعي ، أحمد باسل
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  .حقوق اإلنسان يف فلسفة الثورة الفرنسية     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٦٣ – ٣٣١: ص ص  •

)٠٠١٢٦(  
  .السبيل ، عمر بن محمد 

  .حكم الطهارة ملس القرآن الكرمي     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١(: ج  •
 .٤٩٠ – ٤٥٩: ص ص  •

)٠٠١٢٧(  
  .السبيل ، عمر بن محمد 

  ) .دراسة فقهية مقارنة ( من أحكام َمسَّ القرآن الكرمي     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٨٥ – ٤٤٥: ص ص  •

)٠٠١٢٨(  
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  .السفياني ، عابد بن محمد 
  . الكافر هإرث املسلم من قريب    

  ).١٥: (لد اجمل •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٥٥ – ٥٠١: ص ص  •

)٠٠١٢٩(  
  .السهلي ، عبد اهللا بن معتق 

  .أحكام السواك     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٧١ – ٢٣٥: ص ص  •

)٠٠١٣٠(  
  .الشریف ، شرف بن علي 

  .رام ومتتعهم بالعمرة إىل احلج حاضرو املسجد احل    
  ). دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي (     

  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣٠٦

  

 .٤٨ – ١١: ص ص  •
)٠٠١٣١(  

  .الشریف ، شرف بن علي 
  .الكعبة وبعض أحكامها املهمة     

  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).الرابع عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٢١٤ – ١٢٥: ص ص  •

)٠٠١٣٢(  
  .الشعبي ، أحمد بن عبد الجبار 

  .أحكام وخصائص : اليأس عند النساء     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٢٦ – ٢٦١: ص ص  •

)٠٠١٣٣(  
  .الطریقي ، عبد الرحمن بن علي بن سليمان 

  .ة عند احلنابلة مصطلح رواه اجلماع    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
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 ).٢: (ج  •
 .٧٥٧ – ٦٩٧: ص ص  •

)٠٠١٣٤(  
  .العربي ، علي بن محمد األخضر 

  .حكم نقض الوضوء بأكل حلم اإلبل     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٨٥– ٤٢٩: ص ص  •

)٠٠١٣٥(  
  .عصيمي ، فهد بن حمود ال

  .آداب شرعية من أهل الدار مرعية     
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٢٠٤ – ١٣٥: ص ص  •

)٠٠١٣٦(  
  .العمري ، أحمد بن عبد اهللا بن محمد 

  .اللُمُوُع فيما خيتلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع     
  ).١٤: (اجمللد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣٠٨

  

 ).٢٣: (دد الع •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٤٥ – ٥٧١: ص ص  •

)٠٠١٣٧(  
  .العوضي ، أحمد 

  السلطة السياسية يف النظام اإلسالمي مفهومها ، وأمهيتها ،وحكم    
  .إجيادها ، وخصائصها     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٢٩ – ٣٠٣: ص ص  •

)٠٠١٣٨(  
  .العوضي ، أحمد 

  .منهج مالك بن أنس يف العمل السياسي     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨١٨ – ٧٥٩: ص ص  •

)٠٠١٣٩(  
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  .الغامدي ، عبد اهللا بن جمعان 
  إزالة اإلشكال يف صالة الركعتني إذا دخل يوم اجلمعة واإلمام    
  خيطب    

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (عدد ال •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٤٦ – ٤٩١: ص ص  •

)٠٠١٤٠(  
  .الغامدي ، عبد اهللا بن جمعان 

  .باألبدان أم بالكالم ؟ أهي" البيعان باخليار ما مل يتفرقا " حد التفرقة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٠٥ – ٤٠٥: ص ص  •

)٠٠١٤١(  
  .الغامدي ، محمد بن إبراهيم بن علي 

  .التوكيل يف اخلصومة يف الفقه اإلسالمي       
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).١٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣١٠

  

 ).١: (ج  •
 .٦٤٤ – ٤٨٧: ص ص  •

)٠٠١٤٢(  
  .الغزالي ، صالح بن أحمد بن محمد 

  .رمي وما يلحق به من مسائل وفروع حكم دعاء ختم القرآن الك        
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٦٣ – ٢٠٧: ص ص  •

)٠٠١٤٣(  
  .الغطيمل ، عبد اهللا بن حمد 

  .الفقر املبيح ألخذ الزكاة بني النظرية والتطبيق     
  ).١١: (السنة  •
 ).١٨: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٣٤ – ٨٣: ص ص  •

)٠٠١٤٤(  
  .الفعر ، حمزة بن حسين 

  .ومناقشة كتاب الربا واحلسم الزمين  حكم قيمة الزمن يف املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية
  ).اخلامسة : ( السنة  •
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 ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣: العام  •
 .١٠٣ – ٧٦: ص ص  •

)٠٠١٤٥(  
  .القرني ، علي بن حسن علي 

  .اة القائد بني القدوة واالقتداء حي    
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٩٢ – ٥٤٩: ص ص  •

)٠٠١٤٦(  
  .المشيقع ، خالد بن علي بن محمد 

  .وتنمية مواردها  األوقاف يف العصر احلديث كيف نوجهها خلدمات اجلامعات
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ :العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٤٤ – ٣٥٩: ص ص  •

)٠٠١٤٧(  
  .المشيقع ، خالد بن علي بن محمد 

  .التورق املصريف عن طريق بيع املعادن     
  ).١٨: (اجمللد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣١٢

  

 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٠٤ – ١٣٣: ص ص  •

)٠٠١٤٨(  
  .منصور ، محمد سعيد 

  .ع األخبار املتعارضة  يف التعامل م مالكمنهاج اإلمام    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٣٣ – ٧٦١: ص ص  •

)٠٠١٤٩(  
  .الميمان ، ناصر بن عبد اهللا 

  .نظرة فقهية لإلرشاد اجليين     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥١٦ – ٤٨٩: ص ص  •

)٠٠١٥٠(  
  .يمني ، وجنات عبد الرحيم م
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  .ملن احلضانة ؟     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٠٦ – ٣٦٩: ص ص  •

 
 )  ٦(   

  أصول الدين
  )العقيدة ( 

  
)٠٠١٥١(  

  .التميمي ، محمد بن خليفة بن علي 
  .موقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠ (:العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٣٢٥ – ٢٣٥: ص ص  •

)٠٠١٥٢(  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣١٤

  

  .التميمي ، محمد بن خليفة بن علي 
  .اآلثار املروية يف صفة املعية     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •

 ).١: (ج  •

 .١٢٩ – ٧٥: ص ص  •

)٠٠١٥٣(  
  .الجبرین ، عبد اهللا بن عبد العزیز 

  .كفر األكرب ال    
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٢٩ – ١٨٧: ص ص  •

)٠٠١٥٤(  
  .الخميس ، محمد بن عبد الرحمن 

  .الذكر اجلماعي بني اإلتباع واالبتداع     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
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 ).١: (ج  •
 .٣٦٤ – ٣٢٧: ص ص  •

 
)٠٠١٥٥(  

  .الخلف ، سعود بن عبد العزیز 
  عرض ونقد" قول الفالسفة املتنسبني لإلسالم يف توحيد الربوبية     
  " .يف ضوء مذهب السلف     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٢٧ – ٣٥١: ص ص  •

)٠٠١٥٦(  
  .الخلف ، سعود بن عبد العزیز 

  . املسيح عليه السالم دعاوي النصارى يف جميء    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٠٦ – ٣٤٣: ص ص  •

)٠٠١٥٧(  
  .الدوسري ، ترحيب بن ربيعان بن هادي 

  .حجية قول الصحايب عند السلف     
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  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٧١ – ٣٦٥: ص ص  •

)٠٠١٥٨(  
  .العروسي ، عبد الشكور بن محمد أمان 

  .املباحث الغيبية     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٤٩ – ٢٤٩: ص ص  •

)٠٠١٥٩(  
  .الرحيلي ، حمود بن أحمد 

  قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ضوء    
  .الكتاب والسنة     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).١: (ج  •
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 .٤١٢ – ٣٦٥: ص ص  •

)٠٠١٦٠(  
  .رضا ، صالح أحمد 

  .الرحلة للدعوة ونشر العلم     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •

 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٥٠٠ – ٤٤١: ص ص  •

)٠٠١٦١(  
  .رمضان ، منظور بن محمد 

  .ه السالم يف الدعوة كما عرضه القرآن الكرمي منهج إبراهيم علي    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •

 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).١: (ج  •

 .١٣٢ – ٥٧: ص ص  •

)٠٠١٦٢(  
  .السفياني ، عابد بن محمد 

  " .دراسة تأصيلية وتطبيقية " اإلسالم يعلو وال ُيعلى : قاعدة     
  ).١٣: (اجمللد  •
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 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٠٣ – ٤٧٣: ص ص  •

)٠٠١٦٣(  
  .السَّعدي ، عيسى بن عبد اهللا 

  .حقيقة املثل األعلى ، دراسة عقدية ملعىن املثل األعلى ومدلوالته     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٠٧ – ٢٦٣: ص ص  •

)٠٠١٦٤(  
  . السعدي ، عيسى بن عبد اهللا

  . دراسة عقدية –آثار املثل األعلى     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٩ – ٣: ص ص  •

)٠٠١٦٥(  
  .السنوسي ، رضا محمد صفي الدین 

   مناذج– مصادره –هدي الصحابة رضوان اهللا عليهم ، مفهومه     
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  .منه     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ :العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٦٣ – ٣١٣: ص ص  •

)٠٠١٦٦(  
  .الشعيبي ، عبد اهللا بن عبد العزیز 

  دراسة نقدية يف ضوء املصادر" الروح القدس يف عقيدة النصارى     
  " .الدينية     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣١١ – ٢٣١: ص ص  •

)٠٠١٦٧(  
  .سعود بن حمد الصقري ، 

  مرض القلوب وشفاؤها عند شيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم    
  " .مجع ودراسة "     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
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 .٣٤١ – ٢٣٧: ص ص  •
)٠٠١٦٨(  

  .آل عبد اللطيف ، عبد العزیز بن محمد بن علي 
  " .مجع ودراسة " عقيدة مسائل الفروع الواردة يف مصنفات ال    

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٥٥ – ٣٠٩: ص ص  •

)٠٠١٦٩(  
  .عبده ، محمود یوسف مصطفى 

  . اإلعالم يف خدمة الدعوة اإلسالمية :حبوث     
  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).الثاين عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .٨٨ – ١٣: ص ص  •

)٠٠١٧٠(  
  .العقال ، سارة بنت فراج بن علي 

  ).  الصحيحاجلواب( التثليث ومنهج ابن تيمية يف إبطاله من خالل كتابه 
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
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 ).١: (ج  •
 .٤٤٠ – ٣٥٧: ص ص  •

)٠٠١٧١(  
  .العقال ، سارة بنت فراج بن علي 

  .قيقتها وأسباهبا وعالجها الوسوسة يف اإلميان ح    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢١٤ – ١٣٧: ص ص  •

)٠٠١٧٢(  
  .العلي ، محمد بن عبد العزیز بن أحمد 

  " .دراسة عقدية ) " حفظ اهللا حيفظك ا: ( حديث     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٤٨ – ٣٩: ص ص  •

)٠٠١٧٣(  
  .الغفيلي ، عبد اهللا بن سليمان 

  .أثر اإلميان يف توجيه األخالق     
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  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٢٣٥ – ١٤٩: ص ص  •

)٠٠١٧٤(  
  .القرني ، سالم بن محمد 

  .ياة املسلم صفة الرضا بني اإلثبات والتعطيل وأثر اإلميان هبا يف ح    
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٢٣٤ – ١٦٣: ص ص  •

)٠٠١٧٥(  
  .القرني ، سالم بن محمد 

  .الرضا بالقضاء     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٤٥ – ٣: ص ص  •

)٠٠١٧٦(  
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  .القرني ، علي بن حسن علي 
  .ن مفاهيم ثقافتنا اإلسالمية م    

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٦٢ – ٤٨٧: ص ص  •

)٠٠١٧٧(  
  .القيسي ، مروان إبراهيم 

  .من آثار التفكري العقلي يف مسائل العقيدة اإلسالمية ، ونتائجه     
  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٨٦ – ١١: ص ص  •

)٠٠١٧٨(  
  .القيسي ، مروان إبراهيم 

  .مساع األموات بني النفي واإلثبات     
  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٦: (العدد  •

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: العام  •
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 ).٢: (ج  •

 .٤٨ – ١٧: ص ص  •

)٠٠١٧٩(  
  .المناسيه ، أمين محمد سالم 

  .لم حتقيق القول يف حق أبوي الرسول صلى اهللا عليه وس    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •

 .حتت الطبع: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٢٥٩ – ٢٣٣: ص ص  •

)٠٠١٨٠(  
  .النعيمي ، عمر أبو المجد 

  .الروح بني اخللق والبقاء     
  ).١٥: (اجمللد  •
 )٢٦: (العدد  •

 ).١: (ج  •

 .١٣٥ – ٦١: ص ص  •

)٠٠١٨١(  
  .ولد حبيب ، محمد ولد سيدي عيسى 

  .على الدعوة إىل اهللا من حمتويات سورة هود     
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  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •

 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٢١٩ – ١٣٣: ص ص  •

)٠٠١٨٢(  
  .الوراآلي ، حسن بن عبد الكریم 

  دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية وصداها يف     
  .الغرب     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٣٠١ – ٢٧٣: ص ص  •

 )٧(   

  اإلسالمي االقتصاد
  

)٠٠١٨٣(  
  .الجابري ، عبد اهللا حاسن 

  سياسة اإلنفاق العام اليت أنتهجها اخلليفة عمر بن عبد العزيز    
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  وآثارها االقتصادية الكلية ، دراسة مقارنة بالفكر املالكي    
  .احلديث     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٩١ – ٦٣٩: ص ص  •

)٠٠١٨٤(  
  .الحسني ، أحمد بن حسن أحمد 

  التنمية والتقارب واالندماج يف جمتمع اململكة العربية السعودية     
  .قدمياً وحديثاً     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٧٣٢ – ٦٨٩: ص ص  •

)٠٠١٨٥(  
  . اهللا بن عبد الواحد الخميس ، عبد

  .تقومي دية املسلم بالريال السعودي     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
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 ).١: (ج  •
 .٥٥٧ – ٤٧٩: ص ص  •

)٠٠١٨٦(  
  .دنيا ، شوقي ضيف 

  ) .دراسة حتليلية مقارنة ( كفاءة نظام التمويل اإلسالمي      
  ).السابعة : ( السنة  •
 ).التاسع : ( العدد  •
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٥٧ – ٨٩: ص ص  •

)٠٠١٨٧(  
  .آل الشيخ ، عبد المحسن بن عبد اهللا محمد 

  .هـ ١٤١٢ -هـ ١٣١٩الفترة  تطور املتحصالت واملدفوعات يف ميزان مدفوعات اململكة خالل  
  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).الثاين عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .١٢٨ – ٨٩: ص ص  •

)٠٠١٨٨(  
  .آل الشيخ ، عبد المحسن بن عبد اهللا محمد 

  .مصادر واستخدامات املياه يف اململكة واملوازنة بينها     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).الرابع عشر : ( العدد  •
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 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٢٨٠ – ٢٤٥: ص ص  •

)٠٠١٨٩(  
  .الشين ، محمود المرسي 

) ( هــ   ٩٢٣ -هــ   ٦٥٩( العباسية مبـصر     اسيب يف الدواوين يف عصر اخلالفة     دراسة حتليلية للنظام احمل   
  ) .م ١٥١٦ –م ١٢٦٠

  ).األوىل : ( السنة  •
 ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .٢٨٢ – ٢٤٩: ص ص  •

)٠٠١٩٠(  
  .منفيخي ، محمد فریز 

  .ستقبل هذا النشاط وتوقعات م دراسة قياسية إحصائية لنشاط القطاع اخلاص يف اململكة
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .٣٠٣ – ٢٨٢: ص ص  •

)٠٠١٩١(  
  .مكي ، محمد شوقي بن إبراهيم 

  ).دراسة تطبيقية على اململكة (  العالقة بني مراحل التحضر ومراحل النمو االقتصادي
  ).الثامن : ( السنة  •
 ).العاشر : ( العدد  •
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 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: العام  •

 .٦٥ – ١١: ص ص  •

)٠٠١٩٢(  
  .النمري ، خلف بن سليمان بن صالح 

  . إسالمياخلصائص والقواعد األساسية لالقتصاد الزراعي من منظور 
  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٦: (العدد  •

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٢٤٤ – ١٧٩: ص ص  •

 )٨(   
  آلثاراإلسالمية وا واحلضارة التاريخ

  
)٠٠١٩٣(  

  .أبو مایلة ، بریك بن محمد 
  .أسلموا من خارج مكة يف الفترة املكية   حبث يف بعض الصحابة الذين–الباحثون عن احلقيقة يف مكة 

  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
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 .٣٣٠ – ٢٩١: ص ص  •
)٠٠١٩٤(  

  .بابكور ، عمر سالم 
  .فريقي جتاه القضية الفلسطينية التضامن العريب األ    
  .م ١٩٨١ –م ١٩٤٧هـ ، ١٤٠١ -هـ ١٣١٧    

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٢٦ – ٥٩١: ص ص  •

)٠٠١٩٥(  
  .بابكور ، عمر سالم 

  ). وثائقيةدراسة تارخيية( الدعوة يف السودان وتأثرها بالدعوة السلفية 
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٦٨ – ٥٩٥: ص ص  •

)٠٠١٩٦(  
  .باز ، عبد الكریم علي 

  .ناظر احلرم يف العصر اململوكي     
  ).الثالثة : ( السنة  •
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 ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .١٧٤ – ١٤١: ص ص  •

)٠٠١٩٧(  
  .البرآاتي ، ناصر بن عبد اهللا 

   باحلجاز ول وعالقتهم بالبيت األيويب والتنافس على العالقةبنو رس  
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١: العام  •
 .١٧٠ – ١٣٧: ص ص  •

)٠٠١٩٨(  
  .البشري ، سعد عبد اهللا 

  ترمجة الكتب العربية يف الطب والرياضيات والفلك إىل الالتينية    
  ني السادس والسابع اهلجريني ، الثاين عشريف أسبانيا خالل القرن    
  .والثالث عشر امليالديني     

  ).األوىل : ( السنة  •
 ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .١٢٩ – ٩٣: ص ص  •

)٠٠١٩٩(  
  .البشري ، عبد اهللا 

  .الدور الفرنسي يف احلرب الصليبية ضد مسلمي األندلس     
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  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).الرابع  ( :العدد  •
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٩٩ – ١٧١: ص ص  •

)٠٠٢٠٠(  
  .البشري ، سعد بن عبد اهللا 

  .األندلس  مجاعات الفرسان الدينية وحروهبا مع املسلمني يف           
  ).اخلامسة : ( السنة  •
 ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣: العام  •
 .٢١٩ – ١٨٥: ص ص  •

)٠٠٢٠١(  
  .بشري ، سعد بن عبد اهللا ال

  .تاريخ قلعة رباح يف األندلس يف العصر العباسي     
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٥٤ – ٣٠٩: ص ص  •

)٠٠٢٠٢(  
  .بغدادي ، رشاد بن محمود 
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  العالقات العسكرية بني مملكة سبأ وذي ريدان ومملكة أكسوم يف     
  .الث امليالدي من خالل النصوص السبئية القرن الث    

  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •

 .حتت الطبع: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٤٩١ – ٤٥٧: ص ص  •

)٠٠٢٠٣(  
  .التویجري ، نورة بنت محمد  بن عبد العزیز 

  .الصراع بني أبناء يوسف األول وأثرة يف إضعاف مملكة غرناطة     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).١٥: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٣١٦ – ٢٨٧: ص ص  •

)٠٠٢٠٤(  
  .الحارثي ، ناصر بن علي 

 الليل يف مكة املكرمة يرجـع تارخيـه لعـام          زل آل القرع بسوق   ـحرمدان روشن بالواجهة الرئيسية يف من     
  ) دراسة أثرية مقارنة ( هـ ١٤٢٠

  ).الرابعة : ( السنة  •
 ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢: العام  •
 .١٤٠ – ١٠٧: ص ص  •
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)٠٠٢٠٥(  
  .الحارثي ، ناصر بن علي 

  .زل آل القرع مبكة املكرمة ـزخارف املالط واآلجر يف دار اهلناء وقلعة أجياد ومن
  ).السابعة : ( السنة  •
 ).التاسع : ( العدد  •
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .٣٢٦ – ٢٥١: ص ص  •

)٠٠٢٠٦(  
  .الحارثي ، ناصر بن علي 

  . املكّية الزَّخرفة    
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٣٠ – ٣٥٥: ص ص  •

)٠٠٢٠٧(  
  .الحارثي ، ناصر بن علي 

  .الزَّخرفة املكّية     
  ).١١: (السنة  •
 ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
 ).١: (ج  •
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 .١٦٨ – ٩٣: ص ص  •
)٠٠٢٠٨(  

  .الحارثي ، ناصر بن علي 
  .هـ ١٣٧٣زان الكعبة املشرفة املؤرخ عام مي    

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٩٠ – ٥٦١: ص ص  •

)٠٠٢٠٩(  
  .حریري ، مجدي محمد 

  .تصميم الروشان وأمهيته للمسكن     
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .٢٣٧ – ١٧٦: ص ص  •

)٠٠٢١٠(  
  .الحصين ، عبد الرحمن بن عبد العزیز 

  جهود اإلمام تركي بن عبد اهللا آل سعود يف تأسيس الدولة    
  .السعودية الثانية     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
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 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٤٩ – ٦٠٥: ص ص  •

)٠٠٢١١(  
  .الروقي ، عایض بن َخزَّام 

  لسعودية الثانية مع مصر العثمانية يف النصفعالقات الدولة ا    
  .الثاين من القرن الثالث عشر اهلجري     

  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٧٨ – ٥٣٧: ص ص  •

)٠٠٢١٢(  
  .الزهراني ، ضيف اهللا بن یحيى 

  أسباب " هـ ٣٢٠ – ٢٤٧العجز املايل يف الدولة العباسية     
  " .يت أتبعت يف عالجه والطرق ال

  ).األوىل : ( السنة  •
 ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .٢٤٥ – ١٩٧: ص ص  •

)٠٠٢١٣(  
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  .الزهراني ، على بن محمد 
  الوجود اإلسالمي يف صقلية يف عهد النورمان بني التسامح    
  .م ١١٩٤ – ١٠٥٣/ هـ ٥٩١ – ٤٤٤واالضطهاد     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧١١ – ٦٦٩: ص ص  •

)٠٠٢١٤(  
  .الزهراني ، علي بن إبراهيم 

  .األساليب التعليمية من خالل تراجم اإلمام البخاري     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٧٦ – ٤٠٧: ص ص  •

)٠٠٢١٥(  
  .ساعاتي ، فوزي محمد 

  .ركة القادسية شهداء مع    
  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
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 .٣٠٨ – ٢٤٥: ص ص  •
)٠٠٢١٦(  

  .ساعاتي ، فوزي محمد 
  خمتارات من الروايات املنسوبة إىل الشعيب يف عصر الدولة األموية    
  ) .هـ ٩٩ – ٤١(     

  ).١٠: (السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٢٩٨ – ٢٠٥: ص ص  •

)٠٠٢١٧(  
  .ساعاتي ، فوزي محمد 

   من كتايب ينخمتارات من رواية الشعيب التارخيية عن العصر الراشد    
  .تاريخ الرسل وامللوك ووقعة صفني     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٥٩ – ٤٥٧: ص ص  •

)٠٠٢١٨(  
  .، محمد بن صالح  الُسْحْيَباِني

  ".تاريخ العلماء والرواة " مصادر احلافظ ابن الفرضي يف كتابه     
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  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٥٦ – ٣٦٧: ص ص  •

)٠٠٢١٩(  
  .السلمي ، محمد بن صامل 

  .مسائل يف منهج دراسة السرية النبوية     
  ).١٤: (اجمللد  •
 .)٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٧٣ – ٨٣٧: ص ص  •

)٠٠٢٢٠(  
  .السيندي ، عبد الرحمن بن علي 

  مشاهدات األزهري يف شرقي اجلزيرة العربية قراءة تارخيية يف     
  .معجم لغوي     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٥٢ – ٦٩٥: ص ص  •
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)٠٠٢٢١(  
  .ف ، عبد اهللا بن حسين الشری

  .موقف يهود الشام من الفتح اإلسالمي     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٥٥٢ – ٤٩٣: ص ص  •

)٠٠٢٢٢(  
  .الشهري ، محمد هزاع 

  توسعة املسجد النبوي الشريف يف العهد السعودي الظاهر    
  . هـ ١٤١٣ - هـ ١٣٦٨    

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (عدد ال •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٨٩١ – ٨٢١: ص ص  •

)٠٠٢٢٣(  
  .عبد العزیز ن هشام فوزي 

  . التركية –العالقات العسكرية اإلسرائيلية     
  ).١٣: (اجمللد  •
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 ).٢٢: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٧٥٥ – ٦٦٩: ص ص  •

)٠٠٢٢٤(  
  .عسيري ، مریزن سعيد مریزن 

  الستبصار يف زوال الفقار وثيقة طبية مهمة عن احلدبة وأمراضا    
  .العمود الفقري وآالمه هلبة اهللا املصري     

  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٤٢٣ – ٣٧٩: ص ص  •

)٠٠٢٢٥(  
  .عجيمي ، هشام محمد علي 

  .قلعة تبوك     
  ).األوىل : ( السنة  •
 ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .١٩٦ – ١٣١: ص ص  •

)٠٠٢٢٦(  
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  .العمير ، عبد اهللا إبراهيم 
  .صدرَّية رخامية من األندلس     

  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٣٤٤ – ٣١٧: ص ص  •

)٠٠٢٢٧(  
  .الغامدي ، علي محمد علي عودة 

  م من املعارك احلامسة يف ١١٧٦ – ٥٧٢م معركة مْرييو كيفا لو    
  .التاريخ اإلسالمي     

  ).األوىل : ( السنة  •
 ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .١٥٠ – ١٢٣: ص ص  •

)٠٠٢٢٨(  
  .الغامدي ، علي بن محمد عودة 

  .رؤية تارخيية لصفات مكة عند أهل الكتاب     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).شر الرابع ع: ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٢٤٤ – ٢١٥: ص ص  •

)٠٠٢٢٩(  
  .الغامدي ، مسفر بن سالم بن عریج 

  عالقات القراخانيني بتركستان وبالد ما وراء النهر بالدولة    
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  .اإلسالمية اجملاورة ودورهم يف نشر اإلسالم     
  ) .م ١٠٨٩ – ٩٩٢/ هـ ٤٨٢ – ٣٨٢(     

  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).خلامس ا: (العدد  •
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .٢٧٨ – ٢٤٠: ص ص  •

)٠٠٢٣٠(  
  .غباشي ، عادل محمد نور 

  دار الضيافة مبكة املكرمة يف عصر السلطان عبد احلميد الثاين    
  ) .دراسة تارخيية أثرية (     

  ).الثامنة : ( السن  •
 ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: العام  •
 .٢٥٤ – ٢١١: ص ص  •

)٠٠٢٣١(  
  .غباشي ، عادل بن محمد نور 

  .إيصال مياه العيون إىل مدينة جدة منذ القرن العاشر يف هناية القرن الثالث عشر للهجرة
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٠٢: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٦٦٢ – ٦٢٧: ص ص  •

)٠٠٢٣٢(  
  .غباشي ، عادل بن محمد 
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  .عني عرفة جهود امللك عبد العزيز يف عمارة     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٥٢ – ٧١٣: ص ص  •

)٠٠٢٣٣(  
  .الفعر ، محمد بن فهد 

هـ للسلطان الناصر حممد بن     ٧١٩مؤرخ لسنة    نص منقوش على أعمدة مصلي مقام إبراهيم عليه السالم        " 
   .جديد لكتابات احلرم املكي الشريف إضاءة" قالوون 

  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).الثالث عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .١٤٤ – ٩٩: ص ص  •

)٠٠٢٣٤(  
  .المحيميد ، علي بن صالح 

  . اململوكيدور إمارة آل فضل السياسي يف بالد الشام إبان العصر    
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٥٣٥ – ٤٥١: ص ص  •

)٠٠٢٣٥(  
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  .مدخلي ، محمد بن ربيع هادي 
  .اإلمارة العجلية يف إقليم اجلبال بنودلف العجلي     

  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •

 ).١: (ج  •

 .٤٥٠ – ٤٢٥: ص ص  •

)٠٠٢٣٦(  
  .الملحم ، محمد بن ناصر بن أحمد 

  ية يف عهدالعالقات السياسية بني الدولة العباسية والدولة البيزنط    
  .م ٨٠٨ – ٧٨٦/ هـ ١٩٣ – ١٧٠اخلليفة هارون الرشيد     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٦٦٧ – ٦٦٣: ص ص  •

)٠٠٢٣٧(  
  .الموسي ، سعد بن موسى 

  .موقف اإلمام الذهيب من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
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 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٩٠٥ – ٨٧٥: ص ص  •

  )٩(   
  وآدابها اللغة العربية
  

)٠٠٢٣٨(  
  .إبراهيم ، عبد الفتاح محجوب محمد 

  .القاف املسماة فصيحة واألخرى املسماة عامية يف عربية اليوم الفصحى     
  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).الثاين عشر : ( العدد  •

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦: العام  •

 .٢٤٦ – ٢١١: ص ص  •

)٠٠٢٣٩(  
  .األنصاري ، یوسف بن عبد اهللا 

  .من أسرار تعدية الفعل يف القرآن الكرمي           
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •

 .حتت الطبع: العام  •

 ).٢: (ج  •
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 .٧٧٩ – ٧٢٧: ص ص  •

)٠٠٢٤٠(  
  .األنصاري ، یوسف بن عبد اهللا 

  .من أسرار اخلافض يف القرآن الكرمي     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٥٨ – ٧١١: ص ص  •

)٠٠٢٤١(  
  .باطاهر ، ابن عيسى 

  " . مسرية احلياة  يف"  قراءة يف كتابه يمفاهيم النقد وااللتزام عند الشيخ الندو
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٥٢ – ٨١٩: ص ص  •

)٠٠٢٤٢(  
  .بدوي ، صالح جمال 

  ) .العوامل واملظاهر ( يف خصوصية وحدة األدب العريب     
  ).الثامنة : ( السنة  •
 ).العاشر : ( العدد  •
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 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: العام  •
 .٢٠٨ – ١٥٥: ص ص  •

)٠٠٢٤٣(  
  .البعيمي ، إبراهيم بن سليمان 

  .قضايا لَْن يف النحو العريب     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .١٠٩٦ – ١٠٢٧: ص ص  •

)٠٠٢٤٤(  
  .أبو تاآي ، سعود غازي 

  .القياس الشكلي     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).٢: (ج  •
 .٩٣٩ – ٩٠٣: ص ص  •

)٠٠٢٤٥(  
  .تعوینات ، علي 

   الثاين من التعليم صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الطور    
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  .األساسي يف املناطق الناطقة بالرببرية واملناطق الناطقة بالعربية     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٣٥ – ٩٨٣: ص ص  •

)٠٠٢٤٦(  
  .الثبيتي ، محمد بن سعيد بن إبراهيم 

  اللية لتقبل األلفاظدراسة د( ظاهر التَّلطف يف األساليب العربية     
  ) .لدى اجلماعة اللغوية     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٨١ – ٩٥٩: ص ص  •

)٠٠٢٤٧(  
  .الثبيتي ، محمد بن سعيد بن إبراهيم 

  .معاجلة املادة املعجمية يف املعاجم اللفظية القدمية     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: م العا •
 ).٢: (ج  •
 .٨٤٤ – ٧٩٥: ص ص  •

)٠٠٢٤٨(  
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  .الثمالي ، َحمَّاد بن محمد 
  .أيَّ املوصولة يف الدرس النحوي     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٠٣ – ٦١٣: ص ص  •

)٠٠٢٤٩(  
  .الجربوع ، عبد اهللا سليمان 

  .ن الزبعري ملحوظات على ديوان عبد اهللا ب    
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •
 .١٣٨ – ١١٢: ص ص  •

)٠٠٢٥٠(  
  .الجربوع ، عبد اهللا بن سليمان 

  ُتهمة الرواة بعض الشعراء األعراب الذين عاصروا نشأة اإلسالم    
  .جبفاء الدين ورقته     

  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٥٣ – ٩٢٣: ص ص  •
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)٠٠٢٥١(  
  .جكلي ، زینب بيرد 

  . الناغي رائدة القصة اإلماراتية ةالقصة القصرية عند شيخ    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٣٦٤ – ١٢٧٩: ص ص  •

)٠٠٢٥٢(  
  .الحارثي ، محمد بن مریسي 

  .عرية عند القدماء مفهوم امللكة الش    
  ).األوىل : ( السنة  •
 ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .١١٧ – ٨٣: ص ص  •

)٠٠٢٥٣(  
  .الحازمي ، عليان بن محمد 

  .التصغري يف اللغة     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
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 .١١٢٣ – ١١٠١: ص ص  •
)٠٠٢٥٤(  

  .ن بن محمد الحازمي ، عليا
  .التنغيم يف التراث العريب     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٢٣ – ١٢٠٢: ص ص  •

)٠٠٢٥٥(  
  .مي ، عليان بن محمد  زالحا

  .علم الداللة عند العرب 
  ). ١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٢٦ – ٧٠٥: ص ص  •

)٠٠٢٥٦(  
  .الحربي ، محمد باتل 

  .العوامل املعنوية يف النحو العريب     
  ).الثامنة : ( السنة  •
 ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: العام  •
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 .١٣٣ – ٦٩: ص ص  •
)٠٠٢٥٧(  

  .حمدون ، محمد أحمد 
  " .دراسة يف شعر الشاعر السعودي أمحد خليل عبد اجلبار "     

  ).الثانية : ( السنة  •
 ).الثالث ( : العدد  •
 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠: العام  •
 .٥٢– ١٠: ص ص  •

)٠٠٢٥٨(  
  .الخریشة ، خلف خازر 

  .إيقاع اللون األبيض يف شعر بشر بن أيب خازم األسدي     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .٨٨٢ – ٨٥٣: ص ص  •

)٠٠٢٥٩(  
  .الخوام ، ریاض حسن 

  .لنَّْحوِيَّْين َحْولََها وخالَفَاُت ا" َمْهَما "     
  ).الثانية : ( السنة  •
 ).الثالث : ( العدد  •

 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠: العام  •

 ).٢: (ج  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣٥٤

  

 .٩٥ – ٥٣: ص ص  •

)٠٠٢٦٠(  
  .أبو الخير ، محمود عبد اهللا 

  .مقدمة القصيدة اجلاهلية عند حسان بن ثابت رضي اهللا عنه     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .١٢٠٢ – ١١٢٥: ص ص  •

)٠٠٢٦١(  
  .الدایل ، عبد اهللا بم حمد 

  .وفروعه ، دراسة لغوية ) أرأيت (     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٩٤٠ – ٨٩٥: ص ص  •

)٠٠٢٦٢(  
  .الدخيل ، حمد بن ناصر 

  .واألموي والعباسي فن التوقيعات األدبية يف العصر اإلسالمي     
  ).١٣: (اجمللد  •
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 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١١٢٩ – ١٠٨٣: ص ص  •

)٠٠٢٦٣(  
  .الدخيل ، حمد بن ناصر 

  أثر الصحراء يف نشأة الشعر العريب وتطوره حىت هناية العصر    
  .العباسي الثاين     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٩٦ – ١٢٢٥: ص ص  •

)٠٠٢٦٤(  
  .درابسة ، محمود 

  .اثر البيئة الطبيعية يف الشعر عند النقاد العرب القدماء     
  ).الثامنة : ( السنة  •
 ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: العام  •
 .١٥٣ – ١٣٧: ص ص  •

)٠٠٢٦٥(  
  .درابسة ، محمود 

  .رجاين والسجلماسي ظاهرة الغموض بني عبد القادر اجل    
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  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٩٨ – ٩٦٥: ص ص  •

)٠٠٢٦٦(  
  .درابسة ، محمود 

  .مفهوم اجملاز بني ابن سينا وابن رشد     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٥٨ – ٩٤١: ص ص  •

)٠٠٢٦٧(  
  ) .الشارح ( حمد علي دقة ، م

  .املستدرك على  ديوان بشر بن أيب خازم األسدي     
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١: العام  •
 .١٣٤ – ١١١: ص ص  •

)٠٠٢٦٨(  
  .ربابعة ، موسى سامح 



                ٣٥٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .األملان  األنواع األدبية والشعر اجلاهلي يف دراسات بعض املستشرقني
  ).لتاسعة ا: ( السنة  •
 ).احلادي عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .٣٠٢ – ٢٦٧: ص ص  •

)٠٠٢٦٩(  
  .الزایدي ، حمد بن عبد اهللا 

  .يف اللغة العربية وأساليبها ، وصورها الفنية " التَّأْبيد " أَْمثَالْ     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٦٤ – ٨٢٥: ص ص  •

)٠٠٢٧٠(  
  .رزق ، سميرة عدلي محمد 

  . يف القرآن وجوه البيان يف دعاء األُشدِّ    
  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).احلادي عشر : (العدد  •
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .٥٢– ١٤: ص ص  •

)٠٠٢٧١(  
  . رزق ، سميرة عدلي محمد 
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  .مقتضى احلال مفهومه وزواياه يف ضوء أسلوب القرآن الكرمي     
  ).١٢: (لد اجمل •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٨٣ – ٨٥٧: ص ص  •

)٠٠٢٧٢(  
  .الزهراني ، عبد اهللا بن إبراهيم 

  .عبد امللك اجلزيري وما بقي من شعره ، ورسائله     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .٦٢ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٢٧٣(  
  .ي ، صالح بن سعيد  الزهران
  .إشكالية االحتذاء يف املعىن الشعري عند عبد القادر اجلرجاين     

  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٢٨٦ – ٢٥٣: ص ص  •

)٠٠٢٧٤(  
  .الزهراني ، صالح بن سعيد 
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  العريبالعقل املستعار حبث يف إشكالية املنهج يف النقد األديب     
  .احلديث املنهج النفي أمنوذجاً     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢١٦ – ١١٣١: ص ص  •

)٠٠٢٧٥(  
  .الزهراني ، صالح بن سعيد 

   .هالفَلْسفة الَجَماليةُ عند محزة شحات    
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 .)٢: (ج  •
 .١٣٤٠ – ١٢٣٣: ص ص  •

)٠٠٢٧٦(  
  . زنجير ، محمد رفعت أحمد 

  .مسائل بالغية ونقدية يف شرح السهلي لسرية ابن هشام     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
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 .١٢٣١ – ١١٥١: ص ص  •
)٠٠٢٧٧(  

  .زنجير ، محمد رفعت أحمد 
  قدير شرح اجلامع الصغريمسائل علم املعاين يف كتاب فيض ال    
  .للمناوي     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٧٩ – ٧٨١: ص ص  •

)٠٠٢٧٨(  
  .زنجير ، محمد بن رفعت 

  " .فيض القدير شرح اجلامع الصغري " مسائل البيان يف كتاب     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٦٣ – ٧٥٩:  ص ص •

)٠٠٢٧٩(  
  .سامح ، روسين 

  .مالمح تأثري الثقافة اإلسالمية يف بالد املاليو     
  ).١٢: (اجمللد  •
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 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٢١ – ٨٨٥: ص ص  •

)٠٠٢٨٠(  
  .ستينيه ، سمير شریف 

   .حتليل الظواهر الصوتية يف قراءة ابن كثري مقرئي مكة املكرمة    
  ).السابعة : ( السنة  •
 ).التاسع : ( العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٢٠٨ – ١٦١: ص ص  •

)٠٠٢٨١(  
  .السعدي ، عبد القادر عبد الرحمن 

  .أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦١٢ – ٥٦١: ص ص  •

)٠٠٢٨٢(  
  .الُسلمي ، جمعان بن ناجي 
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  التذكري والتأنيث ، دراسة يف األخطاء اللغوية التحريرية لطالب     
  .املستوى املتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى     

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٠١ – ٨٧٩: ص ص  •

)٠٠٢٨٣(  
  .حمد سيد ، مفرج بن إدریس أ

  ١٣٥١الدعوة إىل مكارم األخالق يف الشعر السعودي من عام     
  .هـ ١٤٠٠إىل عام     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٦٠ – ٨٦٥: ص ص  •

)٠٠٢٨٤(  
  .الصامل ، محمد بن علي 

  .بالغة أساليب التحية     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .الطبعحتت : العام  •
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 ).٢: (ج  •
 .٧١٠ – ٦٤٣: ص ص  •

)٠٠٢٨٥(  
  .الصامل ، محمد بن علي 

  . كثرته ، وتعدده ، إشراكه وصياغته –قضايا املصطلح البالغي     
  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٤٩٣ – ٤٣٩: ص ص  •

)٠٠٢٨٦(  
  .الصاعدي ، عبد الرزاق بن فراج 

  .ْعَجَم الَجمَهرة خلَلُ األصول يف ُم    
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٢٣ – ٧٥٥: ص ص  •

)٠٠٢٨٧(  
  .الصميلي ، حمود محمد 

  .تعدد األغراض من مقاييس املفاضلة بني الشعراء يف النقد القدمي     
  ).١٧: (اجمللد  •
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 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٣٧ – ٧٠٥: ص ص  •

)٠٠٢٨٨(  
  .الّظهار ، نجاح بنت أحمد عبد الكریم 

  .تربئة النقد العريب القدمي من ثنائية اللفظ واملعىن     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).السادس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .٢٩٤ – ١٧٥: ص ص  •

)٠٠٢٨٩(  
  .الظهار ، نجاح بنت أحمد عبد الكریم 

  . يف علوم البالغة مؤلفات السيوطي    
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٦٢ – ٨٦٥: ص ص  •

)٠٠٢٩٠(  
  .العاید ، سليمان بن إبراهيم 

  .إحتمال الصورة اللَّفظيَّة ِلَغْيرِ َوْزِن     
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  ).الثانية : ( السنة  •
 ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠: العام  •
 .١٤٤ – ٩٦: ص ص  •

)٠٠٢٩١(  
  .العاید ، سليمان بن إبراهيم 

  اللَّثْغُ بِالرَّاء    
  ).الثالثة : ( السنة  •
 ).اخلامس : ( العدد  •

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١: العام  •

 .١٠٩ – ٦٣: ص ص  •

)٠٠٢٩٢(  
  .عبد المجيد ، أبو سعيد محمد 

  .قضية التنازع يف االستعمال اللغوي     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٩٠٠ – ٨٤٥: ص ص  •

)٠٠٢٩٣(  
  .عبد السالم ، احمد شيخ 
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  .حنو علم لغة خاصة بالعلوم الشرعية     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .١٠٩٩ – ١٠٥٩: ص ص  •

)٠٠٢٩٤(  
  .العبدان ، عبد الرحمن عبد العزیز 

  )باحث مشارك  ( الدويش ، راشد عبد الرمحن    
  .إستراتيجيات تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية     

  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .٣٧١ – ٣٢١: ص ص  •

)٠٠٢٩٥(  
  .العبدان ، عبد الرحمن عبد العزیز 

  )باحث مشارك ( الدويش ، راشد عبد الرمحن     
  .وصفها لغة ثانية إستراتيجيات تعلم اللغة العربية ب    

  ).١١: (اجمللد  •
 ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: العام  •
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 .٢١٩ – ١٦٩: ص ص  •
)٠٠٢٩٦(  

  .العجمي ، فالح بن شبيب 
  .اللهجات العربية احلديثة بني التهجني والتوليد     

  ).١٠: (اجمللد  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .٤٢٦ – ٣٧٣: ص ص  •

)٠٠٢٩٧(  
  .ى محمد عمر عرب ، سلو

  وقفات يف جزم املضارع يف جواب الطلب وأثر املعىن على احلركة    
  .األعراب يف اجلواب     

  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٩٧ – ١٤٠٩: ص ص  •

)٠٠٢٩٨(  
  .عریف ، محمد خضر 

  حىبعض أوجه االتفاق واالختالف الصوتية بني العربية الفُص    
  ) .دراسة لسانية تطبيقية مقارنة ( واللهجة احلجازية     
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  ).السادسة : ( السنة  •
 ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .١٠٦ – ٦٣: ص ص  •

)٠٠٢٩٩(  
  .العریفي ، سيف بن عبد الرحمن 

  .حياته ، وآثاره ، وآراؤه . الزَّياديُّ النحويُّ     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: لعام ا •
 ).٢: (ج  •
 .٨٧٧ – ٧٩٣: ص ص  •

)٠٠٣٠٠(  
  .زَّام ، هاشم الَع

  .دراسة نصية  :املفارقة يف رسالة التوابع والزوابع     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٥٧ – ١٠١٧: ص ص  •

)٠٠٣٠١(  
  .الَعسَّاف ، عبد اهللا خلف 
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  .قول التراجيدي يف الشعر اجلاهلي الصورة الفنية حل    
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٣٠١ – ١٢٧٧: ص ص  •

)٠٠٣٠٢(  
  .العصيلي ، عبد العزیز بن إبراهيم 

برامج إعداد معلمي اللغة العربيـة النـاطقني         يفن تعليم اللغات األجنبية وتطبيقه      التدريس املصغر يف ميدا   
  .غريها ب

  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٦٤ – ٩٠١: ص ص  •

)٠٠٣٠٣(  
  .العضيبي ، عبد اهللا بن محمد 

  البن خفاجة األندلسي) اجلبل ( حنو املعىن ، قراءة أخرى يف قصيدة          
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).السادس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧ /هـ ١٤١٨: العام  •
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 .٣٢٠ – ٢٩٥: ص ص  •
)٠٠٣٠٤(  

  .العضيبي ، عبد اهللا بن محمد 
  .الرحيل عن دائرة البعد قراءة يف قصيدة للبحتري     

  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٨٠ – ٩٦١: ص ص  •

)٠٠٣٠٥(  
  .العضيبي ، عبد اهللا بن محمد 

  . معاصرالشاعر والقارئ قراءة يف جتربة شاعرالنص وإشكالية املعىن بني      
  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٥٧٧ – ٥٤٧: ص ص  •

)٠٠٣٠٦(  
  .العطوي ، عویض بن حمود 

  .منهج التعامل مع الشاهد البالغي بني عبد القادر وكل من السكاكي واخلطيب القزويين 
  ).١٨: (اجمللد  •
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 ).٣٠: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٥٤٦ – ٤٩٥: ص ص  •

)٠٠٣٠٧(  
  .عطيف ، یحيى بن محمد إبراهيم 

  .من بالغة بعض األدعية يف القرآن الكرمي     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٧٨ – ٧٠٧: ص ص  •

)٠٠٣٠٨(  
  .العطاس ، عبد اهللا بن أحمد 

  .نص األديب للناطقني بغري العربيةيف ضوء الالعربية  دراسة البالغة    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٢٣ – ٧٧٩: ص ص  •

)٠٠٣٠٩(  
  .العميري ، محمد 

  .القلب املكاين     
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  ).السادسة : ( السنة  •
 ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .١٤٠ – ١٠٨: ص ص  •

)٠٠٣١٠(  
  .العلوال ، منيرة بنت سليمان 

  ) .دراسة لغوية قرآنية ( التداخل يف اللغات     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨١٩ – ٧٢١: ص ص  •

)٠٠٣١١(  
  .َعمَّار ، محمد بن إسماعيل 

  .القيم التربوية واالجتماعية يف أناشيد املهد عند العرب     
  ).١٧: (لد اجمل •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٦٢ – ٧٩١: ص ص  •

)٠٠٣١٢(  
  .ري ، محمد بن احمد العم
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  .هاء الكناية     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٥٨٢ – ٥٥٥: ص ص  •

)٠٠٣١٣(  
  .العمري ، محمد بن حسن 

  .ه يف كتابه كشف اهلم واليأس حياته وآثاره ومنهج: ابن عنقاء     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٤١ – ٥٨٣: ص ص  •

)٠٠٣١٤(  
  .علي ، عاصم حمدان 

  املؤثرات العربية يف شعر الشاعر اإلجنليزي جيفريي تشوسر     
  " .م ١٤٠٠ – ١٣٤٠"     

  ).اخلامسة : ( السنة  •
 ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ :العام  •
 .١٨٢ – ١٧١: ص ص  •
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)٠٠٣١٥(  
  .علي ، محمد محمد یونس 

  دراسة( أزمة اللغة ومشكلة التخلف يف بنية العقل العريب املعاصر     
  ) .يف علم اللغة االجتماعي     

  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٠٤ – ٦٥٩: ص ص  •

)٠٠٣١٦(  
  .ين عنایة ، مصطفي حس

  .الشعر يف كتاب األمثال الظاهرة املنسوب إىل املاوردي     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٨٢ – ٩٩٩: ص ص  •

)٠٠٣١٧(  
  .عياش ، ثناء نجاتي 

  .اخليال عند التفتازاين وكولردج     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
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 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢ : (ج •
 .١٠١٧ – ٩٨١: ص ص  •

)٠٠٣١٨(  
  .الغامدي ، إبراهيم عبد اهللا 

  ) .دراسة لغوية وصفية ( من النباتات الطبيعية يف سراه غامد     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٨٥ – ٨٢١: ص ص  •

)٠٠٣١٩(  
  .الغامدي ، سعد بن حمدان 

  .ْوالَ الضمري املتصل بعد لَ    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٠٦ – ٦٥٣: ص ص  •

)٠٠٣٢٠(  
  .الغریب ، أحمد أبو اليزید علي 

  .التنَّغيم يف إطار النَّظام النحوي     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).الرابع عشر : ( العدد  •
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 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .٣٢٤ – ٢٨١: ص ص  •

)٠٠٣٢١(  
  .القرشي ، أحمد بن محمد بن أحمد 

  .اخلالف بني سيبويه واخلليل يف الصَّْوت والبْنية     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٢٦ – ٩٤١: ص ص  •

)٠٠٣٢٢(  
  .القرشي ، محمد بن َحمَّاد 

  .طَْرُد البابِ على وترية واحدة مظانه يف العربية     
  ).١٥: (لد اجمل •
 ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨١٧ – ٧٥٥: ص ص  •

)٠٠٣٢٣(  
  .القرشي ، عالي سرحان 

  .حديث املتنيب عن شعره شعراً     
  ).١٠: (اجمللد  •
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 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .٩٦٠ – ٨٦٥: ص ص  •

)٠٠٣٢٤(  
  .القرشي ، على بن سرحان 

  .ت عبد القادر النقدية والبالغية وشعر الطائيني العالقة بني مقوال    
  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٨٩ – ٧٣٩: ص ص  •

)٠٠٣٢٥(  
  .القرشي ، خضر عليان 

  ) .باحث مشارك ( قنييب ، حامد صادق     
  .املصطلح العلمي دوره وأمهيته     

  ).السادسة : ( السنة  •
 ).ن الثام: ( العدد  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤: العام  •
 .١٨٣ – ١٤٢: ص ص  •

)٠٠٣٢٦(  
  .القرني ، مهدي بن علي آل ملحان 

  الترتيب الصريف يف املؤلفات النحوية والصرفية إىل أواخر القرن     
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  . العاشر اهلجري 
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٩١ – ٧٣٧: ص ص  •

)٠٠٣٢٧(  
  .رني ، عبد اهللا بن ناصر الق

  .صيغة فُْعلَي يف العربية     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧١٩ – ٦٦٥: ص ص  •

)٠٠٣٢٨(  
  .القرني ، عبد اهللا بن ناصر 

  .األبنية املختصة باسم أو صفة يف كتاب سيبويه     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٠٢ – ٨٢٥: ص ص  •
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)٠٠٣٢٩(  
  .القرني ، سعيد بن محمد بن عبد اهللا 

  دراسة استثنائية يف( أثر الفهم اللغوي يف فهم املصطلحات العلمية     
  ) .اللغتني العربية واإلجنليزية     

  ).١٧: (اجمللد  •
 ).٢٩: (العدد  •

 .حتت الطبع: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٦٥٧ – ٥٨١: ص ص  •

)٠٠٣٣٠(  
  .قطوس ، بساَّم 

  .ة ورياليَّثر بني حّد الشعر وجتليات الُسقصيدة النَّ    
  ).السابعة : ( السنة  •
 ).التاسع : ( العدد  •

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٤: العام  •

 .٢٤٨ – ٢١١: ص ص  •

)٠٠٣٣١(  
  .الكيالني ، إیمان بنت محمد أمين 

  .داللة ترتيب اجلملة يف خطب العصر األموي     
  .)١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
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 .حتت الطبع: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .٤٣٨ – ٣٩٥: ص ص  •

)٠٠٣٣٢(  
  .الالمي ، خالد لفتة باقر 

  .مستويات الصورة الفنية يف شعر ابن خامتة األنصاري     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٢٤ – ٨٨١: ص ص  •

)٠٠٣٣٣(  
  .لوشن ، نور الهدى 

  . بني التراث واملعاصرة التناص    
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٦: (العدد  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٤١ – ١٠١٩: ص ص  •

)٠٠٣٣٤(  
  .المؤید ، فائزة بنت عمر 
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  .حروف املعاين املركبة ، وأثر التركيب فيها     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٧٩٣ – ٧٥٩: ص ص  •

)٠٠٣٣٥(  
  .المؤید ، فائزة بنت عمر بن علي 

  .املتنيب  بعض آراء ابن ِسْيَده النَّحوَّية من خالل شرحه ملشكل شعر        
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٧٤ – ٩٧١: ص ص  •

)٠٠٣٣٦(  
  .مبارآي ، یحيى بن علي 

  .بية بني القدماء واحملدثني صوت اهلمزة يف اللغة العر    
  ).التاسعة : ( السنة  •
 ).الثاين عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦: العام  •
 .٢١٠ – ١٢٩: ص ص  •

)٠٠٣٣٧(  
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  .مبارآي ، یحيى علي 
  .ظاهر املد يف األداء القرآين     

  ).العاشر : ( السنة  •
 ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧: العام  •
 .١٧٨ – ٧٩: ص ص  •

)٠٠٣٣٨(  
  .مبارآي ، یحيى بن على 

  .الكم الزمين لصويت الغنة يف األداء القرآين     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٧٥ – ٩٥٥: ص ص  •

)٠٠٣٣٩(  
  .المجالي ، محمد أحمد 

  .املرأة الناقدة يف األدب العريب     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).٢٠: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: ام الع •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٨٦ – ١٠٣٧: ص ص  •
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)٠٠٣٤٠(  
  .المجالي ، جهاد 

  .التجربة الشعرية بني الصدق الفين وصدق الواقع     
  ).١٥: (اجمللد  •
 ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٤٦ – ٩٢٥: ص ص  •

)٠٠٣٤١(  
  .المحاسنة ، علي أرشيد 

  ) .بقى من شعره تما أخباره ، و( احلزين الكناين     
  ).العاشرة : ( السنة  •
 ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: العام  •
 .١٢٦ – ٦٣: ص ص  •

)٠٠٣٤٢(  
  .محمود ، إبراهيم آاید 

  .صوت اهلاء يف العربية     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٦٩ – ٩٠٩: ص ص  •
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)٠٠٣٤٣(  
  .د المعتوق ، أحمد محم

  .مصادرها  األلفاظ املشتركة املعاين يف اللغة العربية طبيعتها ، أمهيتها ،     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٥٤ – ٩٠٣: ص ص  •

)٠٠٣٤٤(  
  .المعتوق ، أحمد بن محمد 

  .الشعر والغموض ولغة اجملاز     
  ).١٦: (اجمللد  •
 ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع : العام •
 ).٢: (ج  •
 .١٠١٦ -  ٩٦٣: ص ص  •

)٠٠٣٤٥(  
  .مفتي ، خدیجة بنت أحمد 

  .احلمل على النقيض يف االستعمال العريب     
  ).١٨: (اجمللد  •
 ).٣٠: (العدد  •
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 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٣٩٤ – ٣٣٣: ص ص  •

)٠٠٣٤٦(  
  .مغربي ، جميل محمود هاشم 

  " .محد مجال منوذجاً أ" والفكر ... املسافة بني الشعر     
  ).١٢: (اجمللد  •
 ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٢٠ – ٩٥٥: ص ص  •

)٠٠٣٤٧(  
  .المنصور ، زبير أحمد 

  ) .دراسة أسلوبية ( ظاهرة التكرار يف شعر أيب القاسم الشايب     
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٣٥٨ – ١٣٠٣: ص ص  •

)٠٠٣٤٨(  
  .المهوس ، عبد اهللا بن عبد الرحمن 

  .يف القرآن الكرمي ) أب ( املواقع اإلعرابية لـ     
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  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١١٥٠ – ١٠٩٩: ص ص  •

)٠٠٣٤٩(  
  .النجار ، شریف عبد الكریم 

  .وأثره النحوي أبو احلسن بن الباذشِ الغرناطي     
  ).١٤: (اجمللد  •
 ).٢٣: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٠٠ – ١٠٩٧: ص ص  •

)٠٠٣٥٠(  
  .الهليل ، عبد الرحمن بن عثمان بن عبد العزیز 

  .دراسة أدبية ) السرية ، والتراث النثري ( عمرو بن مسعدة الصويل   
  ).١٣: (اجمللد  •
 ).٢١: (العدد  •

 .م٢٠٠٠ / هـ١٤٢١: العام  •

 ).٢: (ج  •

 .١٢٧٥ – ١٢٠٣: ص ص  •

  )١٠(   



                ٣٨٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  الفنون يف خمتلف ققة احملرتاثية ال النصوص
 )٠٠٣٥١( 

   ) .٥٧٢٨ت ( ابن تيمية ، شيخ اإلسالم أحمد النميري 
  .فضل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه       
  ) .احملقق ( الفريح ، عبد العزيز بن حممد       

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٢٦٤ – ١٢١٩: ص ص  •

)٠٠٣٥٢( 

  ) .محقق ( الباتلي ، أحمد بن عبد اهللا 
  .جزء فيه من غرائب ابن ماجه لإلمام الذهيب     

  ).١٦: (اجمللد  •
  ).٢٨: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١١٦٦ – ١٠٦١: ص ص  •

)٠٠٣٥٣( 

   ) ٦٧٢ -٦٠٠( ن عبد اهللا الطائي الَجيَّاني ، جمال الدین محمد ب
  .َنظُْم الفوائد 
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  ) .احملقق ( العايد ، سليمان بن إبراهيم     
  ).األويل : ( السنة  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩: العام  •
 .٩٠ – ٤٥: ص ص  •

)٠٠٣٥٤( 

  ) هـ ٢٣٣ت(  محمد بن عائذ ،الدمشقي
  ) .املسُتخرج ( كتاب الصوائف 

  ) .احملقق ( مان بن عبد اهللا السويكت ، سلي    
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٨٨ – ٥٦٥: ص ص  •

)٠٠٣٥٥( 

  ) .هـ ٣١١ت( الزجاج ، أبي إسحاق 
  املثلث   
  ) .احملقق ( العايد ، سليمان بن إبراهيم   

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠ / ١٤١١: العام  •
 .٧٣ – ٥١: ص ص  •
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)٠٠٣٥٦( 

  .السبكي ، تقي الدین بن علي 
  .السهم الصائب يف قبض دين الغائب     
  ) .احملقق ( العروسي ، خالد حممد     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠١٤ – ٩٤٧: ص ص  •

)٠٠٣٥٧( 

  ) .هـ ١١٩٧ت ( السَُّجاعْي ، أحمد بن محمد 
  .كام ال سيََّما وما يتعلق هبا أح    
  ) .احملقق ( الغنيمان ، حسان بن عبد اهللا     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).٢٤: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٤٣٢ – ١٣٤٣: ص ص  •

)٠٠٣٥٨( 

  .السنباوي ، محمد بن محمد المشهور باألمير الكبير 
  .إحتاف األْنسِ يف الَعلمْين واسم اجلنس     
  ) .احملقق ( ندود ، إبراهيم بن صاحل احل    



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٣٩٠

  

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٦١ – ١٠١٥: ص ص  •

)٠٠٣٥٩( 

  .السنباوي ، محمد بن محمد المشهور باألمير الكبير 
  "الِسيَّما " شرح العالمة األمري على نظم الَعالمة السجاعي يف      
  ) .احملقق (  حممد بن أمحد القرشي ، أمحد بنن    

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩ / ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٠٧٣ – ١٠٢٣: ص ص  •

)٠٠٣٦٠( 

  ) .محقق ( الشریف ، حاتم بن عارف 
  . لإلمام البيهقي –بن سالم ا من األلف سؤال عن عبد اهللا يالكالم على احلديث رواه اجلوبيار

  ).١٨: (اجمللد  •
  ).٣٠ (:العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٠٧ – ٥٨١: ص ص  •
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)٠٠٣٦١( 

  ) .هـ ٩٧٣ت ( الشعراني ، عبد الوهاب بن أحمد 
  .لباب اإلعراب املانع من اللحن يف السنة والكتاب     
  ) .احملقق ( العسكر ، مها بنت عبد العزيز     
  ) .احملقق املشارك ( الثنيان ، نوال بن سليمان     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩ / ١٤٢٠: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١١٥١ – ١٠٧٥: ص ص  •

)٠٠٣٦٢( 

  .الصرصري ، أبي زآریا یحيى بن یوسف األنصاري 
   . وبيان عقيدة أهل السنة واجلماعة–منظومة يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم   

  ) .احملقق ( الشهراين ، علي بن حممد 
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢٥: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٤٦ – ٨٨٥: ص ص  •

)٠٠٣٦٣( 

  ) .محقق ( الصيني ، هشام بن إسماعيل 
  .قاعدة يف إرادة العدم البن تيمية     
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  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢٧: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٧٨ – ٩٤٩: ص ص  •

)٠٠٣٦٤( 

  .عبد السالم ، ابن حبيب تمام 
  .لى مثلث قطرب الزيادة ع    
  ) .احملقق ( العايد ، سليمان بن إبراهيم     

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠ / ١٤١١: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٨٤ – ٧٥: ص ص  •

)٠٠٣٦٥( 

  .آل عبد السالم ، أحمد صالح 
  تأليف فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سنني دون األم    
  . الزريران لعبد اهللا بن حممد    

  ).١٧: (اجمللد  •
  ).٢٩: (العدد  •
 .حتت الطبع: العام  •
 ).٢: (ج  •
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 .٩١٥ – ٨٦٥: ص ص  •
)٠٠٣٦٦( 

   ) .٥٥١ت( القرشي ، أبي البيان نبأ بن محمد بن محفوظ 
  .األلفاظ املثلثة املعاين     
  ) .احملقق ( العايد ، سليمان بن إبراهيم     

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠ / ١٤١١: العام  •
 .١٠٩ – ٨٦: ص ص  •

)٠٠٣٦٧( 

  ) .هـ ٦٨٤ – ٦٢٦ت ( القرافي ، شهاب الدین أحمد بن إدریس 
  .القواعد الثالثون يف علم العربية     
  ) .احملقق ( الصيين ، عثمان حممود     

  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٧: العام  •
 .٢٥٢ – ١٧٩: ص ص  •

  )١١(   
  والنفسية الرتبوية العلوم

  
)٠٠٣٦٨( 
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  .األآلبي ، فهد بن عبد اهللا آل عمرو 
  أثر التخصص واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة يف اجتاهات معلمي    
  حساء حنو املنهج الدراسي املطبق يفلة املتوسطة مبحافظة األاملرح    
  .مدارسهم     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠/  ١٤٢٠: العام  •
 .٢٠ – ٩: ص ص  •

)٠٠٣٦٩( 

  .إلياس ، أسماء 
  ) .باحث مشارك ( بوبثيت ، اجلوهرة     
  دراسة حتليلية حملتوى كتب القراءة واحملفوظات للمرحلة االبتدائية    
  .العليا يف جمال التربية البيئية يف اململكة     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٣٧ – ١٠٥: ص ص  •
 ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٧٠( 

  .باحارث ، عدنان حسن 
  .اإلسالمية  األخالق الزوجية وأمهيتها للفتاة املسلمة يف ضوء التربية        
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  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .٥٨ – ٢٩: ص ص  •
 ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٧١( 

  .لمنان مال معمور بار ، عبد ا
  الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب وطالبات مرحلة التعليم   
  ) .املتغريات  دراسة حتليلية يف ضوء بعض( اجلامعي يف جامعة أم القرى   

  ).١١: (اجمللد  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •

 .٢٤٩ – ٢٢١: ص ص  •

)٠٠٣٧٢( 

  .بار ، عبد المنان مال معمور 
  ) .دراسة نفسية حتليلية مقارنة ( والسنة النبوية املطهرة   السمات الوجدانية يف ضوء القرآن الكرميبعض مالمح

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١١: (العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •

 .٩٠ – ٣٥: ص ص  •

)٠٠٣٧٣( 
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  .بادي ، غسان خالد 
  .ني حتديدهم لألخطاء اللغوية وتصنيفها وب العالقة بني التفكري الناقد والتحصيل الدراسي للطالب املعلمني

  ).الثانية : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩ / ١٤١٠: العام  •

 .٣٣٨ – ٣١١: ص ص  •

 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
 )٠٠٣٧٤( 

  .بخش ، أميرة طه 
  .ي ألطفاهلن فعالية برنامج إرشادي مقترح ألمهات األطفال املتخلفني عقلياً يف تنمية السلوك التكيف

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .١٠٧ – ٩٤: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٧٥( 
  .خبش ، هالة طه عبد اهللا 

  أثر استخدام دورات التعلم كنموذج لتعلم الكيمياء على حتصيل    
  .ليم لديهن الدراسات بالصف الثاين الثانوي ، وبقاء أثر التع    

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
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 .٢٧ – ٩: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٧٦( 
  .بدر ، فائقة حممد 

بالسلوك العدواين ، لدى عينـة مـن تلميـذات           أسلوب املعاملة الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهما       
  .جبدة  املرحلة االبتدائية 

  ).١٣: (لد اجمل •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .٥٩ – ٣٧: ص ص  •
 ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٧٧( 
  .بعادة ، حسني عبد اللطيف 

  )باحث مشارك ( العبد اهللا ، عبد اهللا حممد      
  مفردات مساقات أساليب تدريس العلوم جامعيت مؤتة والريموك    
  .م من وجهة نظر معلمي العلو    

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .١٣٨ – ١١٦: ص ص  •

)٠٠٣٧٨( 

  .بياري ، عواطف فيصل صالح 
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  االجتاهات الوالدية حنو اإلعاقة للطفل املتخلف عقلياً    
  ) .دراسة ميدانية مطبقة يف معهد التربية الفكرية جبدة (     

  ).١١: (اجمللد  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٣٨٨ – ٣٤٩: ص ص  •

)٠٠٣٧٩( 

  ) باحث مشارك ( الثبيتي ، عوض مستور الغامدي ، سراج محسن 
  مدى فهم الطالب " الثانويات املطورة باململكة العربية السعودية     
  " .واملعلمني لنظام الدراسة بالثانويات املطورة     

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).الثاين: ( العدد  •
 .م١٩٨٨ / ١٤٠٩: العام  •
 .٤٤٣ – ٣٨٩: ص ص  •

)٠٠٣٨٠( 

  .الثبيتي ، عوض بن مستور 
  برنامج مقترح لتطوير كفاءة عضو هيئة التدريس يف اجلامعات    
  .السعودية     

  ).اخلامسة : ( السنة  •
  ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٣: العام  •
 .٣٥٩ – ٣٣٢: ص ص  •
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)٠٠٣٨١( 

  .ر ماطر یبالثبيتي ، جو
  أسباهبا ، أبعادها ، ( التربوية املدرسية املعاصرة أزمة القيادة     
  ) .وإستراتيجياهتا وأساليب تفاديها     

  ).العاشرة ": ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٧: العام  •
 .٣٦٠ – ٣٢٥: ص ص  •

)٠٠٣٨٢( 

  .الثبيتي ، عبد اهللا عائض 
  توىأثر اخلليفة األسرية واملناخ االجتماعي للمدرسة على مس    
  ) دراسة مقارنة ( رة األكادميية التحصيل ومفهوم الذات عن القد    

  ).٦: (السنة  •
  ).٨: (العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٤: العام  •
 .٢٦٠ – ٢٣٥: ص ص  •

)٠٠٣٨٣( 

  .الثبيتي ، ضيف اهللا بن عواض 
  عوامل تشجيع طالب املرحلة املتوسطة للمشاركة يف األنشطة    
  .يت حتد من ذلك املدرسية الالصفية واملشكالت ال    

  ).١٣: (اجمللد  •
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  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٦٩ – ١٤٥: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٨٤( 

  .جمل الليل ، خالد محمود صافي 
  طرق العالج النفسي املستخدمة من قبل األطباء النفسانيني    
  .باململكة العربية السعودية     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( دد الع •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٩١ – ٦٦: ص ص  •
 .)جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٣٨٥( 

  .الجندي ، علياء عبد اهللا 
  أمهية التكنولوجيا الرقمية يف جمال التعلم من وجهة نظر أعضاء     
  .هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٢٢ – ٩: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
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)٠٠٣٨٦( 
  )باحث مشارك (  بصر ، عدنان بن حاج –الجالد ، ماجد بن ذآي 

  تقومي مناهج التربية اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف سلطنة    
  .بروناي دار السالم     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .١١٧ – ٨٢: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية والنفسية(

)٠٠٣٨٧( 
  .الحارثي ، زاید بن عجير 

  حنو إستراتيجية تربوية ونفسية اجتماعية للحد من مشكالت     
  .املخدرات بني الشباب املسلم     

  ).األول : ( اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧ / ١٤٠٩: العام  •
 .٣٢٦ – ٢٨٢: ص ص  •

)٠٠٣٨٨( 

  .الحارثي ، ساعد العرابي 
  .أثر التلفاز يف التوعية بأخطار تعاطي املخدرات وإدماهنا     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).الثالث عشر : ( العدد  •
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 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٢٣٨ – ١٤٥: ص ص  •

)٠٠٣٨٩( 

  .حریري ، هاشم بكر 
  اوين وأثره يف حتصيل الطالبإدارة الفصل بأسلوب التعليم التع    
  .الدراسي     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .٣٦ – ٩: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٩٠( 

  .حجر ، خالد أمحد مصطفى 
  .معايري شروط املوضوعية والصدق والثبات يف البحث الكيفي     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤ : العام •
 .١٥٤ – ١٣١: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٩١( 
  .الخثيلة ، هند بنت ماجد 

  املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف جامعة     
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  .امللك سعود     
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .١٢٤ – ١٠٧: ص ص  •
 )امعة للعلوم التربويةجملة اجل(

)٠٠٣٩٢( 
  .خریشة ، آاید سليم 

األربعة األوىل من مرحلة التعليم األساسـي يف         حقوق الطفل يف كتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف       
  .األردن 

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٠٣ – ٧٣: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٩٣( 

  .خطابية ، عبد اهللا العبد اهللا 
  )باحث مشارك ( القاعود ، إبراهيم     
  مستوى املعلومات البيئية لدى طلبة جامعة الريموك وعالقتها    
  .باجتاهاهتم حنو البيئة     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
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 .٩٦ – ٧٨: ص ص  •
)٠٠٣٩٤( 

  .الخليفة ، عمر 
  لنفس يف العامل العريب ، دراسة حتليلية ألحباثتوطني علم ا    
  .اإلبداع ، والذكاء ، واملوهبة     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٥٤ – ٢٤: ص ص  •

)٠٠٣٩٥( 
  )باحث مشارك ( غرایبة ، لطفي . الخوالدة ، محمد 

  عيمفاهيم األصالة والتحديث يف منظومة القيم لدى الشباب اجلام    
  .يف اجملتمع األردين     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٧٥ – ٥٦: ص ص  •

)٠٠٣٩٦( 
  .الراشد ، علي أحمد صالح 

  .طبيعة التفاعل اللفظي بني املعلم والطالب يف دروس مادة العلوم     
  ).الثامنة : ( السنة  •
  ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٥: العام  •



                ٤٠٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .٢٩٣ – ٢٥٧ :ص ص  •
)٠٠٣٩٧( 

  .رزق ، محمد عبد السميع 
  .االجتاهات احلديثة يف دراسة مهارات االستذكار     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٢٠ – ٧٩: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

 )٠٠٣٩٨( 
  .رزق ، محمد عبد السميع 

  ايل يف تنمية الذكاء االنفعايلمدى فاعلية برنامج التنوير االنفع    
  .للطالب والطالبات بكلية التربية بالطائف     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .١٣٠ – ٦١: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٣٩٩( 
  .رواشدة ، إبراهيم فيصل 

  مستوى تطوير مناهج علوم السابع والثامن يف األردن حسب    
  .تقدير املعلمني     

  ).١٢: (اجمللد  •
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  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .١٥٢ – ١٢٥: ص ص  •

)٠٠٤٠٠( 
  .الریماوي ، حسين أحمد 

  دراسة حتليلية مقارنة( بعض العوامل املؤثرة يف استقطاب الطلبة     
  ) . األردن –من الطلبة املسجلني يف اجلامعات األهلية عمان     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( عدد ال •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٢٧ – ١٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٠١( 

  .الزید ، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد 
   احلساب واجلزاء–األصل واملسئولية ( اإلنسان يف القرآن الكرمي     
  ) . اآلثار التربوية املستنبطة -    

  ).اسعة الت: ( السنة  •
  ).الثالث عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٦٢ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٤٠٢( 
  .الزیات ، فتحي مصطفى 
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  دراسة لبعض اخلصائص االنفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم من    
  .تالميذ املرحلة االبتدائية     

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨ / ١٤٠٩: العام  •
 .٤٩٦ – ٤٤٥: ص ص  •

)٠٠٤٠٣( 
  .الزهراني ، سعد عبد اهللا بردي 

  . م العايل املبادئ واألسس، مدخل تربوي يختطيط التغري وإدارته يف مؤسسات التعل
  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١٢: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٣٠٨ – ٢٤٧: ص ص  •

)٠٠٤٠٤( 
  .زهران ، حامد عبد السالم 

  )ث مشارك باح( سري ، إجالل حممد     
  .استفتاء القيم     

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : (العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٣٠٣ – ٢٩٦: ص ص  •

)٠٠٤٠٥( 



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٠٨

  

  .السدحان ، عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا 
  دراسة( دور توجيه األسرة يف املمارسات التروحيية لدى األبناء     
  . بالرياض ميدانية على طالب الصف الثالث الثانوي    

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٥٩ – ٣٣: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٠٦( 

  .السریاني ، محمد محمود 
  دراسة مقارنة بني القانون الدويل( املسئولية عن األضرار البيئية     
  ) .والشريعة اإلسالمية     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).ول األ: ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .١٣٤ – ١١٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٠٧( 
  .السعادات ، خليل إبراهيم 

  .وجهة نظر املعلمني حنو أساليب تأديب وتوجيه الطالب     
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
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 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٢٦٢ – ٢٣٧: ص ص  •
 ) للعلوم التربويةجملة اجلامعة(

)٠٠٤٠٨( 
  .السليماني ، محمد حمزة 

املنطقة الغربية من اململكة العربية  على) أ(النسخة " تقنني اختبار توارنس للتفكري اإلبتكاري اللفظي " 
  .السعودية 

  ).الثانية : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩ / ١٤١٠: العام  •
 .٢٦٩ – ١٧٥: ص ص  •

)٠٠٤٠٩( 

  .ي ، محمد حمزة السليمان
  .على املنطقة الغربية من اململكة  )أ(املصور النسخة " تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكاري " 

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠ / ١٤١١: العام  •
 .٣١٧ – ١٤١: ص ص  •

)٠٠٤١٠( 

  .السليماني ، محمد حمزة 
  مقارنة بني السعوديني وغريدراسة ( األحكام األخالقية والقيم     
  ) .السعوديني يف مدينة جدة ، اجلزء الغريب من اململكة     
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  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٢٩٥ – ٢٥٣: ص ص  •

)٠٠٤١١( 

  .السليماني ، محمد حمزة 
  )باحث مشارك ( باز ، عبد املنان مال معمور     
  .بوي نفسي لدى كل من ابن مسكويه والغزايل منظور تر: اخلُلق     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١١: (العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •
 .١٣٤ – ٩١: ص ص  •

)٠٠٤١٢( 
  )باحث مشارك (الجفري ، عبد الرحيم حسين ( السليماني ، محمد بن حمزة 

  عوامل االنفصال الكامنة بني نتائج البحث التربوي وتطوير    
  .تربوية العملية ال    

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٧٨ – ٥٧: ص ص  •

)٠٠٤١٣( 
  .السمادوني ، السيد إبراهيم 

   )باحث مشارك ( دبيس ، سعيد بن عبد اهللا إبراهيم 
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  .املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة  التدخل السلوكي املعريف خلفض االندفاعية لدي األطفال
  ).١١: (اجمللد  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٢٤٧ – ٢٩١: ص ص  •

)٠٠٤١٤( 

  .الشریدة ، هيام نجيب 

  بعض العوامل املؤثرة يف املستوى الرضي لدى أعضاء هيئة    
  التدريس عن اخلدمات املقدمة هلم يف جامعة الريموك باململكة    
  .األردنية اهلامشية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  .)الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٥٧ – ٤٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤١٥( 
  .صابر ، ملكة حسين 

  .ية بكلية التربية للبنات جبدة ملتقومي برنامج التربية الع    
  ).الثانية : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩ / ١٤١٠: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤١٢

  

 .٣١٠ – ٢٧٠: ص ص  •
)٠٠٤١٦( 

  .الصافي ، عبد اهللا بن طه 
  .عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقته بدافعية اإلجناز     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .١٠٦ – ٧٩: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤١٧( 

  .لح بن محمد اغير ، صصال
  يلية مطبقة على دراسة حتل( التكييف االجتماعي للطالب الوافدين     
  ) .الطالب الوافدين يف جامعة امللك سعود     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٥٣ – ٣٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤١٨( 
  .عاشور ، محمد علي 

  مدى إسهام برنامج تطوير اإلدارة املدرسية يف امتالك مديري    
  .املدارس الثانوية لكفايات اإلدارية     

  ).١٤: (اجمللد  •
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  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٢٠١ – ١٦١: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤١٩( 
  .عسيري ، علي بن سعيد مریزن 

  .الثقايف  تقرير عن املؤمتر اخلامس عشر للمنطقة العاملية لعلم النفس عرب    
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٢١٠ – ٢٠٧: ص ص  •

)٠٠٤٢٠( 
  .العبد القادر ، علي عبد العزیز 

  دور الوازع( ماذا ميكن أن يفعله املربون ملكافحة املخدرات     
  ) .األخالقي يف توجيه السلوك اإلنساين     
  .يم واإلرشاد إستراتيجية مقترحة للتطبيق يف جمال التربية والتعل    

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٢٥١ – ١٨٥: ص ص  •

)٠٠٤٢١( 
  .العصيمي ، فهد حمود 

  .خطة الشريعة اإلسالمية يف االستئذان والدعاء يف املرتل     



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤١٤

  

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١٣: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٩٨ – ٦٣: ص ص  •

)٠٠٤٢٢( 

  .عليمات ، صالح بن ناصر
  .مشكالت اإلدارة يف املدارس األساسية يف حمافظة املفرق األردنية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٩٧ – ١٨٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٢٣( 

  .العوفي ، عبد اللطيف دبيان 
   الفضائي على التلفزيونات اخلليجية ، الرؤية اإلداريةآثار البث    
  .وواقع املضامني الرباجمية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٣٧ – ١٠: ص ص  •
 ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(
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)٠٠٤٢٤( 

  .الغامدي ، سعد أبو رأس 
  .بيانات الرقمية لألقمار الصناعية اكتشاف التغري باستخدام ال    

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .٧٨ – ٦٢: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٢٥( 

  ) باحث مشارك ( غنيم ، عثمان محمد ، الجميلي ، صباح فاضل 
  –التخطيط التنموي اإلقليمي يف إطار الالمركزية اإلدارية     
  .جربة األردنية الت    

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٨٠ – ٦٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٢٦( 

  .فتحي ، محمد رفقي محمد 
  .اختيار حتديد القضايا     

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
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 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٣٢٤ – ٣٠٥ :ص ص  •

)٠٠٤٢٧( 

  ) المشارك ( الفرح ، عدنان ، الموسني ، خالدة 
  .احلاجات اإلرشادية للعاطلني عن العمل يف األردن     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٥٣ – ١٢٠: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٢٨( 
  .نواوي فلمبان ، علي بن 

  " .استطالعية  دراسة" واقع ثقافة معلم املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة    
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .١٥٧ – ١٣٦: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٢٩( 
  .فودة ، سهير زآریا 

  ية بناءاً على تقدير احتياجات حنو تطوير مقرر الثقافة العلم    
  .طالبات األقسام األدبية بكليات التربية يف هذا اجملال     
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  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١ / ١٤١١: العام  •
 .٣٨٧ – ٣٣٢: ص ص  •

)٠٠٤٣٠( 

  .قاضي ، صبحي عبد الحفيظ 
  توىدراسة العالقات بني مستوى الطالب يف اللغة اإلجنليزية ومس    
  معة امللك فهد للبترول واملعادن إجنازهم يف الدراسات اجلامعية جبا    

  ).الثانية : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩ / ١٤١٠: العام  •
 .١٧٤ – ١٤٦: ص ص  •

)٠٠٤٣١( 

  .القرشي ، حسان ضيف اهللا 
  .أثر مدة التدريب أثناء اخلدمة على رفع كفاية مدير املدرسة     

  ).الثة الث: ( السنة  •
  ).الرابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٠ / ١٤١١: العام  •
 .٢٣٩ – ٢٠٣: ص ص  •

)٠٠٤٣٢( 

  .القعيب ، سعد بن مسفر 



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤١٨

  

  التنمية االجتماعية والفكرية لإلنسان السعودي يف ضوء     
  .األساليب املهنية للخدمة االجتماعية     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٥٦ – ٢٣: ص ص  •
 )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٣٣( 

  .آسناوي ، محمود محمد عبد اهللا 
  .اآلثار التربوية واالجتماعية للخادمات     
  ) .دراسة لظاهرة اخلادمات يف اجملتمع السعودي (     

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م١٩٨٨ / ١٤٠٩: العام  •
 .٣٨٧ – ٣٣٥: ص ص  •

)٠٠٤٣٤( 
  .يد بن علي مانع ، سع
  .رَعايةُ التفوق بني اإلبداع والذكاء     

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧ / ١٤٠٩: العام  •
 .٣٨١ – ٣٣٠: ص ص  •



                ٤١٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

)٠٠٤٣٥( 
  .مانع ، سعيد بن علي 

  مسات املسايرة واملغايرة لدى  املتفوقني واملتأخرين دراسياً من    
  .اجلنسني يف املرحلة الثانوية     

  ).السادسة : ( نة الس •
  ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٤: العام  •
 .٢٣٣ – ١٨٧: ص ص  •

)٠٠٤٣٦( 

  .مبارك ، عبد الحكم موسى 
تقرير عن دراسة ميدانية لتحديد العوامل       )باحثان مشاركان   ( احلارثي ، زايد عجري ، كيس ، عبيد عبد اهللا           

الراسـبني واملتـسربني     عة أم القرى من وجهة نظر       الرسوب والتسرب بني طالب جام     املؤدية إىل ظاهريت    
  .وأعضاء هيئة التدريس 

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .١٧٦ – ١٦٦: ص ص  •

)٠٠٤٣٧( 
  .مختار ، حسن علي 

  اجتاهات تالميذ الكفاءة املتوسطة حنو بعض عوامل البيئة املادية    
  .سي للمدرسة وأثرها يف حتصيلهم الدرا    

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).األول: ( العدد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٢٠

  

 .م١٩٨٧ / ١٤٠٩: العام  •
 .٢٧٩ – ٢٣٩: ص ص  •

)٠٠٤٣٨( 
  ) باحث مشارك ( طایبي ، فریدة . مسيلي ، رشيد 

  .اخلصائص النفسية ملتعاطي املخدرات     
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٦٤ – ٥٦: ص ص  •

)٠٠٤٣٩( 

  .فى ، عبد العزیز عبد الكریم المصط
  ثر ممارسة األنشطة احلركية املوجهة على النمو احلركي ألطفالأ    
  .مرحلة ما قبل املدرسة     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٣٢ – ٢٢: ص ص  •

)٠٠٤٤٠( 

  .المطر ، عبد الحكيم بن جواد 
  ة واملدجمة على مفهوم الذاتتأثري برامج األوملبياد اخلاص التقليدي    
  .لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي باململكة     

  ).١٥: (اجمللد  •



                ٤٢١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٣١ – ٩: ص ص  •

)٠٠٤٤١( 

  .معمار ، صالح بن درویش حسن 
  .حنو تطوير العمل اإلبداعي     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .١٧٨ – ١٥٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

) ٠٠٤٤٢( 

  .منسي ، محمود عبد الحليم 
  .تقدير الوضع االجتماعي الثقايف يف البيئة السعودية     

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٣٣١ – ٣٢٥: ص ص  •

)٠٠٤٤٣( 

  .موسى ، عبد الحكيم موسى مبارك 
   برامج مركز الدورات التدريبية بكلية التربية من وجهة نظر تقومي    
  مديري املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واملوجهني التربويني    



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٢٢

  

  .على مدى ثالثة أعوام     
  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١١: (العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •
 .١٨٧ – ١٣٥: ص ص  •

)٠٠٤٤٤( 

  .لعزیز الموسى ، عبد اهللا بن عبد ا
  نشأته ، مفهومه ، فلسفته ، مكوناته ، تطبيقاته ، ... املنهج اخلفي     
  .خماطره     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .١١٤ – ٩٨: ص ص  •

)٠٠٤٤٥( 

  .النفيعي ، عابد عبد اهللا أحمد 
  أثر أساليب املعاملة الوالدية على بعض األساليب املعرفية لدى     
  .ينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى ع    

  ).١١: (السنة  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٢٨٩ – ٢٥١: ص ص  •



                ٤٢٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

)٠٠٤٤٦( 

  .الهاجري ، عبد اهللا 
الطالب واجتاهاته اليت يكوهنا الطالب اآلخرين       دراسة وصفية للعالقة بني موقع جلوس     : ة حول   نيدراسة ميدا 
  .ته واملعلمني وذا  ، واملدرسة

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٥٩ – ١٣٩: ص ص  •

  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
)٠٠٤٤٧( 

  .یاسين ، نوال حامد 
  .تقومي مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •

 .١٥١ – ١١١: ص ص  •

  ) لة اجلامعة للعلوم التربويةجم(
)٠٠٤٤٨( 

  یارآندي ، آسيا حامد 
  تقومي برنامج الدبلوم العام يف التربية بكليات التربية للبنات يف     
  .بعض مدن اململكة من وجهة نظر الدراسات     



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٢٤

  

  ).اخلامسة : ( السنة  •
  ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٣: العام  •
 .٤٠٨ – ٣٦٠: ص ص  •

   
  
  

 )١٢(  
  باللغة العربية لعلوم االجتماعيةا

  )أ ( 
  

)٠٠٤٤٩( 

  .أبو داؤد ، عبد الرزاق سليمان 
  .نظرية احلدود الدولية وسياساهتا يف شبه اجلزيرة العربية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •

 .٢٣٥ – ١٧٩: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(



                ٤٢٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

)٠٠٤٥٠( 

  .ین یوسف محمد أحمد ، بدر الد
  .مشكالت التصنيفات املناخية حالة اململكة     

  ).اخلامسة : ( السنة  •
  ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٣: العام  •

 .٣٢٨ – ٢٧٤: ص ص  •

)٠٠٤٥١( 

  .الباز ، راشد بن سعد 
  .تقييم الرعاية املؤسسية لرتالء دور ومؤسسات التربية االجتماعية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١(: العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٧١ – ٣١: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٥٢( 
  )باحث مشارك ( البصيلي ، علي أحمد ، محمد ، على أحمد 

  حنو أسلوب هادف لتعليم أساسيات اخلرائط اجلغرافية يف املرحلة     
  .االبتدائية يف اململكة 

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).س الساد: ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٢٦

  

 .١٨٢ – ١٤٣: ص ص  •
)٠٠٤٥٣(  

  .الثبيتي ، عبد اهللا بن عائض 
  .العالقة بني البعد الزمين لالمتحانات والبعد التحصيلي للطالب     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).الثالث عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٣٠٦ – ٢٣٩: ص ص  •

)٠٠٤٥٤( 

  .ض سالم یبن عاالثبيتي ، عبد اهللا 
  تقرير عن ندوة مظاهر تطور الشخصية االجتماعية للمواطن     
  .السعودي     

  ).٢٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •

 .٢١٧ – ٢١١: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
)٠٠٤٥٥( 

  .الثمالي ، محمد مصلح 
  " .سة بالعينة درا" جتاهات اهلجرة الريفية يف منطقة الطائف ا    

  ).الثالثة : ( السنة  •



                ٤٢٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١٣ / ١٤١١: العام  •

 .٤٢٧ – ٣٩٢: ص ص  •

)٠٠٤٥٦( 

  .الثمالي ، محمد مصلح 
   وجهة نظر–الظهري املائي واحلجم األمثل للمدينة السعودية     
  .جغرافية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .٢١١ – ١٧٧: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٥٧( 
  .الخزاعلة ، عبد العزیز بن علي 

  .مكانات وأدوار املمرضني واملمرضات يف النسق الطيب     
  ) .دراسة يف علم االجتماع الطيب (     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٢٣٩ – ٢٠٠: ص ص  •
  )ة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعيةجمل(

)٠٠٤٥٨( 
  .الزهراني ، رمزي بن أحمد 



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٢٨

  

  .مسات ما بعد احلداثة اجلغرافية     
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٧٥ – ١٥٣: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٥٩( 
  .السریاني ، محمد محمود 

  .غرافية للمجتمع السعودي وات الدميالسم    
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٨٥ – ١٨٠: ص ص  •

)٠٠٤٦٠( 

  .سعدة ، أحمد سعيد 
  .تدهور بيئة الغابات على منحدرات جبال السروات     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٠٩ – ٨٧: ص ص  •
  ) للعلوم التربوية واالجتماعيةجملة اجلامعة (

)٠٠٤٦١( 



                ٤٢٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .ُسلمي ، ناصر بن محمد 
  دراسة صحة الكمية بني الظواهر اجلغرافية عند ترميزها على     
  .اخلرائط املوضوعية باستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافيا     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .١٧٧ – ١٥٦: ص ص  •
  ) لة اجلامعة للعلوم التربويةجم(

)٠٠٤٦٢( 

  .الصالح ، ناصر بن عبد اهللا 
  الوظيفة الدينية وأثرها على التركيب الداخلي واستخدامات    
  .األرض مبدينة مكة املكرمة     

  ).األوىل : ( السنة  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م١٩٨٧ / ١٤٠٩: العام  •
 .٢١٩ – ١٥٥: ص ص  •

)٠٠٤٦٣( 

  )باحث مشارك ( السریاني ، محمد محمود . هللا الصالح ، ناصر عبد ا
  أسس وتطبيقات باألساليب: اجلغرافيا الكمية واإلحصائية     
  .احلاسوبية احلديثة     

  ).١٢: (اجمللد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٣٠

  

  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •

 .٢٢٦ – ٢٢١: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٦٤( 
  )باحث مشارك (ن العموش ، أحمد ، المجالي ، قبال

  .التنظيم االجتماعي لقرية الغرير يف حمافظة الكرك     
  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 .١٨٧ – ١٠٣: ص ص  •
 ).٢: (ج  •

)٠٠٤٦٥( 
  .الغزیوات ، محمد إبراهيم 

  الكفايات التعليمية املتوافرة لدى الطلبة املعلمني ختصص معلم    
  .ماعيات يف جامعة مؤتة جمال اجت    

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٣٠ – ٩: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٦٦( 
  .غنيم ، عثمان محمد 



                ٤٣١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .غرايف يف تشكيل وتوجيه أمناط التنمية احلضرية ودور العامل الطب    
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٤٤ – ١٢١: ص ص  •
  ) جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٦٧( 
  .القاضي ، ناصر بن صالح 

  تأثري تغيري صيغ الفعل يف اللغة العربية على تعلم نظرياهتا يف اللغة    
  .اإلجنليزية     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .١٨ – ١٧: ص ص  •
  )لوم التربوية واالجتماعيةجملة اجلامعة للع(

)٠٠٤٦٨( 

  .مكي ، غازي عبد الواحد 
  " .الصناعية  دراسة مقارنة لتمويل املساكن يف الدول النامية والدول"  .الدورة احليوية لإلسكان احلضري 

  ).اخلامسة : ( السنة  •
  ).السابع : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٢: العام  •
 .٢٧١ – ٢٢٣: ص ص  •
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)٠٠٤٦٩( 

  .تر هامرلي ، هك
  .النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العلمية     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 .٢٢٩ – ٢٢٠: ص ص  •

  
  العلوم االجتماعية

  اللغة اإلجنليزية يف خمتلف الفنون حبوث ودراسات يف
  )ب ( 

  
)٠٠٤٧٠( 

  .األحمدي ، عواد بن أحمد 
   مستهل املقطع وقاعدة تتابع الرنني يف لغةالعناقيد الصوتية يف    
  .األتشنيز     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).الثاين : ( العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٢٦ – ٨: ص ص  •
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  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(
)٠٠٤٧١( 

  .األحمدي ، عواد بن أحمد 
  .القيد املفروض على تفعيله املقطع يف لغة األتشنيز     

  ).١٥: (لد اجمل •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 ) رقم اإلجنليزي. (٢٧ – ٧: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٧٢( 

  )باحث مشارك(اإلمام ، محمد حسن ، صفدر ، مير 
  .املنشأة املظلية اخلفيفة الوزن بديالً عن اخليام     

  ).٩: (اجمللد  •
  .)١٣: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٤٧ – ١٥: ص ص  •

)٠٠٤٧٣( 

  .األمير ، سليمان غيث الهاشمي  
  .عدم التطابق يف الرسم والعدد : أصوات اللغة اإلجنليزية     

  ).السادسة : ( السنة  •
  ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٢: العام  •
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 .٢٩٤ – ٢٦٤: ص ص  •
)٠٠٤٧٤( 

  .أن آول ، شادیة 
  . يف اللغة اإلجنليزية نشأة املعيارية    

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٩٤ – ٧١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم االجتماعية(

)٠٠٤٧٥( 

  .آن آول ، شادیة 
  .نشأة املعيارية يف اللغة اإلجنليزية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (١٤١ – ١١٥ :ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٧٦( 

  . ، عمر عبد اهللا صباقب
  .احمللي وما وراءه يف أعمال أدبية سعودية خمتارة     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •



                ٤٣٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٨٤ – ٤٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٧٧( 

  . ، عزیز القولودي جبلحا
  .النظرية ومنهج تدريس علم الترمجة     

  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).اخلامس عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٧: العام  •
 .١٥٠ – ٥١: ص ص  •

)٠٠٤٧٨( 

  .التاروني ، أحمد فتح اهللا 
  .دفاع عن املبين للمجهول يف اللغة العربية     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١٩: (العدد  •
 .م١٩٩٩ / ١٤٢٠: لعام ا •
 .٥٨ – ١: ص ص  •
 ).٢: (ج  •

)٠٠٤٧٩( 

  .بتسام حسن إالجفري ، 
  حتوير وتطوير معايري للنسخة العربية املعدلة من االختبار الذي    
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  .السماعي للغة احملكية يف اململكة الفهم يقيس القدرة على 
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٦٣ – ٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٨٠( 

  .الحربي ، رجاء سعد 
  .الروايات اليت كتبت عن العرب باللغة اإلجنليزية     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٤١ – ٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٨١( 

  .الحربي ، عبد اهللا بن حمد 
  .العناصر النَّمطية الفعلية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي(٦٨ – ٤٠: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم االجتماعية والتربوية(
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)٠٠٤٨٢( 

  .الحبيب ، موسى محمد صالح 
  املناظرة اللغوية بني اللغويني من املدرسة الينسيوية واللغويني من     
  .ملدرسة التحويلية ا    

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٥٩ – ٥٠: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(

)٠٠٤٨٣( 
  .الحكمي ، عبد الوهاب 

  " .لوردجيم " العناصر الشرقية يف رواية كونراد     
  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).الرابع عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٧: العام  •
 .٤٨ – ١٧: ص ص  •

)٠٠٤٨٤( 
  .الحكمي ، عبد الوهاب 

  " .ألف ليلة وليلة " الرومانتيكية و     
  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).احلادي عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •
 .١٨ – ١: ص ص  •
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)٠٠٤٨٥( 

  .الخراط ، محمد یحيى 
  .حنو طريقة اتصالية الختبار اللغة     

  ).١٣: (د اجملل •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢٢: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (١٢٢ – ٨٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٨٦( 

  .خطابية ، ماجد 
  أدوار معلمي اإلجنليزية املتعاونني من وجهة نظر طلبة التربية    
  .ية يف األردن ملالع    

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢/  ١٤٢٢: العام  •

 ).قسم اإلجنليزي (٢٢ – ٨: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم االجتماعية والتربوية(
)٠٠٤٨٧( 

  )باحث مشارك ( مناع ، حسن . الخليفة ، عمر 
  جتارب ابن اهليثم عن اخلداع البصري ، اكتشاف جديد يف تاريخ    
  .علم النفس التجرييب     
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  ).١٣: (اجمللد  •
  ).األول : ( العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •

 .٤٨ – ٢٠: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعية(
)٠٠٤٨٨( 

  .السبيعي ، سعود بن حميد 

  ةاملؤسس احلقيقي لنظرية امللك: ي ابن خلدون وليس تشومسك    
  .اللسانية    

  ).الثامنة : ( السنة  •
  ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٥: العام  •
 .٣٤٢ – ٢٩٧: ص ص  •

)٠٠٤٨٩( 
  .السبيعي ، سعود بن حميد 

  .حنو نظرية إسالمية للغة     
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٢٠ – ١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(
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)٠٠٤٩٠( 
  .السليماني ، عادل بن عبد الحميد 

  .الفونيم التارخيي احلقيقي للمفهوم واملصطلح     
  ).السادسة : ( لسنة ا •
  ).الثامن : ( العدد  •
 .م١٩٩٣ / ١٤١٤: العام  •
 .٣٣٥ – ٢٩٤: ص ص  •

)٠٠٤٩١( 

  .سلمان ، محمود صالح 
On The Notion of Subject and Verb In English  
Imperative Sentences : Review and Discussion .  

 ) .الثالثة : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩/  ١٤١٠: العام  •
 .٣٨٣ – ٣٥٨: ص ص  •

)٠٠٤٩٢( 
  .صالح ، محمود حسين 

  .حتليل اجتماعي لغوي ألمساء الشيشان الشخصية     
  ).١٠: (اجمللد  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٥٣ – ١٧: ص ص  •
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)٠٠٤٩٣( 
  )باحث مشارك(الصالح ، نادیة سعود ، سالمة ، جالل الدین 

  ثات االلتحاق بأقسام اللغة اإلجنليزية بكلياتإطار احتياجات حدي    
  .البنات باململكة     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).الثالث عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .١٤١ – ٩٧: ص ص  •

)٠٠٤٩٤( 

  .الصرایرة، ظافر یوسف 
  )باحث مشارك(خطاب ، عبد القادر     
  .جليمس جويس " يوليسيس " حتول الراوي يف رواية     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٣٨ – ٢٤: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم االجتماعية والتربوية(

)٠٠٤٩٥( 

  .ن بنت یحيى اعبد الجبار ، حن
  :تعزيز تعلم اللغة اإلجنليزية من خالل تدريس األدب اإلجنليزي     
  .ت مقرر دراسي لتدريس رواية هاملي    

  ).١٤: (اجمللد  •
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  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٣: العام  •
 .٦٢ – ٢٩: ص ص  •

)٠٠٤٩٦( 

  .السعدني ، آمال عبد البدیع 
  .ة يف أمريكا استخدام اللغة بني املتحدثني بالعربيتغيري     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٩٥ – ٦٥: ص ص  •

)٠٠٤٩٧( 

  . ، علي عسيري
  )باحث مشارك(وغان ، عبد اهللا دال    
  .اخلصائص السيكومترية ملقياس االجتاهات حنو اإلحصاء     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (١١٤ – ٩٧: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم التربوية(

)٠٠٤٩٨( 

  .أبو غرارة ، علي حمزة 
  املبكر لإلجنليزية يف مرحلة التعليم االبتدائي العامأمهية التدريس     
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  اإلجنليزية يف نظام التعليم باملدارس السعودية املستوى الرابع (    
  ) .االبتدائي     

  ).١١: ( النسة  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٩٦ – ٤٧: ص ص  •

)٠٠٤٩٩( 
  .فكهاني ، سوزان جميل 

  ) .دراسة حتليلية ( وروه وهوثورن ثالعالقات بني     
  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).الرابع عشر : (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٧: العام  •
 .٧٦ – ٤٩: ص ص  •

)٠٠٥٠٠( 
  .الكحلوث ، جمال 

  ) باحث مشارك(اجلعيد ، أمحد     
  تأثري بعض املتغريات الدميوغرافية واالجتماعية على مستوى    
  .االجتهاد الوظيفي يف مهنة التمريض     

  ).١٥ : (اجمللد •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٥٣ – ٣١: ص ص  •

)٠٠٥٠١(  
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  .مبارك ، فيصل 
 .االستيطان البدوي يف اململكة العربية السعودية     

  ).١١: (النسة •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٤٥ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٥٠٢( 
  .محادین ، رضوان سالم 

   والقياس اللغوي الناتج عن تغري تارخيي لغوي ، القياس اللغوي    
  .والقياس اللغوي الناتج عن إضافة كلمات يف اللغة يف فترة زمنية     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).احلادي عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •
 .٤٩ – ١٩: ص ص  •

)٠٠٥٠٣( 
  .محادین ، رضوان سالم 

  .الت املوجودة بينهما يف اإلجنليزية والتباد / V/ و  /  F/ تاريخ صويت   
  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).الثالث عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٩٥ – ٤٨: ص ص  •

)٠٠٥٠٤( 
  .مرغالني ، عبد الرحمن أمين 

  .علم اجلمال لدين سوزان الجنر     
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  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١ / ١٤١١: العام  •
 .٤٥٢ – ٤٣٠: ص ص  •

)٠٠٥٠٥( 
  .الهاشمي ، سليمان باغيث 

  تذكر معاين النصوص املقروءة واملسموعة لدى بعض متعلمي     
  .اللغة اإلجنليزية كَلَُغةْ أجنبية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •

 ).قسم اإلجنليزي (٦٧ – ٥٧: ص ص  •

  )ةجملة اجلامعة للعلوم التربوية واالجتماعي(

  )١٣(   
  واهلندسية العلوم التطبيقية

  
)٠٠٥٠٦( 

  .باهمام ، على بن سالم بن عمر 
  .توظيف التصميم العمراين للحد من اجلرمية يف املناطق السكنية     

  ).١٢: (اجمللد  •
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  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٢٧ – ١: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٠٧( 

  .عبد الفتاح قاري بخاري ، 
  .االنتشار املزدوج يف طبقة مسامية تعتليها طبقة مائع     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •

 . ١٢٥ – ١٠٧: ص ص  •

 ).قسم اإلجنليزي( •

  .)جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٠٨( 

  .بخاري ، عبد الفتاح قاري 
  بقة األسفنجية األفقية معتليها طبقة االنتقال احلراري خالل الط    
  .املائع يف وجود احلقل املغناطيسي اخلطي على الطبقتني     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .٣٦ – ٢١: ص ص  •
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 .قسم اإلجنليزي •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٠٩( 
  .بلندین جيرالد 

  .ائلة إيوفور بييسي توزيع البيتايني يف الع    
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .٤٢ – ٣٧: ص ص  •
 . قسم اإلجنليزي •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥١٠( 
  .آخرون تاج ، لطفي و

  .طرق متعددة للسيطرة على نظام من صفوف االنتظار ذاتاالنتظار ذات القناة الواحدة   
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •

 .١٧  – ١: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥١١( 

  .جان ، فاطمة محمد 
   باملنجنيز اخلواص الدوزميترية وبعض تطبيقات لفلوريد الكالسيوم املشوب   
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  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •

 .٥٨ – ٥٧: ص ص  •

 .م اإلجنليزي قس •

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥١٢( 

  .جمل الليل ، خالد محمد صافي 
الزرقاء من جنس سنكو سيستس اكواتيليس       إصابة كبد الفئران بالسموم الكبدية للهائمات من البكتريا         

  .اململكة العربية السعودية  –املعزولة من مكة 
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: م العا •
 .١٢ – ١: ص ص  •
 . قسم اإلجنليزي •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥١٣( 

  .جمل الليل ، خالد محمد صافي 
 اململكـة   –سنيوكسيستيس املعزولة من مكة املكرمـة        حتليل الصور الوراثية الرزرقاء السامة من جنس          

  العربية 
  .السعودية 
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  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١ (:العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٣٠ – ٢٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥١٤( 
  .حسن ، حسن مصطفى 

  .محاية شجرة الطلح األبيض النادرة يف اململكة     
  ).العاشرة : ( السنة  •
  ).١٤: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٧: العام  •
 .٨٨ – ٧٧: ص ص  •

)٠٠٥١٥ (  
  .حسن ، حسن مصطفى 

  مسامهات ثالثة أعمال فلورية حديثة يف فهم العناصر : رير عن تق    
 .اتات ذوات الفلتني يف اململكة نباخلشبية ل    

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١٣: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .١٥٦ – ١٤٣: ص ص  •

)٠٠٥١٦( 
  .حسن ، حسن مصطفى 
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  اععن بعض النباتات الواضحة يف مسميات بعض األنو: تقارير     
  .النباتية الزهرية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٤٨ – ٢١: ص ص  •

)٠٠٥١٧( 

  .أبا حسين ، أسماء علي 
  مظاهر التصحر يف حممية العرين بدولة البحرين ومقترح لسبل     
  .مكافحتها     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٩٥ – ٦٩: ص ص  •

)٠٠٥١٨( 

  .الدوسري ، فالح بن عمران بن محمد 
  .مفهومه وتطوره وبعض تطبيقاته : اجلرب     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٧ – ٣: ص ص  •
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  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (
)٠٠٥١٩( 

  .رشدي ، على محمد 
  يطة كارفوه متغريةاستخالص الضامنات األولية باستخدام خر    
  .احملتويات     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٧٤ – ٥٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٢٠( 
  )باحث مشارك(رشدي ، علي محمد أبو لبن ، أنس عبد اهللا 

ها ـناتاملدالة تبديلية من مجيع ض    ضروبات  امل إجراءات خريطية للحصول على الصيغ غري الوافرة جملموع         
  .األولية 

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٥٢ – ٣٨: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٢١( 
  .رشدي ، علي محمد علي 

  )باحث مشارك(باركب ، عمر حممود     
  رج باستخدامالتصميم األقل تكلفة لدوائر تبديلية عديدة املخا    
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  .احللول اخلريطية للمعادالت البوالنية     
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٧٩ – ٥٩: ص ص  •
 . قسم اإلجنليزي •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٢٢( 
  .رضوي ، محمد بن نعيم حامد 

  .مكائن   يف مشغلأمنوذج حماكاة احتمايل حلجم طاقم اإلصالح األمثل      
  ).السابعة : ( السنة  •
  ).التاسع : ( العدد  •
 .م١٩٩٤ / ١٤١٤: العام  •
 .٣٦٤ – ٣٢٩: ص ص  •

)٠٠٥٢٣( 
  .رمضان ، خالد عبد العزیز 

  .سكريم  اعتماد جيوب اجلهد النووي بني نواتني من الرصاص على قوى    
  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
 .٣٠ – ١٧:  ص ص •

)٠٠٥٢٤( 
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  )مؤلف مشارك( مقادمي ، جميل .زعموط ، محمود بن صالح 
  .دراسة مقارنة سلوك التآكل اإلنزالقي اجلاف لبعض املواد اللدنة     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٥٦ – ٣١: ص ص  •

)٠٠٥٢٥( 

  .زعموط ، محمود بن صالح 
  )باحث مشارك(يل بن عبد اهللا مقادمي ، مج    
  تأثريات املاء النقي واملاء املاحل على آليات تآكل بعض املواد    
  .اللدنة أثناء انزالقها على مادة الفوالذ عدمي الصدأ     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 .٦٦ – ٤٣: ص ص  •

) ٠٠٥٢٦( 

  .الزهراني ، حسن بن سعيد مبارك 
   على الغطاء النبايت والنظام البيئي جلبال بين سعد ، جنوبدراسة    
  .مدينة الطائف     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
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 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .٢١ – ٩: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٢٧( 

  .السراني ، عبد العزیز بن قبالن 
  )مؤلف مشارك(الترك ، إدريس بن منري     
  سات عن التلوث امليكرويب للهواء اجلوي باملدينة املنورة أثناءدرا    
  .موسم احلج     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 .٨٨ – ١٣: ص ص  •

)٠٠٥٢٨( 

  .السراني عبد العزیز قبالن 
  مونو" تأثري بعض املعادن الثقيلة ومحض اجلربيلليك على منو فطر     
  " .إسكس ربر     

  ).١٢: (لد اجمل •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٤١ – ٢٧: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (
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)٠٠٥٢٩( 

  .السراني عبد العزیز بن قبالن 
  )باحث مشارك(الترك ، إدريس بن منري     
  دراسات عن التلوث امليكرويب للهواء اجلوي باملدينة املنورة أثناء    
  .موسم احلج     

  ).١١: (لد اجمل •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٤٦٤ – ٣٨٩: ص ص  •

)٠٠٥٣٠( 

  .السكيت ، خالد 
  .دور العقالنية املركزية يف التخطيط العمراين العريب     

  ).١٠: (اجمللد  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .١٤٧ – ٩٧: ص ص  •

) ٠٠٥٣١( 

  السكيت ، خالد 
  .ية املركزية يف التخطيط العمراين العريب دور العقالن    

  ).١١: (السنة  •
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  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٦٢٣ – ٥٧٣: ص ص  •

)٠٠٥٣٢( 

  .الشریف ، محمد بن مسلط 
  )مؤلف مشارك(البس ، عبد احلميد أمحد     
  .التجديد احلضري بني املنهجية والتطبيق والتجربة السعودية     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦ : (العدد •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 ).٢: (ج  •
 .٦٨ – ١٩: ص ص  •

)٠٠٥٣٣( 
  .الشریف ، محمد بن مسلط 

  )باحث مشارك(ألبس عبد احلميد أمحد     
  .التجديد احلضري بني املنهجية والتطبيق والتجربة السعودية     

  ).١١: (اجمللد  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٥٧٢ – ٥٢٣: ص ص  •

)٠٠٥٣٤( 
  .صقر ، صابر عبد الرحمن وآخرون 
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  تأثري الثيوال على التغريات اهلستوكيميائية املستحثة بواسطة رابع    
  .كلوريد الكربون يف كبد الفئران     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٥٥ – ٤٢: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٣٥( 

  . الوهاب رجب آل صادق ، عبد
  )باحث مشارك(الفراج ، حممد بن ماجد     
  .اململكة  حتليل التربة الفطرية واحملتوى املعدين لنبات احلنظل من    

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٥: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٧: العام  •
 .٢٦ – ٩: ص ص  •

)٠٠٥٣٦( 

  .عارف ، عصام محمد 
  جتنب املشاكلتصميم أفضل لقواعد البناء يف لغات الربجمة بقصد     
  .املتناقضة     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
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 .٢٦ – ١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٣٧( 

  .العامودي ، أحمد علي 
  تأثري بعض الفيتامينات واهلرمونات على منو اخلاليا بانية العظم    
  .البشرية املزروعة     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٧٧: ص ص  •

)٠٠٥٣٨( 

  .العطاس ، أميرة صالح 
  تقدير متراكبات انتقال الشحنة للنيكوتيناميد وبعض مشتقاته يف    
  املستحضرات الصيدالنية بطريقة االمتصاص اجلزيئي الطيفي    
  .والتوصيلية الكهربية     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 .قسم اإلجنليزي.  ٥٦ – ٤٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٣٩( 
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  .عبد الماجد ، هجو محمد 
  استجابة الفول البلدي والتلقيح ببكتريا العقد اجلذرية يف التربة    
  .الرملية باملنطقة الوسطى باململكة     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١٢: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٢٠ – ١١: ص ص  •

)٠٠٥٤٠( 
  .العقيل ، محمد إبراهيم 

  على طريقة املربعات الصغرى عندما يكون املتغريات: تعليقات     
  .معرضني للخطأ     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).١٢: (العدد  •
 .م١٩٩٦ / ١٤١٦: العام  •
 .٦٠ – ٤٩: ص ص  •

)٠٠٥٤١( 
  .العقيل ، محمد إبراهيم 

   متعددة احلدود ذات األخطاء يف االحندار لدالة دراسة عن تقدرين    
  .املتغريات     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٨ – ١: ص ص  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٦٠

  

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٤٢( 

  .علي طلبه ، محسن رجب 

  Effects of Water quality and Temperature on  

  Inviter    Development    and    Survival    of  

  Sphaeroma ser-ratum ( Crustacea : Isopoda ) Eggs 

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).الثالث : ( العدد  •
 .م١٩٨٩ / ١٤١٠: العام  •
 .٣٥٥ – ٣٤٠: ص ص  •

)٠٠٥٤٣( 

  .العميري ، صالح نعيمان عویض 
  لرقيقةتأثري زيادة مساحة اخللية الشمسية املتكونة من األغشية ا    
   CDTEL / CDSمن ماديت     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٠ – ١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٤٤( 

  .عنایة ، نجوى عبد الغني 
   ذيVu – NEالتوزيع الزاوي للجسيمات الرمادية يف تفاعل     



                ٤٦١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .الطاقة العالية     
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (لعدد ا •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (١٠٥ – ٩٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٤٥( 

  .الغریبي ، فائز حماد وآخرون 
  دراسة نظرية النتقال حزم األشعة السينية خالل اخلرسانة املشبعة     
  .باهلواء املستخدم يف احلماية اإلشعاعية     

  ).١٢(: اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢٠: العام  •
 .٢٠ – ٩: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٤٦( 
  .الغریبي ، فائز بن حماد 

املنشط بالثاليوم للفوتونات يف مدى     ديد الصوديوم أيو  إلجياد واستجابة كاشف   EGS4استخدام برنامج احملاكاة    
  .لت  كيلو إكترون فو٣٠٠من  الطاقة أقل

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٦٢

  

 ).قسم اإلجنليزي (٩٣ – ٨١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٤٧( 
  . صاني ، طه عبد اهللا قم

  ) .مقالة قصرية ( التحليل املعدين للفوفل     
  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٢٢ – ١٧: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٤٨( 

  .قواس ، محيي الدین محمود 
  تأثري ثالثة أنواع من األعشاب الضارة يف منو وإنتاجية الشعري    
  .حتت ظروف منطقة القصيم     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٢٦ – ١٤: ص ص  •
  )طب واهلندسةجملة اجلامعة للعلوم وال (

)٠٠٥٤٩( 

  .آباوة ، فوزي سعيد عبد اهللا 
  )باحث مشارك(أمني ، حممد رشاد     



                ٤٦٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .دراسة تصميم قاعدة معلومات متكاملة     
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 .٣٩ – ٢٨: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٥٠( 

  .ليلي ، إبراهيم 
  )باحثان مشاركان(زايد ، عزت حممد . لدين ، سناء حميي ا    
  . أمينو ثيازول ومشتقاته – ٢كيمياء     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٥: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٧: العام  •
 .٥٠ – ٢٧: ص ص  •

)٠٠٥٥١( 

  .لمفون ، هوزان أحمد 
  دراسات عن التحكم اهلرموين يف عملييت تكوين احليوانات املنوية    
  .لبزاق والبويضات يف ا    

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٨٣ – ٧٨: ص ص  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٦٤

  

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٥٢( 

  .مطاوع ، هوزان حامد 
  دراسات بيولوجية على البكترييا الزرقاء النامية يف مكة املكرمة     
  ) .خالصة رسالة ماجستري (     

  ).١٤(: اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .٣٢ – ٣١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٥٣( 

  .المسعود ، عبد الرحمن حامد 
  .محاية ملفات اآلالت واحملوالت الكهربائية باستخدام فرق اجلهد     

  ).١٥: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٣: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٢٠ – ١٣: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٥٤( 

  .مندورة ، عبد اهللا سراج 
  )باحث مشارك(بلتاجي ، مسري   



                ٤٦٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

سعوديا نسيس اجلديد الذي مت تـسجيله يف         هوية طحلب الزوكز إنثيلي املتكايف مع نوع أمفيسكولوبس         
  .من مدينة جدة يف اململكة  البحر األمحر بالقرب

  ).٩: (لد اجمل •
  ).١١: (العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •

 .٧٢ – ٥٢: ص ص  •

) ٠٠٥٥٥( 

  .مغربي ، سعود محمد 
  .طريقة حلل مشكلة البحث التسلسلي     

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٣: العام  •
 ).قسم اإلجنليزي (٦٦ – ٥٦: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٥٦( 

  )باحث مشارك(ستحسن ، إمام ، محمد حسن مير ، م
  طريقة التقنية التحليلية القوالب البناء للحصول على التصميم    
  .األفضل     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٦٦

  

 .٩٢ – ٥٧: ص ص  •
 ).٢: (ج  •

)٠٠٥٥٧( 

  .ميالد ، محمد حسن سليمان 
  .ية دراسات يف فلورة اململكة العربية السعود    
  .ألول مرة يف فلورة اململكة ...  تسجيل النوع النبايت - ١    

  ).الثالثة : ( السنة  •
  ).اخلامس : ( العدد  •
 .م١٩٩١ / ١٤١١: العام  •
 .٣٢٨ – ٣٠٨: ص ص  •

)٠٠٥٥٨( 

  .ميالد ، محمد حسن 
  )باحث مشارك(دهان ، طالل عيد     
  دراسة تركيب الزوائد املوجودة على أزهار نباتات جنس    
  .كروزوفورا ال    

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •
 .١٣ – ٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(

)٠٠٥٥٩( 

  .نتو ، سمير سلمان 



                ٤٦٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .مبدأ العالج اإلشعاعي     
  ).١٥: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٣ / ١٤٢٤: العام  •
 .٦ – ٥: ص ص  •
  )واهلندسةجملة اجلامعة للعلوم والطب  (

)٠٠٥٦٠( 

  .نتو ، سمير سليمان 
  دراسة تصميم نظام للعالج بأسر النيوترون يف نواة البورون    
  .باستخدام طرق مونت كارلو     

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٣٠ – ١٨: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٦١( 

  .هرساني ، حامد علي 
  التوبولوجي املتراص املفتوح على جمموعة الدوال اجلزئية من    
  .قضاء تبولوجي     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٦٨

  

 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 .٤٢ – ٣١: ص ص  •

)٠٠٥٦٢( 

  .هرساني ، حامد علي 
  .فضاء الدوال لتصنيف مناسب     

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٨: العام  •
 .٣٠ – ١٧: ص ص  •
 ).٢: (ج  •

)٠٠٥٦٣( 

  .هرساني ، حامد علي 
  .بولوجي وفضاء مجيع اجملموعات اجلزئية من الفضاء الت    

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •
 .٣٤٧ – ٣٣٥: ص ص  •

) ٠٠٥٦٤( 

  .یاسين ، عادل محمد 
  )باحث مشارك(لبس ، عبد احلميد أمحد ا    

  يمية للفراغات الداخلية يف عمارة ما بعد احلديثةاالجتاهات التصم
  .والتجربة السعودية 



                ٤٦٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  ).١٠: (السنة  •
  ).١٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 ).١: (ج  •
 .١٤٦ – ٨٩: ص ص  •

)٠٠٥٦٥( 

  .یاسين ، عادل محمد 
  )باحث مشارك(ألبس ، عبد احلميد امحد     
   ما بعد احلديثةاالجتاهات التصميمية للفراغات الداخلية يف عمارة    
  .والتجربة السعودية     

  ).١١: (اجمللد  •
  ).١٧: (العدد  •
 .م١٩٩٨ / ١٤١٩: العام  •
 .٥٢٢ – ٤٦٥: ص ص  •

  )١٤(   
  الطبية العلوم

  
)٠٠٥٦٦( 

  .أآبر ، دعد حسن 
  ارتفاع مستوى السكر يف الدم عند التنومي ملرضي جلطة القلب    
  .خاطرة مصابني بالسكر مؤشر يدلل على زيادة نسبة امل    



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٧٠

  

  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٣٧ – ٣١: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٦٧( 
  .الصاعدي ، محمد بن صادر ماطر 

  .التسمية النظامية العربية للمركبات العضوية     
  ).١٠: (اجمللد  •
  ).٦: (العدد  •
 .م١٩٩٧ / ١٤١٨: العام  •
 .١٥٦ – ١٤٧: ص ص  •

)٠٠٥٦٨( 
  .العامودي ، خالد أحمد 

  )باحث مشارك(العويف ، عبد اللطيف دبيان     
  دراسة ميدانية ملا هيه املصادر( مصادر املعلومة للمعرفة الصحية     
  ) .الطبية وآثارها يف الوعي الصحي يف البيئة السعودية     

  ).التاسعة : ( السنة  •
  ).احلادي عشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥  /١٤١٦: العام  •
 .٢٢٨ – ١٨٩: ص ص  •

)٠٠٥٦٩( 
  .عقيلي ، فاطمة عبد العزیز 



                ٤٧١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  اصطناع بعض املشتقات األسبريو حلقية غري املتجانسة اجلديدة    
  ).١٣: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠١ / ١٤٢١: العام  •
 .٧٩ – ٧٥: ص ص  •
  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (

)٠٠٥٧٠( 
  .غازي ، هاني عثمان 

   انتشار األجسام املناعية املضادة لفريوس احلصبة األملانية مننسبة    
  . بني النساء السعوديات احلوامل ) م ( و ) ج ( النوع     

  ).١٤: (اجمللد  •
  ).١: (العدد  •
 .م٢٠٠٢ / ١٤٢٢: العام  •

 .١٦ – ١١: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة (
)٠٠٥٧١( 

  .فلمبان ، وحيد وآخرون 
  . يف أمراض الثدي التلكس    

  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •

 ).قسم اإلجنليزي (٧٦ – ٧٢: ص ص  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٧٢

  

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٧٢( 

  .فلمبان ، وحيد وآخرون 

  .التحكم يف إزالة التلكس للتكلسات املضرة بالثدي     
  ).١٢: (اجمللد  •
  ).٢: (العدد  •
 .م٢٠٠٠ / ١٤٢١: العام  •

 ).قسم اإلجنليزي (٧١ – ٦٧: ص ص  •

  )جملة اجلامعة للعلوم والطب واهلندسة(
)٠٠٥٧٣( 

  .آشميري ، أمين صالح 

  سلسلة دراسات فسيولوجية حلاالت اإلجهاد احلراري بني    
  .احلجاج     

  ).١٩: (اجمللد  •
  ).١١: (العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٦: العام  •

 .٢٦٦ – ٢٢٩: ص ص  •

)٠٠٥٧٤( 



                ٤٧٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .أمين محمد صالح آشميري ، 

  صيغة مكة املكرمة عالج الداء السكري يف وصفة حملية ألعشاب     
  .طبية من التراث     

  ).الثامنة : ( السنة  •
  ).العاشر : ( العدد  •
 .م١٩٩٥ / ١٤١٥: العام  •

 .٣٦٢ – ٣٤٥: ص ص  •

)٠٠٥٧٥( 

  ) باحث مشارك( حممد كامل ةصبحي ، مايس. النجار أمحد عبد الرمحن 
   العقاقري على عدوى التوكد وبالزما احلادة واملزمنة يف تأثري بعض    
  .حيوانات التجارب     

  ).الرابعة : ( السنة  •
  ).السادس : ( العدد  •
 .م١٩٩٢ / ١٤١٢: العام  •

  .٣٦٨ – ٣٤٩: ص ص  •



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٧٤

  

  فهرس الباحثني
  لـــرقم املدخ  االســــــم

  ) أ (
  عبد الفتاح حمجوب حممد، إبراهيم
  حممد بن علي، إبراهيم

  أنس بن عبد اهللا، و لنبأب
  أبو مايلة بريك بن حممد

  عبد الرزاق سليمان، أبو داؤود
  بدر الدين يوسف حممد، أمحد

  عواد بن أمحد، األمحدي
  صالح الدين بن أمحد، اإلدليب

  إدارة التخطيط والتنظيم
  خمتار بابا، آدو

  فهد بن عبد اهللا آل عمرو، األكليب
  دعد حسن، أكرب
  حممد حسن، اإلمام
  )مشارك(عبد احلميد أمحد ، بسال

  أمحد صاحل، آل عبد السالم
  أمساء، إلياس
  سليمان غيث اهلامشي، األمري

  أمحد مكي، األنصاري
  شادية، آن كول

  
٢٣٨  
١١٣  
٥٢١  
١٩٣  
٤٤٩  
٤٥٠  
٤٧٠، ٤٧١  
١١٤  
١  
٩٥  
٣٦٨  
٥٦٧  
٥٥٧، ٤٧٢  
٥٦٥، ٥٣٤، ٥٣٣، ٥٥٦  
٣٦٥  
٣٦٩  
٤٧٣  
٥٢  
٤٧٥، ٤٧٤  



                ٤٧٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  يوسف بن عبد اهللا، األنصاري
  )ب(

  عمر سامل، بابكور
  )حمقق(أمحد بن عبد اهللا ، الباتلي
  عبد املنان مال معمور، بار
  عبد الكرمي علي، باز
  راشد بن سعد، ازالب

  حممد بن عمر بن سامل، بازمول
  ابن عيسى، باطاهر
  عدنان حسن، باحارث
  عمر عبد اهللا، باقبص
  علي بن سامل بن عمر، بامهام
  غسان خالد، بادي
  أمريه طه، خبش
  عبد الفتاح قاري، خباري
  صاحل مجال، بدوي
  بدر بن ناصر، البدر
  فائقه حممد، بدر

  ناصر بن عبد اهللا، الربكايت
  علي أمحد، البصيلي
  )مشارك(عدنان بن حاج ، بصر

  سعد عبد اهللا، البشري
  إبراهيم بن سليمان، البعيمي

٢٤٠، ٢٣٩  
  

١٩٥، ١٩٤  
٣٥٢  
٤١١، ٣٧٢  
١٩٦  
٤٥١  
٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦  
٢٤١  
٣٧٠  
٤٧٦  
٥٠٧  
٣٧٣  
٣٧٥، ٣٧٤  
٥٠٩، ٥٠٨  
٢٤٢  
٥٣  
٣٧٦  
١٩٧  
٤٥٢  
٣٨٦  
٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨  
٢٤٣  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٧٦

  

  حسني عبد اللطيف، بعادة
  رشاد بن حممود، بغدادي
  صاحل بن زابر املرزوقي، البقمي
  سائد، بكداش
  عزيز الفولودي، بلحاج
  مسري، بلتاجي
  جريالد، بلندين
  عواطف فيصل صاحل، بياري

  )ت(
  لطفي، تاج

  سعود غازي، أبو تاكي
  أمحد فتح اهللا، التاروين
  حممد بن تركي، التركي
  )مشارك(إدريس بن منري ، الترك

  علي، تعوينات
  حممد بن خليفة بن علي، التميمي
  نورة بنت حممد بن عبد العزيز، التوجيري
  أمحد النمريي، ابن تيمية

  )ث(
  حممد بن سعيد بن إبراهيم، الثبييت
  وض مستورع، الثبييت
  ضيف اهللا بن عواض، الثبييت
  عبد اهللا عائض، الثبييت

٣٧٧  
٢٠٢  
١١٥  
١١٦  
٤٧٧  
٥٥٥  
٥١٠  
٣٧٨  

  
٥١١  
٢٤٤  
٤٧٩  
٧٠  
٥٣٠، ٥٢٨  
٢٤٥  
١٥٢، ١٥١  
٢٠٣  
٣٥١  

  
٢٤٧ ،٢٤٦  
٣٨٠  
٣٨٣  
٤٥٤  



                ٤٧٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  جويرب ماطر، الثبييت
  حممد مصلح، الثمايل
  محاد بن حممد، الثمايل

  )ج(
  عبد اهللا حاسن، اجلابري

  كلية التربية، جامعة أم القرى
  كلية الشريعة، جامعة أم القرى
  كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى
  مادة القبول والتسجيلع، جامعة أم القرى

  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
  املكتب اإلقليمي لليونسكو، جامعة عني مشس

  األردن، جامعة الزرقاء األهلية
  جامعة امللك سعود
  جامعة امللك خالد

  جامعة امللك عبد العزيز
  جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

  جامعة ابن زهر
  فاطمة حممد، جان

  ليجية لإلعاقةاجلمعية اخل
  اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

  حسني خلف، اجلبوري
  عبد اهللا بن عبد العزيز، اجلربين
  عبد اهللا بن سليمان، اجلربوع

٣٨٢  
٣٨١  
٤٥٦، ٤٥٥  

  
٢٤٨  
١٨٣  
١٢، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ 
١٣  
١١  
١٥، ١٤  
١٧، ١٦  
٢٧  
٢٨  
١٩، ١٨  
٢١، ٢٠  
٢٤، ٢٣، ٢٢  
٢٥  
٥١٢  
٢٦  
٢٩  
٣٠  
٩٦  
١٥٣، ١١٨، ١١٧  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٧٨

  

  ابتسام حسني، اجلفري
  زينب بريد، جكلي
  ابتسام بنت أمحد، مجال

  خالد حممد صايف، مجل الليل
  علياء عبد اهللا، اجلندي
  )مشارك(فاضل صباح ، اجلميلي
  ماجد بن زكي، اجلالد
  مجال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي، اجلياين

  )ح(
  ناصر بن علي، احلارثي
  حممد بن مريسي، احلارثي
  ساعد العرايب، احلارثي
  زايد بن عجري، احلارثي
  عليان بن حممد، احلازمي
  موسى حممد صاحل، احلبيب
  )مشارك(عدنان حممد عبد اهللا ، حجي
  د أمحد مصطفىخال، حجر
  جمدي حممد، حريري
  هاشم بكر، حريري
  حممد باتل، احلريب
  رجاء سعد، احلريب
  حسن مصطفى، حسن

  أمساء علي، أبا حسني

٢٥٠، ٢٤٩  
٤٨٠  
٢٥١  
٩٨، ٩٧  
٥١٤، ٥١٣، ٣٨٤  
٣٨٥  
٣٨٦  
٣٥٣  

  
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤  
٢٥٢  
٣٨٨  
٤٣٦، ٣٨٧  
٢٥٥، ٢٥٤  
٤٨٣  
٥٤٣  
٣٩٠  
٢٠٩  
٣٨٩  
٢٥٦  
٤٨١  
٥١٧، ٥١٦، ٥١٥  
٥١٨  



                ٤٧٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  أمحد بن حسن أمحد، احلسين
  عبد الرمحن بن عبد العزيز، احلصني
  علي بن عباس بن عثمان، احلكمي
  عبد الوهاب، احلكمي

  محدون حممد أمحد
  عبد الكرمي بن سلطاننزار بن ، احلمداين
  محيدان بن عبد اهللا، احلميدان
  حممد عبد اهللا، حياين
  موالي احلسني، احليان

  )خ(
  خلف خازر، اخلريشة
  علي كايد سليم، خريشة
  هند بنت ماجد، اخلثيلة
  حممد حيىي، اخلراط
  عبد العزيز بن علي، الزاعلة
  عبد الكرمي بن يوسف، اخلضر
  عبد اهللا العبد اهللا، خطابية

  ماجد، طابيةخ
  سعود بن عبد العزيز، اخللف
  عمر، اخلليفة
  حممد بن عبد الرمحن، اخلميس
  عبد اهللا بن عبد الواحد، اخلميس
  حممد، اخلوالدة

١٨٤  
٢١٠  
١٠٢، ١٠١  
٤٨٥، ٤٨٤  
٢٥٧  
١١٩  
١٠٠، ٩٩  
٧١  
٥٤  

  
٢٥٨  
٣٩٢  
٣٩١  
٤٨٦  
٤٥٧  
١٢٠  
٣٩٣  
٤٨٧  
١٥٦، ١٥٥  
٤٨٨، ٣٩٤  
١٥٤  
١٨٥  
٣٩٥  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٨٠

  

  رياض حسن، اخلوم
  حممود عبد اهللا، أبو اخلري

  )د(
  عبد اهللا بن محد، الدايل
  سعيد بن عبد اهللا، دبيس
  محد بن ناصر، الدخيل
  حممود، درابسة
  حممد علي، دقة

  املؤمتر العاشر للتعريب، دمشق
  )هـ٢٣٣ت(حممد بن عائذ ، دمشقي
  شوقي أمحد، دنيا

  إبراهيم بن سعيد بن حممد، الدوسري
  فاحل بن عمران بن حممد، الدوسري
  ترحيب بن ربيعان، الدوسري
  عبد الرمحن بن عبد العزيز، الدويش
  )مشارك(طالل عبيد ، دهان

  )ذ(
  أسعد أمحد، الذكري

  )ر(
  اجمللس األعلى العاملي للمساجد، ابطة العامل اإلسالمير

  علي أمحد صاحل، الراشد
  فلوة بنت ناصر بن محد، الراشد
  موسى سامح، ربابعة

٢٥٩  
٢٦٠  

  
٢٦١  
٤١٣  
٢٦٣، ٢٦٢  
٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤  
٢٦٧  
٣٩  
٣٥٤  
١٨٦  
٥٧، ٥٦، ٥٥  
٥١٩  
١٥٧، ١٠٤، ١٠٣  
٢٩٥، ٢٩٤  
٥٥٩  

  
٣١  

  
٣٢  
٣٩٦  
١٢١  
٢٦٨  



                ٤٨١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  عبد العزيز بن حممد بن عثمان، الربيش
  رويعي بن راجح، الرحيلي
  سليمان بن سليم اهللا، الرحيلي
  محود بن أمحد، الرحيلي
  مسرية عديل حممد، رزق
   حممد عبد السميع،رزق
  صاحل أمحد، رضا
  حممد بن زين العابدين، رستم

  رشدي علي حممد
  حممد بن نعيم حامد، رضوي
  أمحد باسل نور الدين، الرفاعي
  خالد عبد العزيز، رمضان
  منظور بن حممد، رمضان

  الروقي عايض خزام
  أبو فيصل، رواشدة
  اململكة العربية السعودية، الرياض
  حسني أمحد، الرمياوي

  )ز(
  )مشارك(عزت حممد ، زايد

  محد بن عبد اهللا، الزايدي
  أيب إسحاق، الزجاج
  حممود بن صاحل، زعموط
  حيىي بن حممد حسن، زمزمي

١٢٢  
١٢٤، ١٢٣، ٧٢  
١٠٥  
١٥٩  
٢٧١، ٢٧٠  
٣٩٨  
١٦٠  
٧٣  
٥٢٢، ٥٢١  
٥٢٣  
١٢٥  
٥٢٤  
١٦١، ٥٨  
٢١١  
٩٩  
٣٣  
٤٠٠  

  
٥٥١  
٢٦٩  
٣٥٥  
٥٢٦، ٥٢٥  
٦٠، ٥٩  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٨٢

  

  حممد رفعت أمحد، زجنري
  صاحل بن سعيد، الزهراين
  رمزي بن أمحد، الزهراين
  ضيف اهللا بن حيىي، الزهراين
  علي بن حممد، الزهراين
  معلي بن إبراهي، الزهراين
  حسن بن سعيد مبارك، الزهراين
  سعد عبد اهللا بردي، الزهراين
  عبد اهللا بن إبراهيم، الزهراين
  حامد عبد السالم، زهران
  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد، الزيد
  فتحي مصطفى، الزيات

  )س(
  روسين، سامح

  إبراهيم، السامرائي
  فوزي حممد، الساعايت
  يفتقي الدين علي بن عبد الكا، السبكي
  سعود بن محيد، السبيعي
  عمر بن حممد، السبيل
  مسري شريف، ستينيه

  أمحد بن حممد، السجاعي
  حممد بن صاحل، السحيباين
  عبد احلميد بن عبد الرمحن، السحيباين

٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦  
٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣  
٤٥٨، ٣٤  
٢١٢  
٢١٣  
٢١٤  
٥٢٧  
٤٠٣  
٤٠٤  
٢٧٢  
٤٠١  
٤٠٢  

  
٢٧٩  
٣٥  
٢١٧، ٢١٦، ٢١٥  
٣٥٦  
٤٩٠، ٤٨٩  
١٢٧، ١٢٦  
٢٨٠  
٣٥٧  
٢١٨  
٦٢، ٦١  



                ٤٨٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا، السديس
  عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا، السدحان
  )مشارك(إجالل حممد ، سري
  حممد حممود، ياينالسر

  عبد العزيز بن قبالن، السراين
  حممد بن سعد بن عبد الرمحن، آل سعود
  عيسى بن عبد اهللا، اسعدي
  عبد القادر عبد الرمحن، السعدي
  خليل إبراهيم، السعادات

  قاسم بن علي، سعد
  أمحد سعيد، سعدة

  كمال عبد البديع، السعدين
  عابد بن حممد، السفياين
  خالد، السكيت

  ناصر بن حممد، يُسلم
  حممد بن صامل، السلمي
  مجعان بن ناجي، السلمي
  حممد محزة، السليماين
  عادل بن عبد احلميد، السليماين
  حممود بن صاحل، سلمان
  فريد مصطفى، السلمان
  السيد إبراهيم، السمادوين
  حممد بن حممد املشهور باألمري الكبري، السنباوي

١٠٦  
٤٠٥  
٤٠٤  
٤٦٣، ٤٥٩، ٤٠٦  
٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٨  
٧٦  
١٦٤  
٢٨١  
٤٠٧  
٧٤  
٤٦٠  
٤٩٧  
١٦٢، ١٢٨  
٥٣٢، ٥٣١  
٤٦١  
٢١٩  
٢٨٢  
٤١٢، ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨  
٤٩١  
٤٩٢  
٦٣  
٤١٣  
٣٥٩، ٣٥٨  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٨٤

  

  جالل الدين، سالمة
  محن بن عليعبد الر، السنيدي
  رضا حممد صفي الدين، السنوسي
  عبد اهللا بن معتق، السهلي
  مفرح بن إدريس أمحد، سيد

  )ش(
  عبد الرزاق بن خليفة، الشاجيي
  سعد بن ناصر، الشثري
  هيام جنيب، الشريدة
  حممد بن مسلط، الشريف
  شرف بن علي، الشريف
  حامت بن عارف، الشريف
  حامت بن عارف، الشريف
   بن حسنيعبد اهللا، الشريف
  عبد الرمحن بن حممد، شريف
  عبد الوهاب بن أمحد، الشعراين
  أمحد بن عبد اجلبار، الشعيب
  عبد اهللا بن عبد العزيز، الشعييب
  حممد املختار حممد األمني اجلكين، الشنقيطي
  حممد هزاع، الشهري
  حيىي بن عبد اهللا، الشهري
  عبد احملسن بن عبد اهللا بن حممد، آل الشيخ

  

٤٩٤  
٢٢٠  
١٦٥  
١٢٩  
٢٨٣  

  
٧٧  
١٠٨  
٤١٤  
٥٣٤، ٥٣٣  
١٣١، ١٣٠  
٧٨  
٣٦٠  
٢٢١  
٧٩  
٣٦١  
١٣٢  
١٦٦  
١٠٧  
٢٢٢  
٨٠  
١٨٨، ١٨٧  

  



                ٤٨٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  )ص(
  حممد بن علي، لصاملا

  عبد اهللا بن طه، الصايف
  حممود حسني، صاحل
  ناصر بن عبد اهللا، الصاحل
  نادية سعود، الصاحل
  ملكة حسني، صابر

  عبد الوهاب رجب، آل صادق
  حممد بن صادر ماطر، الصاعدي
  عبد الرزاق بن فراج، الصاعدي
  )مشارك(مايسه حممد كامل ، صبحي
  نحممد بن عبد اهللا غبا، الصبحي
  ظافر يوسف، الصرايرة
  أيب زكريا حيىي بن يوسف األنصاري، الصرصري
  ملغي بن ناعم، الصعدي
  صاحل بن حممد، الصغري
  سعود بن محد، الصقري
  صابر عبد الرمحن، صقر
  مري، صفدر

  محود حممد، الصميلي
  هشام بن إمساعيل، الصيين

  )ض(
  علي بن سعد، الضوحيي

  
٢٨٥، ٢٨٤  
٤١٦  
٤٩٣  
٤٦٣، ٤٦٢  
٤٩٤  
٤١٥  
٥٣٦  
٥٦٨  
٢٨٦  
٥٧٦  
٧١  
٤٩٥  
٣٦٢  
٦٤  
٤١٧  
١٦٧  
٥٣٥  
٤٧٢  
٢٨٧  
٣٦٣  

  
١٠٩  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٨٦

  

  )ط(
  )مشارك(فريدة ، طاييب

   عبد الرمحن بن علي بن سليمان،الطريقي
  جناح أمحد عبد الكرمي، الظّهَّار

  )ع(
  سليمان بن إبراهيم، العايد
  حممد علي، عاشور
  عصام حممد، عارف

  أمحد علي، العامودي
  خالد أمحد، العامودي
  عبد الرمحن بن عبد العزيز، العبدان
  حممود يوسف مصطفى، عبده
  حممد بن عبد الكرمي، عبيد
  هيم بن علي بن عبيدإبرا، العبيد

  عبد العزيز بن حممد بن علي، آل عبد اللطيف
  حنان بنت حيىي، عبد اجلبار
  هجو حممد، عبد املاجد
  علي عبد العزيز، العبد القادر
  موفق بن عبد اهللا، عبد القادر
  أبو سعيد حممد، عبد اجمليد
  أمحد شيخ، عبد السالم
  ابن حبيب متام، عبد السالم
  وزيهشام ف، عبد العزيز

  
٤٣٨  
١٣٣  
٢٨٩، ٢٨٨  

  
٢٩١، ٢٩٠  
٤١٨  
٥٣٧  
٥٣٨  
٥٦٩  
٢٩٥، ٢٩٤  
١٦٩  
٨٣، ٧٢  
٨٤  
١٨٦  
٤٩٦  
٥٤٠  
٤٢٠  
٨٥  
٢٩٢  
٢٩٣  
٣٦٤  
٢٢٣  



                ٤٨٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  )مشارك(عبد اهللا حممد ، العبد اهللا
  فاحل بن شبيب، العجمي
  هشام حممد علي، عجيمي
  سلوى حممد عمر، عرب
  علي بن حممد األخضر، العريب

  عبد الشكور بن حممد أمان، العروسي
  خالد بن حممد، العروسي
  حممد خضر، عريف
  سيف بن عبد الرمحن، العريفي
  هاشم، العزام

  لفعبد اهللا خ، العسَّاف
  علي بن سعيد مريزن، عسريي
  مريزن بن سعيد مريزن، عسريي
  عبد العزيز بن إبراهيم، العصيلي
  فهد بن محود، العصيمي
  عبد اهللا بن حممد، العضييب
  حيىي بن حممد إبراهيم، عطيف
  عبد اهللا بن أمحد، عطاس
  عويض بن محود، العطوي
  أمريه صاحل، عطاس
  حممد بن إبراهيم، عقيل
  بنت فراج بن عليسارة ، العقال
  فاطمة بن عبد العزيز، عقيلي

٣٧٧  
٢٩٦  
٢٢٥  
٢٩٧  
١٣٤  
١٥٨  
١١٠  
٢٩٨  
٢٩٩  
٣٠٠  
٣٠١  
٤٩٨، ٤١٩  
٢٢٤  
٣٠٢  
٤٢١، ١٣٥  
٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣  
٣٠٧  
٣٠٨  
٣٠٦  
٥٣٩  
٥٤٢، ٥٤١  
١٧١، ١٧٠  
٥٧٠  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٨٨

  

  عاصم محدان، علي
  حمسن رجب، علي طلبه

  حممد حممد يونس، علي
  حممد بن عبد العزيز بن أمحد، العلي

  صاحل بن ناصر، عليمات
  منرية بنت سلمان، العلوال
  حممود بن إمساعيل، عمَّار
  عبد اهللا إبراهيم، العمري
  حممد، العمريي
  ن عبد اهللا بن حممدأمحد ب، العمري
  صاحل نعيمان عويض، العمري
  حممد بن أمحد، العمري
  حممد بن حسن، العمري
  علي بن عبد العزيز، العمرييين
  أمحد، العموش
  مصطفى حسني، عناية
  جنوى عبد الغين، عناية

  أمحد، العوضي
  عبد اللطيف دبيان، العويف
  ثناء جنايت، عياش

  )غ(
  هاين عثمان، غازي

   بن صاحل بن أمحدأمحد، الغامدي

٣١٤  
٥٤٣  
٣١٥  
١٧٢  
٤٢٢  
٣١٠  
٣١١  
٢٢٦  
٣٠٩  
١٣٦  
٥٤٤  
٣١٢  
٣١٣  
١١١  
٤٦٤  
٣١٦  
٥٤٥  
١٣٨، ١٣٧  
٥٦٩، ٤٢٣  
٣١٧  

  
٥٧١  
٨٦  



                ٤٨٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  علي بن حممد عوده، الغامدي
  سعد أبو راس، الغامدي
  إبراهيم عبد اهللا، الغامدي
  حممد بن إبراهيم بن علي، الغامدي
  عبد اهللا بن مجعان، الغامدي
  مسفر بن سامل بن عريج، الغامدي
  ناصر بن حممد، الغامدي
  سعد بن محدان، الغامدي
  عادل بن حممد نور، غباشي
  محد أبو اليزيد عليأ، الغريب
  )مشارك(لطفي ، غرابية
  فائز محاد، الغرييب

  علي محزة، أبو غرارة
  حممد بن إبراهيم، الغزيوات
  صاحل بن أمحد بن حممد، الغزايل
  عبد اهللا بن محد، الغطيمل
  عبد اهللا بن سليمان، الغفيلي
  عثمان حممد، غنيم

  )ف(
  حممد رفقي حممد، الفتحي
  عدنان، الفرح
   العزيز حممدعبد، الفريح
  حممد بن فهد، الفعر

٢٢٨  
٤٢٤  
٣١٨  
١٤١  
١٤٠، ١٣٩  
٢٢٩  
١١٢  
٣١٩  
٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠  
٣٢٠  
٣٩٥  
٥٤٧، ٥٤٦  
٤٩٩  
٤٦٥  
١٤٢  
١٤٣  
١٧٣  
٤٦٦، ٤٢٥  

  
٤٢٦  
٤٢٧  
٨٧  
٢٣٣  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٩٠

  

  محزة بن حسني، الفعر
  علي بن نواوي، فلمبان
  وحيد، فلمبان
  سوزان مجيل، فكهاين
  سهري زكريا، فودة

  )ق(
  صبحي عبد احلفيظ، قاضي
  ناصر بن الصاحل، القاضي
  نور بنت حسن عبد احلليم، قاروت
  )مشارك(إبراهيم ، القاعود
  عبد اهللا بن ناصر، القرين
  علي بن حسن علي، القرين
  سامل بن حممد، القرين
  بن علي آل ملحان، القرين
  شهاب الدين أمحد بن إدريس، القراي
  أمحد بن حممد بن أمحد، القرشي
  نبأ بن حممد بن حمفوظ، القرشي
  حسان ضيف اهللا، القرشي
  حممد بن محاد، القرشي
  خضر عليان، القرشي
  عايل سرحان، القرشي
  ن عبد اهللاسعيد بن حممد ب، القرين
  سعيد بن مسفر، القعيب

١٤٤  
٤٢٨  
٥٧٣، ٥٧٢  
٥٠٠  
٤٢٩  

  
٤٣٠  
٤٦٧  
٨٨  
٣٩٣  
٣٢٨، ٣٢٧  
١٤٥  
١٧٥، ١٧٤  
٣٢٦  
٣٦٧  
٣٢١  
٣٦٦  
٤٣١  
٣٢٢  
٣٢٥  
٣٢٤، ٣٢٣  
٣٢٩  
٤٣٢  



                ٤٩١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  بسام، قطّوس
  طه عبد اهللا، قمصاين
  حميي الدين حممود، قواس
  مروان إبراهيم، القيسي

  )ك(
  مجال، الكحلوت

  فوزي سعيد عبد اهللا، كبارة
  حممود حممد عبد اهللا، كسناوي
  أمني حممد صاحل، كشمريي
  )مشارك(عبيد عبد اهللا ، كيس

  الرياض –كلية امللك فهد األمنية 
  إميان بنت حممد أمني، الكيالين

  )ل(
  خالد لفتة باقر، الالمي

  دخيل بن صاحل، اللحيدان
  عبد اهللا بن سعاف، اللحياين
  حممود املرسي، الشني
  سليمان بن إبراهيم بن عبد اهللا، الالحم
  نور اهلدى، لوشن
  هوازن أمحد، ملفون
  إبراهيم، ليلى

  )م(
  سعيد بن علي، مانع

٣٣٠  
٥٤٨  
٥٤٩  
١٧٨، ١٧٧  

  
٥٠١  
٥٥٠  
٤٣٣  
٥٧٥، ٥٧٤  
٤٣٦  
٣٧، ٣٦  
٣٣١  

  
٣٣٢  
٩٠  
٩١  
١٨٩  
٨٩  
٣٣٣  
٥٥٢  
٥٥١  

  
٤٣٥، ٣٣٤  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٩٢

  

  بنت عمرفائزة ، املؤيد
  مؤمتر ختطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي

  والتقومي التربوي، مؤمتر املنظمة العاملية للقياس
  دمشق، املؤمتر العاشر للتعريب

  فيصل، مبارك
  عبد احلكيم موسى، مبارك
  حيىي علي، مباركي
  )مشارك(قبالن ، اجملايل
  جهاد، اجملايل
  حممد أمحد، جمايل

  املدينة املنورة، صحف الشريفجممع امللك فهد لطباعة امل
  جممع اللغة العربية بالقاهرة

  رضوان سامل، حمادين
  علي أوشيد، احملاسنة
  )مشارك(علي أمحد ، حممد
  إبراهيم كايد، حممود
  علي بن صاحل، احمليميد
  حسن علي، خمتار

  حممد بن ربيع هادي، مدخلي
  عبد الرمحن أمني، مرغالين
  رشيد، مسيلي
  ن حامدعبد الرمح، املسعود
  خالد بن علي بن حممد، املشيقح

٣٣٥، ٣٣٤  
٣١  
٣٨  
٣٩  
٥٠٢  
٤٣٦  
٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦  
٤٦٤  
٣٤٠  
٣٣٩  
٤١، ٤٠  
٤٢  
٥٠٤، ٥٠٣  
٣٤١  
٤٥٢  
٣٤٢  
٢٣٤  
٤٣٧  
٢٣٥  
٥٠٥  
٤٣٨  
٥٥٤  
١٤٧، ١٤٦  



                ٤٩٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  عبد العزيز عبد الكرمي، املصطفى
  عبد احلكيم بن جواد، املطر

  هوازن حامد، مطاوع
  أمحد حممد، املعتوق
  صاحل بن درويش حسن، معمار
  مجيل حممود هاشم، مغريب
  سعود حممد، مغريب
  خدجية بنت أمحد، مفيت
  سعود حممد، مغريب
  خدجية بنت أمحد، مفيت
  )مشارك(مجيل بن عبد اهللا ، ادميمق

  غازي عبد الواحد، مكي
  حممد شوقي بن إبراهيم، مكي

   الرياض–مكتبة امللك عبد العزيز 
  مكتب التربية العريب لدول اخلليج

  حممد بن ناصر بن أمحد، امللحم
  أمني حممد سالم، مناسية
  حسن، مناع

  عبد اهللا سراج، مندورة
  حممد سعيد، منصور
  بد احلليمحممود ع، منسي
  زبري أمحد، املنصور
  حممد فريز، منفيخي

٤٣٩  
٤٤٠  
٥٥٣  
٣٤٤، ٣٤٣  
٤٤١  
٣٤٦  
٥٥٦  
٣٤٥  
٥٥٦  
٣٤٥  
٥٢٥  
٤٦٨  
١٩١  
٤٥، ٤٤، ٤٣  
٤٦  
٢٣٦  
١٧٩  
٤٨٨  
٥٥٥  
١٤٨  
٤٤٢  
٣٤٧  
١٩٠  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٩٤

  

  املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
  سعد بن موسى، املوسى
  عبد اهللا بن عبد العزيز، املوسى
  عبد احلكيم موسى مبارك، موسى
  خالدة، املوسين
  عبد اهللا بن عبد الرمحن، املهوس
  حممد حسن سليمان، ميال د
  عبد اهللاناصر بن ، امليمان

  مستحسن، مريصفدر
  وجنات عبد الرحيم، ميمين

  )ن(
  مسري سليمان، نتو

  عبد الرمحن، النجار
  شريف عبد الكرمي، النجار

  أغادير، اململكة املغربية، ندوة املدن اجلديدة
  عمر أبو اجملد، النعيمي
  عابد عبد اهللا أمحد، النفيعي
  خلف بن سليمان بن صاحل، النمري

  )و(
   بن عبد الكرميحسن، الوراكلي

  الرياض، وزارة اإلعالم
  حممد ولد سيدي عيسى، ولد حبيب
  حممد عبد اهللا، ولد كرمي

٤٧  
٢٣٧، ٤٨  
٤٤٤  
٤٤٣  
٤٢٧  
٣٤٨  
٥٥٩، ٥٥٨  
١٤٩  
٥٥٧  
١٥٠  

  
٥٦١، ٥٦٠  
٥٧٦  
٣٤٩  
٤٩  
١٨٠  
٤٤٥  
١٩٢  

  
١٧٢  
٥٠  
١٨١  
٩٢  



                ٤٩٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  )هـ(
  عبد اهللا، اهلاجري
  هكتر، هامويل
  سليمان باغيث، اهلامشي

  هرساين حامد علي
  عبد الرزاق بن إمساعيل، هرماس
  عبد الرمحن بن عثمان بن عبد العزيز، اهللّيل
  ن عبد اهللاعبد العزيز ب، اهلليل

  هيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية
  إبراهيم بن سليمان، آل هوميل

  )ي(
  عادل حممد، ياسني

  آسيا حامد، ياركندي
  نوال حامد، ياسني

  
٤٤٦  
٤٦٩  
٥٠٦  
٥٦٤، ٥٦٣  
٩٣  
٣٥٠  
٩٤  
٥١  
٦٥  

  
٥٦٦، ٥٦٥  
٤٤٨  
٤٤٧  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٤٩٦

  

  فهرس البحوث والدراسات
  الرقم  االســــــــــــــــــم

  األبنية املختصة باسم أو صفة يف كتاب سيبويه
املؤسس احلقيقي لنظرية اململكة    : ابن خلدون وليس تشومسكي   

  .اللسانية
  حياته وآثاره ومنهجه يف كتاب كشف اهلم واليأس: ابن عنقاء
  ت اهلجرة الريفية يف منطقة الطائفاجتاها

عوامل البيئة املاديـة    اجتاهات تالميذ الكفاءة املتوسطة حنو بعض       
  .للمدرسة وأثرها يف حتصيلهم الدراسي

االجتاهات التصميمية للفراغات الداخلية يف عمارة مـا بعـد          
  .احلديثة والتجربة السعودية

  قلياًاالجتاهات الوالدية حنو اإلعاقة للطفل املتخلف ع
  االجتاهات احلديثة يف دراسة املهارات واالستذكار

  إحتاف األْنسِ يف العلمني واسم اجلنس
أثر التخصص واملؤهل العلمي وسنوات اخلـربة يف اجتاهـات          
معلمي املرحلة املتوسطة مبحافظة اإلحساء حنو املنهج الدراسي        

  .املطبق يف مدارسهم
  خدرات وإدماهناأثر التلفاز يف التوعية بأخطار تعاطي امل

أثر أساليب املعاملة الوالدية على بعض األساليب املعرفية لدى عينـة مـن             
  .طالب وطالبات جامعة أم القرى

أثر اخللفية األسرية واملناخ االجتماعي للمدرسة على مـستوى       
  .التحصيل ومفهوم الذات عن القدوة األكادميية

  

٣٢٨  
٤٨٩  

  
٣١٣  
٤٥٥  
٤٣٧  

  
٥٦٦، ٥٦٥  

  
٣٧٨  
٣٩٧  
٣٥٨  
٣٦٨  

  
  

٣٨٨  
٤٤٥  

  
٣٨٢  

  



                ٤٩٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  أثر الفهم اللغوي يف فهم املصطلحات العلمية
 استخدام دورات التعلم كنموذج لـتعلم الكيميـاء عـن           أثر

وبقاء أثـر الـتعلم     ، حتصيل الدراسات بالصف الثاين الثانوي    
  .لديهن

  أثر مدة التدريب أثناء اخلدمة على رفع كفاءة مدير املدرسة
  أثر البيئة الطبيعية يف الشعر عند النقاد العرب القدماء

ه حىت هناية العـصر     أثر الصحراء يف نشأة الشعر العريب وتطور      
  .العباسي الثاين

  .أثر اإلميان يف توجيه األخالق
أثر ممارسة األنشطة احلركية املوجهة على النمو احلركي ألطفال         

  .مرحلة ما قبل املدرسة
اآلثار اليت رويت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الترغيـب             

  .إلتيان البيت العتيق للحج والعمرة
  فة املعيةاآلثار املروية يف ص

  اآلثار التربوية واالجتماعية للخادمات يف اجملتمع السعودي
الرؤية اإلدارية  ، آثار البث الفضائي على التلفزيونات اخلليجية     

  .وواقع املضامني الرباجمية
  آثار املثل األعلى

إجراءات خريطية للحصول على الصيغ غري الوافدة جملمـوع         
  .ناهتا األوليةاملضروبات لدالة تبديلية من مجيع ضام

  أحكام السواك
  أحكام ال سّيما وما يتعلق هبا

  األحاديث الواردة يف الدعاء بعد التشهد األخري وقبل السالم

٣٢٩  
٣٧٥  

  
  

٤٣١  
٢٦٤  
٢٦٣  

  
١٧٣  
٤٣٩  

  
٧٢  

  
١٥٢  
٤٣٣  
٤٢٣  

  
١٦٤  
٥٢١  

  
١٢٩  
٣٥٧  
٨٧  
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  األحاديث واآلثار الواردة يف قنوت الوتر
األحاديث واآلثار الواردة يف سنة اجلمعة القبلية وأقوال العلماء         

  .فيها
   يف الصالةاألحاديث واآلثار الواردة يف التسليم

األحاديث اليت أعلها إمام األئمة ابن خزميـة يف صـحيحه يف            
  .كتاب الوضوء

  .احتمال الصورة اللفظية لغري وزن
  األحكام واألخالق والقيم

  مثرته، سببه، االختالف يف تباين أو ترادف الفرض والواجب
األخالق الزوجية وأمهيتها للفتاة املـسلمة يف ضـوء التربيـة           

  .اإلسالمية
  تيار حتديد القضايااخ

  آداب شرعية من أهل الدار مرعية
  الدعوة إىل مكارم األخالق يف الشعر السعودي

إدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوين وأثره يف حتصيل الطالب         
  .الدراسي

أدوار معلمي اللغة اإلجنليزية املتعاونني من وجهة نظـر طلبـة           
  .التربية العملية يف األردن

   دراسة لغوية،وفروعه) أرأيت(
  إرث املسلم من قريبه الكافر

ارتفاع مستوى السكر يف الدم عند التنومي ملرضى جلطة القلب          
  .مصابني بالسكر ومؤشر يدلل على زيادة نسبة املخاطرة

إزالة األشكال يف صالة الركعتني إذ دخل يوم اجلمعة واإلمـام          

٦٦  
٨٣  

  
٩٢  
٩٤  

  
٢٩٠  
٤١٠  
١٠٤  
٣٧٠  

  
٤٢٦  
١٣٥  
٢٨٣  
٣٨٩  

  
٤٨٧  

  
٢٦١  
١٢٨  
٥٦٧  

  
١٣٩  



                ٤٩٩               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .خيطب
، وأبعادهـا ، اأزمة القيادة التربوية املدرسية املعاصرة وأسـباهب      

  .وأساليب تفاديها، واستراتيجياهتا
  أزمة اللغة ومشكلة التخلف يف بنية العقل العريب املعاصر
  األساليب التعليمية من خالل تراجم اإلمام البخاري

أسلوب املعاملة الوالدية ومفهوم الذت وعالقة كـل منـهج          
  .بالسلوك العدواين

  عوديةاالستيطان البدوي يف اململكة العربية الس
  استراتيجيات تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية

استجابة الفول البلدي والتلقيح ببكترييا العقد اجلذري يف التربـة          
  .الرملية باملنطقة الوسطى باململكة

  استفتاء القيم
االستبصار يف زوال الفقار وثيقة طبية مهمة عن احلدبة وأمراض       

  .العمود الفقري وآالمه
منات األولية باستخدام خريطة كارنوه متغرية      استخالص الضا 

  .احملتويات
 إلجياد استجابة كاشف أيوديد     EGS4استخدام برنامج احملاكاة    

الصوديوم املنشط بالثاليوم للفوتونات يف مدى الطاقة أقل مـن          
  . كيلو اكترون فولت٣٠٠

  القادر اجلرجاينحتذاء يف املعىن الشعري عند عبدإشكالية اال
  عدم التطابق يف الرسم والعدد:  اإلجنليزيةأصوات اللغة

إصابة كبد الفئران بالسموم الكبدية للهائمات من البكترييـا         
  .الزرقاء من جنس سنكو سيلستس املعزولة من مكة

  
٣٨١  
٣١٥  
٢١٤  

  
٣٧٦  

  
٥٠٢  
٢٩٥، ٢٩٤  
٥٤٠  

  
٤٠٤  
٢٢٤  

  
٥٢٠  

  
٥٤٧  

  
  

٢٧٣  
٤٧٣  
٥١٣  
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 اصطناع بعض املشتقات اإلسبريو حلقية غري املتجانسة اجلديدة
إطار احتياجات حديثات االلتحاق بأقاسم اللغـة اإلجنليزيـة         

  .ات البنات باململكةبكلي
  أطلس اململكة العربية السعودية

اعتماد جيوب اجلهد النووي بني نواتني من الرصاص على قوى          
  .سكريم

  اكتشاف التغري باستخدام البيانات الرقمية لألقمار الصناعية
، أمهيتـها ، األلفاظ املشتركة املعاين يف اللغة العربية طبيعتـها       

  .مصادرها
  عايناأللفاظ املثلثة للم

  اإلمارة العجلية يف إقليم اجلبال بنودلف
  وآراؤه األصولية، اإلمام أبو احلسن األشعري

  وصورها الفنية، يف اللغة العربية أساليبها" التأبيد"أمثال 
  وأمهيته، االنتخاب عند احملدثني أثره

األنواع األدبية والشعر اجلاهلي يف دراسات بعض املستشرقني        
  .األملان

  لقرآن الكرمياإلنسان يف ا
أمنوذج حماكاة احتمايل حلجم طاقم اإلصالح األمثل يف مشغل         

  .مكائن
  االنتشار املزدوج يف طبقة مسامية تعتليها طبقة مائع

االنتقال احلراري خالل الطبقة اإلسفنجية األفقية معتليها طبقة        
  .املائع يف وجود احلقل املغناطيسي اخلطي على الطبقتني

ديث كيف نوجهها خلدمات اجلامعـات      األوقاف يف العصر احل   

٥٧٠  
  

٤٩٤  
٣٤  
٥٢٤  

  
٤٢٤  
٣٤٣  

  
٣٦٦  
٢٣٥  
٩٦  
٢٦٩  
٧١  
٢٦٨  

  
٤٠١  
٥٢٣  

  
٥٠٨  
٥٠٩  

  
١٤٦  



                ٥٠١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .وتنمية مواردها
إيصال مياه العيون إىل مدينة جدة منذ القرن العاشر حىت هناية           

  .القرن الثالث عشر للهجرة
  إيقاع اللون األبيض يف شعر بشر بن أيب خازم األسدي

  أي املوصولة يف الدرس النحوي
 م االبتدائي العامأمهية التدريس املبكر لإلجنليزية يف مرحلة التعلي

  أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية
أمهية التكنولوجيا الرقمية يف جمال التعلم من وجهة نظر أعضاء          

  .هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية
  )ب(
 حبث يف بعض الصحابة الـذين      –الباحثون عن احلقيقة يف مكة      

  .أسلموا من خارج مكة يف الفترة املكية
  الم يف خدمة الدعوة اإلسالميةحبوث اإلع

برنامج مقترح لتطوير كفاءة عضو هيئة التدريس يف اجلامعات         
  .السعودية

بعض آراء ابن سيده النحوية من خالل شرحه ملشكل شـعر           
  .املتنيب

بعض أوجه االتفاق واالختالف الصوتية بني العربية الفـصحى         
  .واللهجة احلجازية

ية يف ضـوء القـرآن      بعض مالمح السمات الوجدانية النفس    
  .الكرمي والسنة النبوية املطهرة

بعض العوامل املؤثرة يف املستوى الرضي لدى أعـضاء هيئـة           
التدريس عن اخلدمات املقدمة هلم يف جامعة الريموك باململكـة          

  
٢٣١  
٢٥٨  
٢٤٨  
٤٩٩  
٢٨١  

  
٣٨٥  

  
  

١٩٣  
١٦٩  

  
٣٨٠  

  
٢٣٥  

  
٢٩٨  

  
٣٧٢  

  
٤١٤  
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  .األردنية اهلامشية
  بعض العوامل املؤثرة يف استقطاب الطلبة 

  بالغة أساليب التحية
بيت األيويب والتنـافس بينـهم علـى        بنو رسول وعالقتهم بال   

  .العالقة باحلجاز
  البيان والتبيني لضوابط ووسائل متييز الرواة املعلمني

  البيان اخلتامي للمؤمتر العريب لتقنية املعلومات
  البيان اخلتامي والتوصيات لندوة اإلسالم وحوار احلضارات
  البيان اخلتامي والتوصيات لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي

  )ت(
تأثري برامج األوملبياد اخلاص التقليدية واملدجمة علـى مفهـوم          

  .الذات لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي باململكة
تأثري ثالثة أنواع من األعشاب الضارة يف منو وإنتاجية الـشعري           

  .حتت ظروف منطقة القصيم
تأثري بعض املتغريات الدميوغرافية واالجتماعية على مـستوى        

  .الوظيفي يف مهنة التمريضاإلجهاد 
مونو "تأثري بعض املعادن الثقيلة ومحض اجلربيليك على منو فطر          

  ".إسكس ربر
تأثري الشيوال على التغريات اهلستوكيمائية املستحثة بواسـطة        

  .رابع كلوريد يف كبد الفئران
تأثري بعض الفيتامينات واهلرمونات على منو اخلاليا بانية العظم         

  .ةالبشرية املزروع
تأثري بعض العقاقري على عدوى التوكد وبالزما احلادة واملزمنة         

  
٤٠٠  
٢٨٤  
١٩٧  

  
٧٠  
٢٨  
٤٥  
٤١  

  
٤٤٠  

  
٥٤٩  

  
٥٠١  

  
٥٢٩  

  
٥٣٥  

  
٥٣٨  

  
٥٧٦  



                ٥٠٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  .يف حيوانات التجارب
تأثري زيادة مساحة اخللية الشمسية املتكونة من األغشية الرقيقة         

  .CDYE/cdsمن ماديت 
تأثريات املاء النقي واملاء املاحل على آليات تآكل بعض املـواد           

  .والذ عدمي الصدأاللدنة أثناء إنزالقها على مادة الف
تأثري تغيري صيغ الفعل يف اللغة العربية على تعليم نظرياهتـا يف            

  .اللغة اإلجنليزية
تأليف فتوى يف استحقاق األب حضانة بنت سبع سـنني دون           

  .األم
  تاريخ قلعة رباح يف األندلس يف العصر العباسي

 والتبـادالت املوجـودة بينـهما يف        V/و   / F/تاريخ صويت   
  .ةاإلجنليزي

  تربئة النقد العريب القدمي من ثنائية اللفظ واملعىن
اجلـواب  (التثليث ومنهج ابن تيمية يف إبطاله من خالل كتابه          

  ).الصحيح
اكتـشاف جديـد يف     ، جتارب ابن اهليثم عن اخلداع البصري     

  .تاريخ علم النفس التجرييب
  التجديد احلضري بني املنهجية والتطبيق والتجربة السعودية

  ملناسبة واملالءمة والتأثريحتقيق ا
  حتقيق القول يف حق أبوي الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  التجربة الشعرية بني الصدق الفين وصدق الواقع
  حتليل الظواهر الصوتية يف قراءة ابن كثري مقرئي مكة املكرمة

  جليسم جويس، "يوليسيس"حتول الراوي يف رواية 

  
٥٤٤  
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  ضرة بالثديالتحكم يف إزالة التكلس للتكلسات امل
حتليل الصور الوراثية للبكترييا الزرقاء الـسامة مـن جـنس           

  .سينوكيتيس املعزولة من مكة املكرمة
حتليل التربة والفلورا الفطرية واحملتوى املعدين لنبات احلنظل من 

  .اململكة
  حتليل اجتماعي لغوي ألمساء الشيشان الشخصية

  التحليل املعدين للفوفل
 للنسخة العربية املعدلة من االختبار الذي       حتوير وتطوير معايري  

  .يقيس القدرة على الفهم السماعي للغة احملكية يف اململكة
ختطيط التغري وإدارته يف مؤسسات التعلـيم العـايل املبـادئ           

  .مدخل تربوي، واألسس
  التخطيط التنموي اإلقليمي يف إطار الالمركزية اإلدارية

غات األجنبية وتطبيقـه يف     التدريس املصغر يف ميدان تعليم الل     
  .برامج إعداد معلمي اللغة العربية الناطقني بغريها

التدخل السلوكي املعريف خلفض االندفاعية لـدى األطفـال         
  .املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة

  )دراسة لغوية قرآنية(التداخل يف اللغات 
  تدهور بيئة الغابات على منحدرات جبال السروات

دراسة يف األخطاء اللغوية التحريرية لطالب      (نيث  التذكري والتأ 
  ).املستوى املتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى

تذكر معاين النصوص املقروءة واملسموعة لدى بعض متعلمـي         
  .اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية

  الترخص مبسائل اخلالف ضوابطه وأقوال العلماء فيه
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ت النحوية والصرفية إىل أواخر القرن      الترتيب الصريف يف املؤلفا   
  .العاشر اهلجري

ترمجة الكتب العربية يف الطب والرياضيات والفلك إىل الالتينية         
الثـاين  ، يف أسبانيا خالل القرنني السادس والسابع اهلجـريني       

  .عشر والثالث عشر امليالديني
  الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس
  بات العضويةالتسمية النظامية العربية للمرك

  التصغري يف اللغة
  تصميم الروشان وأمهيته للمسكن

التصميم األقل تكلفة لدوائر تبديلية عديدة املخارج باستخدام        
  .احللول اخلريطية للمعادالت البوالنية

تصميم أفضل لقواعد البناء يف لغات الربجمـة بقـصد جتنـب            
  .املشاكل املتناقضة

  ية الفلسطينيةالتضامن العريب اإلفريقي جتاه القض
تطور املتحصالت واملدفوعات يف ميزان مـدفوعات اململكـة         

  .هـ١٤١٢/هـ١٣٩١خالل الفترة 
  التعريفات األصولية يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

  تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما خيالفه
على طريقة املربعات الصغرى عندما يكون املتغريات       : تعليقات

  .معرضني للخطأ
  تعزيز تعلم اللغة اإلجنليزية من خالل تدريس األدب اإلجنليزي

  تعدد األغراض من مقاييس املفاضلة بني الشعراء يف النقد القدمي
  تغيري استخدام اللغة بني املتحدثني بالعربية يف أمريكا
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  التفريق بني الزوجني للغيبة
  تقدير الوضع االجتماعي الثقايف يف البيئة السعودية

تراكبات انتقال الشحنة للنيكوتيناميد وبعض مـشتقاته       تقدير م 
  .يف املستحضرات الصيدالنية والتوصيلية الكهربية

مسامهات ثالثة أعمال فلوريـة حديثـة يف فهـم          : تقرير عن 
  .العناصر اخلشبية لنباتات ذوات الفلقتني يف اململكة

تقرير عن دراسة ميدانية لتحديد العوامل املؤدية إىل ظـاهريت          
وب والتسرب بني طالب جامعة أم القرى من وجهة نظر          الرس

  .الراسبني واملتسربني وأعضاء هيئة التدريس
تقرير عن املؤمتر اخلامس عشر للمنظمة العاملية لعلم النفس عرب          

  .الثقايف
تقرير عن ندوة مظاهر تطور الشخصية االجتماعية للمـواطن         

  .السعودي
 التربوي يف القـرن     مستقبل وحتديات التقومي  : تقرير عن مؤمتر  
  .احلادي والعشرين

التقرير الصادر عن املؤمتر العاشر للتعريب للمنظمـة العربيـة          
  .للتربية والثقافة والعلوم

عن بعض التباينات الواضحة يف مسميات بعض األنواع        : تقارير
  .النباتية الزهرية

  التقرير الصادر عن املؤمتر العاشر للتعريب بدمشق
) أ(النسخة  " نس للتفكري االبتكاري اللفظي   تقنني اختبار تورا  "

  .على املنطقة الغربية من اململكة
) أ(تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكاري املصور النـسخة         
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  .على املنطقة الغربية من اململكة
تقومي مناهج التربية اإلسالمية يف املدارس الثانويـة يف سـلطنة          

  .بروناي دار السالم
  ية العملية بكلية التربية للبنات جبدهتقومي برنامج الترب

تقومي برنامج الدبلوم العام يف التربية بكليات التربية للبنات يف          
  .بعض مدن اململكة من وجهة نظر الدراسات

تقومي برامج مركز الدورات التدريبية بكلية التربية من وجهـة          
نظر مديري املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واملـوجهني        

  .تربويني على مدى ثالثة أعوامال
  تقومي دية املسلم بالريال السعودي

  تقومي احلديث الضعيف بني الفقهاء واحملدثني
  تقومي مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة

 تقييم الرعاية املؤسسية لرتالء دور مؤسسات التربية االجتماعية
  التكييف االجتماعي للطالب الوافدين

   أمراض الثديالتلكس يف
  التلقني وأثره يف الرواية عند احملدثني

  التناص بني التراث واملعاصرة
  التنصيص على العلة وأثره يف ثبوت القياس

  التنظيم االجتماعي لقرية الغرير يف حمافظة الكرك
  التنغيم يف التراث العريب

  التنغيم يف إطار النظام النحوي
 اململكة العربية السعودية    التنمية والتقارب واإلندماج يف جمتمع    

  .قدمياً وحديثاً

  
٣٨٦  

  
٤١٥  
٤٤٨  

  
٤٤٣  

  
  

١٨٥  
٦٩  
٤٤٧  
٤٥١  
٤١٧  
٥٧٢  
٨٤  
٣٣٣  
١١١  
٤٦٤  
٢٥٤  
٣٢٠  
١٨٤  

  



 هـ١٤٢٦، ذو القعدة ) ٣٥(، ع ) ١٧(ج   ،ة واللغة العربية وآدابهایعلعلوم الشررى مجلة جامعة أم الق     ٥٠٨

  

التنمية االجتماعية والفكرية لإلنـسان الـسعودي يف ضـوء          
  .األساليب املهنية للخدمة االجتماعية

  تنويه القرآن بعلم داود وسليمان عليهما السالم
  التورق املصريف عن طريق بيع املعادن

  التوبة وشروطها
  عهد السعودي الظاهرتوسعة املسجد النبوي الشريف يف ال

  التوكيل يف اخلصومة يف الفقه اإلسالمي
دراسـة حتليليـة ألحبـاث      ، توطني علم النفس يف العامل العريب     

  .واملوهبة، والذكاء، اإلبداع
  توظيف التصميم العمراين للحد من اجلرمية يف املناطق السكنية

  توزيع البيتايني يف العائلة إيوفور بييسي
 ذي  VU-NEيمات الرماديـة يف تفاعـل       التوزيع الزاوي للجس  

  .الطاقة العالية
التوبولوجي املتراص املفتوح على جمموعة الدوال اجلزئية مـن         

  .فضاء تبولوجي
حتـت عنـوان    . توصيات املؤمتر التربوي الثالث إلعداد املعلم     

  .واستشراق املستقبل... تأمل الواقع 
ي يف  املـدخل املنظـوم   "توصيات املؤمتر العريب الثاين حـول       

  ".التدريس والتعلم
  توصيات ندوة معاين القرآن الكرمي

  "اإلسالم وحوار احلضارات"توصيات ندوة 
  توصيات ندوة اجملتمع واألمن

توصيات الندوة الدولية الثنائية القتصاديات املوارد الطبيعيـة        
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  .املتجددة واحملافظة عليها
توصيات ندوة املدن اجلديدة يف الوطن العـريب ودورهـا يف           

  .التنمية املستدامة
  توصيات ندوة حتصني شباب اجلامعات ضد الغزو الفكري

  توصيات ندوة اإلنترنت يف اململكة وآفاق املستقبل
توصيات اللقاء اخلامس ملمثلي اجلامعات وقطاعـات التعلـيم         

  .العام
توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول متكني املدرسة من ختطيط         

  . احمليطةوتنفيذ برامج صحية يف البيئة
توصيات الندوة الدولية الثانية القتصاديات املـوارد الطبيعيـة     

  .املتجددة واحملافظة عليها
اجلمعيات األهلية اخلليجيـة لرعايـة      (توصيات الندوة العلمية    

  ").الواقع والطموح"املعاقني 
توصيات مجعية النشاط الطاليب ودوره يف العمليـة التربويـة          

  .والتعليمية
ة التاسعة عشر للمجلـس األعلـى العـاملي         توصيات الدور 

  .للمساجد
  أن اللغة ال تنفصل عن حياة األمة. توصيات جممع اللغة العربية

توجهات : توصيات ندوة الدراسات العليا باجلامعات السعودية     
  .مستقبلية

التوصيات والنتائج لندوة الفاقد التعليمي يف االجتماع السادس        
  .ملؤسسة العايل

 السنوية الثالثة عن ترشيد استعماالت املياه يف        توصيات احللقة 
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  .اململكة لألغراض الصناعية
  توصيات ندوة تفعيل الدور املتجدد ملؤسسات العايل واجلامعي

هتمة الرواة بعض الشعراء األعراب الـذين عاصـروا نـشأة           
  .اإلسالم جبفاء الدين ووقته

ـ          ة توصيات ندوة ختطيط وتنظيم النقل واملرور ملدن وقرى مك
  .املكرمة

رؤى "توصيات ندوة القبول ومعايريه يف اجلامعات الـسعودية         
  ".مستقبلية

  توصيات ندوة تطوير املعلم اجلامعي
  توصيات اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

  "حنو تربية بيئة أفضل"توصيات لندوة 
،  الواقـع الـراهن    –توصيات ندوة السياحة يف حمافظة جده       

  .ملستقبليةواإلمكانات ا
  )ث(

مدى فهم الطالب   "الثانويات املطورة باململكة العربية السعودية      
  ".واملعلمني لنظام الدراسة بالثانويات املطورة

  )ج(
  مفهومه وتطوره وبعض تطبيقاته: اجلرب

أكمـل  "جزء فيه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            
روايـة  " لهوخيارهم خيارهم أله  ، املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً   

  .ودراية
  جزء فيه من غرائب ابن ماجه لإلمام الذهيب

أسس وتطبيقـات باألسـاليب     : اجلغرافيا الكمية واإلحصائية  
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  .احلاسوبية احلديثة
  مجاعات الفرسان الدينية وحروهبا مع املسلمني يف األندلس 

  جهود امللك عبد العزيز يف عمارة عني عرفة
ل سعود يف تأسيس الدولـة      جهود اإلمام التركي بن عبد اهللا آ      

  .السعودية الثانية
  )ح(

  احلافظ املؤرخ أبو القاسم بن بشكوال شخصيته ومؤلفاته
  حاضروا املسجد احلرام ومتتعهم بالعمرة إىل احلج
  احلاجات اإلرشادية للعاطلني عن العمل يف األردن

  احلج البينات يف تفسري بعض اآليات
  حجية قول الصحايب عند السلف

  )فظ اهللا حيفظكاح(حديث 
  حديث ال نكاح إال بويل
  حديث القرآن عن احلج

  حديث عمر رضي اهللا عنه يف نوم اجلنب
  واملصنفات فيه، وحكمه، وفوائده، تعريفه، احلديث املقلوب

  حديث املتنيب عن شعره شعراً
البيعان باخليار مـا مل     "حد الفرقة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم         

  . بالكالمأهي باألبدان أم" يتفرقا
  حروف املعاين املركبة وأثر التركيب فيها

حرمدان روشن بالواجهة الرئيسية يف مرتل آل القرع بـسوق          
  .الليل يف مكة املكرمة

  )وما تبقى من شعره، أخباره(احلزين الكناين 
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  وأثره النحوي، أبو احلسن بن الباذش الغرناطي
  لى ومدلوالتهدراسة عقدية ملعىن املثل األع. حقيقة املثل األعلى

  حقيقة اخلالف يف التعليل باحلكمة وأثره يف الفقه اإلسالمي
  حقوق اإلنسان يف فلسفة الثورة الفرنسية

حقوق الطفل يف كتب التربية االجتماعية والوطنية للـصفوف         
  .األربعة األوىل

  حكم أخذ الوالد مال ولده
  حكم صالح الفريضة النافلة داخل الكعبة املشرفة

   ملس القرآن الكرميحكم الطهارة
  حكم نقض الوضوء بأكل حلم اإلبل

  حكم قيمة الزمن يف املبادالت املالية يف الشريعة اإلسالمية
حكم األواين الذهبية والفضية وما ُموِّه هبما اسـتعماالً وبيعـاً           

  .وشراًء
  .حكم تقليد اجملتهد امليت عند األصوليني

 مسائل وفروعحكم دعاء ختم القرآن الكرمي وما يلحق به من 
  محاية شجرة الطلح األبيض النادرة يف اململكة

  احلمل على النقيض يف االستعمال العريب
محاية ملفات اآلالت واحملوالت الكهربائية باسـتخدام فـرن         

  .اجلهد
  حياة القائد بني القدوة واالقتداء
  )خ(

اخلصائص والقواعد األساسية لالقتصاد الزراعي من منظـور        
  .إسالمي
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   النفسية ملتعاطي املخدراتاخلصائص
  اخلصائص السيكومترية ملقياس االجتاهات حنو اإلحصاء

  اخلطب ذوات السبب أحكامها وآداهبا يف الفقه اإلسالمي
اخلواص الدوزميترية وبعض تطبيقـات لفلوريـد الكالـسيوم         

  .املشوب باملنجنيز
  خطة الشريعة اإلسالمية يف االستئذان والدعاء يف املرتل

   سيبويه واخلليل يف الصوت والبنيةاخلالف بني
  خلل األصوات يف معجم اجلمهرة

منظور تربوي نفسي لدى كل مـن ابـن مـسكويه           : اخلُلق
  .والغزايل

  اخليال عند التفتازاين وكولردج
  )د(

  دار الضيافة مبكة املكرمة يف عصر السلطان عبد احلميد الثاين
  اردراسة يف شعر الشاعر السعودي أمحد خليل عبد اجلب

دراسة حتليلية للنظام احملاسيب يف الدواوين يف عـصر اخلالفـة           
  .العباسية مبصر

دراسة حتليلية حملتوى كتب القـراءة واحملفوظـات للمرحلـة          
  .االبتدائية العليا يف جمال التربية البيئية يف اململكة

دراسة وصفية العالقة بني موقع جلوس الطالب واجتاهاته الـيت          
  .واملعلمني وذاته، ين واملدرسةيكوهنا الطالب اآلخر

دراسة تركيب الزوائد املوجودة على أزهار نباتـات جـنس          
  .الكروزوفورا

دراسة قياسية إحصائية لنشاط القطـاع اخلـاص يف اململكـة           
  .وتوقعات مستقبل هذا النشاط
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دراسة العالقات بني مستوى الطـالب يف اللغـة اإلجنليزيـة           
ية جبامعة امللـك فهـد      ومستوى إجنازهم يف الدراسات اجلامع    

  .للبترول واملعادن
دراسة لبعض اخلصائص االنفعالية لدى ذوي صعوبات الـتعلم         

  .من تالميذ املرحلة االبتدائية
دراسة صحة الكمية بني الظواهر اجلغرافية عند ترميزها علـى          
  .اخلرائط املوضوعية باستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافيا

ل االنزالقي اجلاف لـبعض املـواد       دراسة مقارنة سلوك التآك   
  .اللدنة

دراسة مرويات غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته من           
  .كتاب الطبقات الكربى

دراسة البالغة العربية يف ضوء النص األديب للنـاطقني بغـري           
  .العربية

دراسة تصميم نظام للعالج بأسر النيوترون يف نواة البـورون          
  .باستخدام طرق مونت كارلو

، دراسة على الغطاء النبايت والنظام البيئي جلبـال بـين سـعد           
  .جنوب مدينة الطائف

دراسة عن تقديرين لدالة االحنـدار متعـددة احلـدود ذات           
  .األخطاء يف املتغريات

دراسة نظرية النتقال حزم األشعة السينية خـالل اخلرسـانة          
  .املشبعة باهلواء املستخدمة يف احلماية اإلشعاعية

  صميم قاعدة معلومات متكاملةدراسة ت
دراسات عن التحكم اهلرموين يف عملييت تكـوين احليوانـات          
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  .املنوية والبويضات يف البزاق
 تسخيل النوع   -: دراسات يف فلورة اململكة العربية السعودية     

  .النبايت
دراسات عن التلوث امليكرويب للهواء اجلوي باملدينة املنـورة         

  .أثناء موسم احلج
ولوجية على البكترييا الزرقـاء الناميـة يف مكـة          دراسات بي 
  .املكرمة

  دعاوى النصاري يف جميء املسيح عليه السالم
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصـالحية وصـداها يف           

  .الغرب
  الدعوة يف السودان وتأثرها بالدعوة السلفية

  الدعوة إىل مكارم األخالق يف الشعر السعودي
  )والضرورة الشعرية.. قرآن ال(دفاع عن كتاب اهللا 

  دفاع عن املبين للمجهول يف اللغة العربية
  دالالت عن النهي عند األصوليني وأثرها يف الفروع الفقهية

  داللة ترتيب اجلملة يف خطب العصر العريب
  دور العقالنية املركزية يف التخطيط العمراين العريب

عـصر  دور إمامة آل فضل السياسي يف بالد الـشام إبـان ال           
  .اململوكي

  دور توجيه األسرة يف املمارسات التروحيية لدى األبناء
  دور العامل الطبغر يف تشكيل وتوجيه أمناط التنمية احلضرية

  الدورة احليوية لإلسكان احلضري
  الدور الفرنسي يف احلروب الصليبية ضد مسلمي األندلس
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  )ذ(
  الذكر اجلماعي بني اإلتباع واإلبتداع

  )ر(
  ية لصفات مكة عند أهل الكتابرؤية تارخي

  الرحلة للدعوة ونشر العلم
  الرحيل عن دائرة البعد قراءة يف قصيدة البحتري

حقيقته وكمه  ) االنقطاع الباطن (رد خرب الواحد مبا يسمى بـ       
  .وأثره يف الفقه اإلسالمي

  الرضا بالقضاء
  رعاية التفوق بني اإلبداع والذكاء

  "ألف ليلة وليلة"الرومانتيكية و 
  الروح بني اخللق والبقاء

  الروايات اليت كتبت عن العرب باللغة اإلجنليزية
  الروح القدس يف عقيدة النصارى

الرواة عن سعيد بن أيب عروبة ممن ورد فيهم ما مييز حـديثهم             
  .عنه أهو قبل االختالط أم بعده
  )ز(

زخارف املالط واآلجر يف دار اهلناء وقلعة أجياد ومـرتل آل           
  . املكرمةالقرع مبكة

  الزخرفة املكية
زوائد منتقى ابن اجلارود على الكتب الستة مـن األحاديـث           

  .املرفوعة
  الزيادة على مثلث قطرب
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  وآراؤه، وآثاره، الزيادي النحوي حياته
  )س(

  السهم الصائب يف قبض دين الغائب
بـني النفـي    " الـصفي "سهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم        

  .واإلثبات
، وأمهيتـها ، ية يف النظام اإلسالمي مفهومهـا     السلطة السياس 
  .وخصائصها، وحكم إجيادها

سلسلة دراسات فيلولوجية حلاالت اإلجهاد احلـراري بـني         
  .احلجاج

السمات الدميغرافية للمجتمع السعودي اجلنسني يف املرحلـة        
  .الثانوية

  مسات ما بعد احلداثة اجلغرافية
  مساع األموات بني النفي واإلثبات

إلنفاق العام اليت انتهجها اخلليفة عمر بن عبد العزيـز          سياسة ا 
  .وآثارها االقتصادية الكلية

  )ش(
  شرح العالمة األمري على نظم العالمة السجاعي يف ال سيما
  الشعر يف كتاب األمثال الظاهرة املنسوب إىل املاوردي

  الشعر والغموض ولغة اجملاز
حلة التعليم  الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب وطالبات مر      

  .اجلامعي يف جامعة أم القرى
  شهداء معركة القادسية
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  )ص(
  صدرية رخامية من األندلس

  الصراع بني أبناء يوسف األول وأثره يف إضعاف مملكة غرناطة
صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الطور الثاين من التعليم          

  .طقة بالعربيةاألساسي يف املناطق الناطقة بالرببرية واملناطق النا
صفة الرضا بني اإلثبات والتعطيل وأثر اإلميان هبـا يف حيـاة            

  .املسلم
  صوت اهلاء يف العربية

  صوت اهلمزة يف اللغة العربية بني القدماء واحملدثني
  الصورة الفنية حلقول التراجيدي يف الشعر اجلاهلي

  صيغة فُْعلَى يف العربية
 وصـفة حمليـة     صيغة مكة املكرمة عالج الداء الـسكري يف       

  .ألعشاب طبية من التراث
  )ض(

  ضرب من التطور يف الصحافة العربية
  الضمري املتصل بعد لوال
  الضمري املتصل بعد لوال

  )ط(
طبيعة التفاعل اللفظي بني املعلم والطالـب يف دروس مـادة           

  .العلوم
  طرد الباب على وترية واحدة ومظانه يف العربية

الب البناء للحصول على التصميم     طريقة التقنية التحليلية القو   
  .األفضل
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طرق العالج النفسي املستخدمة من قبل األطبـاء النفـسانيني          
  .باململكة العربية السعودية

طرق متعددة للسيطرة على نظام من صفوف االنتظـار ذات          
  .القناة الواحدة

  .طريقة حلل مشكلة البحث التسلسلي
  )ظ(
  ظاهرة املد يف األداء القرآين

  لتكرار يف شعر أيب القاسم الشايبظاهرة ا
  ظاهرة التلطف يف األساليب العربية

  ظاهرة الغموض بني عبد القادر اجلرجاين والسلجماسي
  الظهري املائي واحلجم األمثل للمدنية السعودية

  )ع(
  ورسائله، عبد امللك اجلزيري وما بقي من شعره

 أسـبابه "هــ   ٣٢٠ – ٢٤٧العجز املايل يف الدولة العباسية      
  ".والطرق اليت اتبعت يف عالجه

  الفكرة والتطبيق دراسة شرعية نفسية: العزلة
  عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقته بدافعية اإلجناز

  العقل عند األصوليني
العقل املستعار حبث يف إشكالية املنهج يف النقد األديب العـريب           

  .احلديث املنهج النفسي أمنوذجاً
   يف نشأته وتطوره ومدوناتهدراسة، علم أحكام القرآن

  علم التفسري يف كتابات املستشرقني
  علم اجلمال لدى سوزان الجنر
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عالقات القراخانني بتركستان وبالد ما وراء النـهر بالـدول          
  .اإلسالمية اجملاورة ودورهم يف نشر اإلسالم

  العالقات بني ثوروه وهوثورن
  العالقات العسكرية اإلسرائيلية التركية

  بني مراحل التحضر ومراحل النمو االقتصاديالعالقات 
العالقات السياسية بني الدولة العباسية والدولة البيزنطيـة يف         

  .عهد اخلليفة هارون الرشيد
العالقات العسكرية بني مملكة سبأ وذي ريدان ومملكة أكسوم         

  .يف القرن الثالث امليالدي من خالل النصوص السبئية
نية مع مصر العثمانية يف النـصف     عالقات الدولة السعودية الثا   

  .الثاين من القرن الثالث عشر اهلجري
العالقات بني البعد الزمين لالمتحانـات والبعـد التحـصيلي          

  .للطالب
العالقة بني التفكري الناقد والتحصيل الدراسي للطالب املعلمني        

  .وبني حتديدهم لألخطاء اللغوية وتصنيفها
لنقديـة والبالغيـة وشـعر      العالقة بني مقوالت عبد القادر ا     

  .الطائيني
  والتراث النثري، السرية، عمرو بن مسعدة الصويل

  "لوردجيم"العناصر الشرقية يف رواية كونراد 
  العناية النمطية الفعلية

  العناية بتعليم القرآن الكرمي وإكرام أهله
العناقيد الصوتية يف مستهل املقطع وقاعدة تتابع الرنني يف لغـة           

  .اإلنشيرت
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٣٢٤  

  
٣٥٠  
٤٨٤  
٤٨٢  
٥٣  
٤٧٠  

  



                ٥٢١               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  عوامل املعنوية يف النحو العريبال
عوامل تشجيع طالب املرحلة املتوسطة للمشاركة يف األنشطة        

  .املدرسية الالصفية واملشكالت اليت حتد من ذلك
عوامل االنفصال الكامنة بني نتائج البحث التربوي وتطـوير         

  .العملية التربوية
  )ف(

  فضل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
  ت اجلزئية من الفضاء التوبولوجيفضاء مجيع اجملموعا

  فضاء الدول لتصنيف مناسب
فعالية برنامج إرشادي مقترح ألمهات األطفال املتخلفني عقلياً        

  .يف تنمية السلوك التكيفي ألطفاهلن
  فقهاء الصحابة املكثرون من الفتوى ومناهجهم االجتهادية

فقه عمر رضي اهللا عنه يف آداب الطواف مقارناً بفقه أشـهر            
  .جملتهدينا

  الفقر املبيح ألخذ الزكاة بني النظرية والتطبيق
  الفلسفة اجلمالية عند محزة شحاته

  فن التوقيعات األدبية يف العصر اإلسالمي واألموي والعباسي
  الفونيم  التاريخ احلقيقي للمفهوم واملصطلح

  )العوامل واملظاهر(يف خصوصية وحدة األدب العريب 
  )ق(

   قبل أوانه عوقب حبرمانهاًقاعدة من استعجل شيئ
  قاعدة اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه
  قاعدة يف إدارة العدم البن تيمية

٢٥٦  
٣٨٣  

  
٤١٢  

  
  

٣٥١  
٥٦٤  
٥٦٣  
٣٧٤  

  
١٠٠، ٩٩  
١٢٤  

  
١٤٣  
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  قرائن ترجيح التعديل املتعلقة مبرويات الراوي
القاف املسماة فصيحة واألخرى املسماة عامية يف عربية اليوم         

  .الفصحى
  القصة القصرية عند شيخة الناغي رائدة القصة اإلماراتية

  يدة النثر بني حد الشعر وجتليات السورياليةقص
  يف النحو العريب) لن(قضايا 

  اشتراكه وصياغته، وتعدده، قضايا املصطلح البالغي كثرته
  قضية التنازع يف االستعمال اللغوي

  القلب املكاين
  قلعة تبوك

  القواعد الثالثون يف علم العربية
 على ضـوء    قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر       

  .الكتاب والسنة
  قول الفالسفة املنتسبني لإلسالم يف توحيد الربوبية

  القياس الشكلي
  القياس ومكانته يف املنطق اليوناين

والقياس ، القياس اللغوي والقياس الناتج عن تغري تارخيي لغوي       
  .اللغوي الناتج عن إضافة كلمات يف اللغة يف فترة زمنية

  .قياس العكس حقيقته وحكمه
  القيم التربوية واالجتماعية يف أناشيد املهد عند العرب

  القيد املفروض على تفعيلة املقطع يف لغة األتشنيز
  )ك(

  )املستخرج(كتاب الصوائف 

٩٠  
٢٣٨  

  
٢٥١  
٣٣٠  
٢٤٣  
٢٨٥  
٢٩٢  
٣٠٩  
٢٢٥  
٣٦٧  
١٥٩  

  
١٥٥  
٢٤٤  
٩٧  
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١٠٨  
٣١١  
٤٧١  

  
٣٥٤  



                ٥٢٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  الكعبة وبعض أحكامها املهمة
  الكفر األكرب

الكفايات التعليمية املتوافرة لدى الطلبة املعلمني ختصص معلم        
  .ةجمال اجتماعيات يف جامعة مؤت
  كفاءة نظام التمويل اإلسالمي

الكالم على احلديث رواه اجلوبياري من األلف سؤال عن عبد          
  .اهللا بن سالم

  الكم الزمين لصويت الغنة يف األداء القرآين
   أمينوثيازول ومشتقاته– ٢كيمياء 

  )ل(
  لباب اإلعراب املانع من اللحن يف السنة والكتاب

  اللَّثَّنغ بالراء 
  تلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوعاللموع فيما خي
  ملن احلضانة؟

  اللهجات العربية احلديثة بني التهجني والتوليد
  )م(

  ماذا ميكن أن يفعله املربون ملكافحة املخدرات
  املؤثرات العربية يف شعر الشاعر اإلجنليزي جيفري تشوسو

  مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية
ط وتطوير التعليم والبحث العلمـي التطبيقـي يف         مؤمتر ختطي 

  .الدول العربية
  مؤمتر املنظمة العاملية للقياس والتقومي التربوي

  مؤلفات السيوطي يف علوم البالغة

١٣١  
١٥٣  
٤٦٥  
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  املباحث الغيبية
  مبدأ العالج اإلشعاعي

  املثلث أليب إسحاق الزجاج
  اجملاز عند األصوليني بني اجمليزين واملانعني

  ءه يف أعمال أدبية سعودية خمتارةاحمللي وما ورا
خمتارات من رواية الشعيب التارخيية عن عصر الراشـدين مـن           

  .كتايب تاريخ الرسل وامللوك ووقعة صفني
خمتارات من الروايات املنسوبة إىل الشعيب يف عـصر الدولـة           

  .األموية
  مدخل لدراسة أحاديث األحكام

لقرن اخلامس  املدرسة األندلسية يف شرح اجلامع الصحيح من ا       
  .إىل القرن الثامن اهلجري

مدى فاعلية برنامج التنوير االنفعايل يف تنمية الذكاء االنفعـايل          
  .للطالب والطالبات بكلية التربية بالطائف

مدى إسهام برنامج تطوير اإلدارة املدرسية يف امتالك مـديري          
  .املدارس الثانوية للكفايات اإلدارية

  د احملدثنيوداللتها عن، مرتبة الصدوق
 مرض القلوب وشفاؤها عند شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم

  املرأة الناقدة يف األدب العريب
مستوى املعلومات البيئية لدى طلبة جامعة الريموك وعالقتـها         

  .باجتاهاهتم حنو البيئة
  مستوى تطوير مناهج علم السابع والثامن يف األردن

  نشأهتا وتطورها، املستخرجات

١٥٨  
٥٦٠  
٣٥٥  
١٠٦  
٤٧٦  
٢١٧  

  
٢١٧، ٢١٦  
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٣٣٩  
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٣٩٩  
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                ٥٢٥               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  درك على ديوان بشر بن أيب خازم األسدياملست
  "أمحد مجال منوذجاً"املسافة بني الشعر والفكر 

  مسائل الفروع الواردة يف مصنفات العقيدة
  مسائل يف منهج دراسة السرية النبوية

  مسائل بالغية ونقدية يف شرح السهيلي لسرية ابن هشام
صغري مسائل علم املعاين يف كتاب فيض القدير شرح اجلامع ال         

  .للمناوي
  مسائل البيان يف كتاب فيض القدير شرح اجلامع الصغري

املسائل الفقهية املتعلقة باملعتربني يف صالة اجلمعـة والعيـدين          
  .واجلنائز

  املسئولية عن األضرار البيئية
  مستويات الصورة الفنية يف شعر ابن خامتة األنصاري

  مشكالت التصنيفات املناخية حالة اململكة
ت األزهري يف شرقي اجلزيرة العربية قراءة تارخيية يف         مشاهدا

  .معجم لغوي
مشكالت اإلدارة يف املدارس األساسـية يف حمافظـة املفـرق           

  .األردنية
  "تاريخ العلماء والرواة"مصادر احلافظ ابن الفرضي يف كتابه 

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من خالل          
  . صحيح البخاريكتابه فتح الباري بشرح

  مصادر واستخدامات املياه يف اململكة واملوازنة بينها
دراسة ميدانية ماهية املصادر    (مصادر املعلومة للمعرفة الصحية     

  .الطبية وآثارها يف الوعي الصحي يف البيئة السعودية
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  مصطلح رواه اجلماعة عند احلنابلة
  املصطلح العلمي دوره وأمهيته

  السرية النبوية ومصنفوهااملصنفات املغربية يف 
مظاهر التصحر يف حممية العرين بدولة البحرين ومقترح لسبل         

  .مكافحتها
  معايري شروط املوضوعية والصدق والثبات يف البحث الكيفي

  )دراسة نصية(املفارقة يف رسالة التوابع والزوابع 
  معاين الركوع والسجود يف القرآن اجمليد

  عاجم اللفظية القدميةمعاجلة املادة املعجمية يف امل
م من املعارك احلامسـة يف      ١١٧٦-٥٧٢معركة مرييو كيفالوم    

  .التاريخ اإلسالمي
  املفارقة يف رسالة التوابع والزوابع

  مفهوم التالوة والترتيل والتدبر يف القرآن
  مفهوم اجملاز بني ابن سينا وابن رشد
  مفهوم اململكة الشعرية عند القدماء

حديث يف منظومة القيم لـدى الـشباب        مفاهيم األصالة والت  
  .اجلامعي يف اجملتمع األردين

يف "مفاهيم النقد وااللتزام عند الشيخ الندوي قراءة يف كتاب          
  ".مسرية احلياة

مفردات مسافات أساليب تدريس العلوم يف جـامعيت مؤتـة          
  .والريموك من وجهة نظر معلمي العلوم

   رضي اهللا عنهمقدمة القصيدة اجلاهلية عند حسان بن ثابت
  مقتضى احلال مفهومه وزواياه يف ضوء أسلوب القرآن الكرمي
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                ٥٢٧               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  مكانات وأدوار املمرضني واملمرضات يف النسق الطيب
  مالمح تأثري الثقافة اإلسالمية يف بالد املاليو
  ملحوظات على ديوان عبد اهللا بن الزبعري

  .ملخصات الرسائل اجلامعية
 النقدية يف رد شواهد النمو       املعايري –ملخصات رسالة دكتوراه    

  .الشعرية
  )نظام التقاليب يف املعاجم العربية(ملخص رسالة الدكتوراه 

  من النباتات الطبيعية يف سراة غامد
  من حمتويات سورة هود على الدعوة إىل اهللا

  يف القرآن الكرمي) الشيخوخة(من مراحل عمر اإلنسان 
  إلسالمية ونتائجهمن آثار التفكري العقلي يف مسائل العقيدة ا

  من مفاهيم ثقافتنا اإلسالمية
  من أحكام مس القرآن الكرمي

  من أسرار تعدية الفعل يف القرآن الكرمي
  من أسرار اخلافض يف القرآن الكرمي

  من بالغة بعد األدعية يف القرآن الكرمي
املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف جامعة         

  .امللك سعود
منهج إبراهيم عليه السالم يف الدعوة كما عرضـه القـرآن           

  الكرمي
  منهج احلافظ الترمذي يف اجلرح والتعديل

منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات مـن خـالل           
  ".فتح الباري بشرح صحيح البخاري"كتابه 

٤٥٧  
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منهج التعامل مع الشاهد البالغي بني عبد القادر وكـل مـن            
  .قزويينالسكاكي واخلطيب ال

  منهج مالك بن أنس يف العمل السياسي
، تطبيقاتـه ، مكوناتـه ، فلسفته، مفهومه، نشأته، املنهج اخلفي 

  .خماطره
  مام مالك يف التعامل مع األخبار املتعارضةمنهج اإل

  املنهاج يف احلكم على القراءات
منظومة يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم وبيان عقيدة أهـل            

  .السنة واجلماعة
املناظرة اللغوية بني اللغويني من املدارس الينسوية واللغويني من         

  .املدرسة التحويلية
  املنشأة املظلية اخلفيفة الوزن بديالً عن اخليام

مواقف أهل الكتاب واملنافقني واجلن من القـرآن يف ضـوء           
  .القرآن

مواقف أهل الكتاب واملنافقني واجلن من القـرآن يف ضـوء           
  .القرآن

  ؤمنني والكفار من القرآن يف ضوء القرآنمواقف امل
  موقف اإلمام الذهيب من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً

  موقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات
  موقف يهود الشام من الفتح اإلسالمي

  يف القرآن الكرمي) أ ب(املواقع اإلعرابية لـ 
  وخالفات النحويني حوهلا" َمْهَما"

ية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف جامعة        املهارات التدريس 
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  .امللك سعود
  هـ١٣٧٣ميزاب الكعبة املشرفة املؤرخ عام 

  )ن(
  ناظر احلرم يف العصر اململوكي

حنو أسلوب هادف لتعليم أساسيات اخلـرائط اجلغرافيـة يف          
  .املرحلة االبتدائية يف اململكة
  حنو تطوير العمل اإلبداعي

   للغةحنو نظرية إسالمية
  حنو علم لغة خاص بالعلوم الشرعية

البـن خفاجـة    ) اجلبـل (قراءة أخرى يف قصيدة     ، حنو املعىن 
  .األندلسي

حنو تطوير مقرر الثقافة العلمية بناءاً على تقـدير احتياجـات           
  .طالبات األقسام األدبية بكليات التربية يف هذا اجملال

  حنو طريقة اتصالية الختيار اللغة
تربوية ونفسية اجتماعية للحد من مـشكالت       حنو إستراتيجية   

  .املخدرات بني الشباب املسلم
نسبة انتشار األجسام املانعة املضادة لفريوز احلصبة األملانية من         

  .بني النساء السعوديات احلوامل) م(و ) ج(النوع 
  النسبة إىل اجلد وأثره على الرواة واملرويات

  نشأة املعيارية يف اللغة اإلجنليزية
 منقوش على أعمدة مصلى مقام إبراهيم عليـه الـسالم           نص"

  ".هـ للسلطان الناصر حممد بن قالوون١٧١٩مؤرخ لسنة 
النص وإشكالية املعىن بني الشاعر والقارئ قراءة يف جتربة شاعر          
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  .معاصر
  نظام محاية حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي

  نظم الفوائد
  نظرة فقهية لإلرشاد اجليين

  بعض إمكاناته التطبيقية: منهج تدريس علم الترمجةالنظرية و
  نظرية احلدود الدولية وسياساهتا يف شبه اجلزيرة العربية
  النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية

  نقد ابن تيمية للقياس املنطقي
  )و(

  واقع ثقافة معلم املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة
لية يف عهد النورمان بـني التـسامح        الوجود اإلسالمي يف صق   

  .واالضطهاد
  وجوه البيان يف دعاء اُألُشدِّ يف القرآن

  الوسوسة يف اإلميان حقيقتها وأسباهبا وعالجها
  وجهة نظر املعلمني حنو أساليب تأديب وتوجيه الطالب

الوظيفة الدينية وأثرها على التركيب الداخلي واسـتخدامات        
  .األرض مبدينة مكة املكرمة

وقفات يف جزم املضارع يف جواب الطلب وأثر املعـىن علـى            
  .حركة اإلعراب يف اجلواب
  وقفات مع سورة األنعام
  والية تزويج الكبرية

  )هـ(
  هاء الكناية
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منـاذج  ، مصادره، مفهومه، هدي الصحابة رضوان اهللا عليهم    
  .منه

هوية طلب الزوكز إنثيللي ا ملتكايف مع نـوع أمفيـسلولويس           
جلديد الذي مت تسجيله يف البحر األمحر بالقرب        سعوديانسيس ا 

  .من مدينة جده يف اململكة
  )ي(

  أحكام وخصائص: اليأس عند النساء
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  فهرس احملققني 
  الرقم  مـــــاالس

  أمحد بن عبد اهللا، الباتلي

  نوال بنت سليمان، الثنيان

  إبراهيم بن صاحل، احلندود

  سليمان عبد اهللا، السويكت

  حامت بن عارف، الشريف

  علي بن حممد، الشهراين

  عثمان بن حممود، الصيين

  سليمان بن إبراهيم، العايد

  أمحد صاحل، آل عبد السالم

  مها بنت عبد العزيز، العسكر

  خالد بن حممد، العروسي

  حسان بن عبد اهللا، الغنيمان

  عبد العزيز بن حممد، الفريح

  أمحد بن حممد بن أمحد، القرشي
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                ٥٣٣               عبد الغفور فيض بلوشي. أ)/٣٠(إلى ) ١(الكشاف التحليلي لمجالت الجامعة من العدد        

  

  وضوعاتفهرس امل

  الرقم  مــــــــــــــــاالس
  املعارف العامة

  القرآن وعلومه

  احلديث وعلومه

  أصول الفقه

  الفقه اإلسالمي

  العقيدة

  االقتصاد اإلسالمي

  التاريخ واحلضارة واآلثار اإلسالمية

  اللغة العربية وآداهبا

  النصوص حمققة

  العلوم التربوية والنفسية

  العلوم االجتماعية

  العلوم التطبيقية

  علوم الطبيةال
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  فهرس النصوص الرتاثية احملققة

  الرقم  مـــــــــــاالس
  إحتاف األنس يف العلمني واسم اجلنس للسنباوي

  سيما وما يتعلق هبا لسجاعيأحكام ال
  األلفاظ املثلثة املعاين للقرشي

 حضانة بنت سبع سنني دون األم لعبد اهللا         تأليف فتوى يف استحقاق األب    
  .بن حممد الزريراينا

  جزء فيه من غرائب ابن ماجه لإلمام الذهيب
  الزِّيادة على مثلث قطرب أليب متام

  م الصائب يف قبض دين الغائب للسبكيهالس
  .للسنباوي" السيما"شرح العالمة األمري على نظم العالمة السجاعي يف 

   البن تيمية-رضي اهللا عنه–فضل أيب بكر الصديق 
  قاعدة يف إدارة العلوم البن تيمية

  القواعد الثالثون يف علم العربية للقرايف
  الدمشقي/ كتاب الصوائف للمستخرج

الكالم على احلديث رواه اجلوبياري من ا أللف سؤال عن عبد اهللا بـن              
  .سالم لإلمام البيهقي

  اب للشعراين املانع من اللحن يف السنة والكتبلباب اإلعرا
  املثلث أليب إسحاق للزجاج

وبيان عقيـدة أهـل الـسنة    منظومة يف مدح ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .ماعة للصرصريواجل

  نظم الفوائد للجياين
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