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عْ٘اُ اىثذث  اضٌ اىطاىة اضٌ اىرذرٌطً خ 

ذرجَح قصح اىْاق٘ر شعر تاىخجو ىيناذة دٌٍٍ ّذَاُ تٍاىٍل ٍصطفى ماظٌ ع٘دج صثاح ّاجً أدَذ . د.أ 1

ذرجَح قصح االتِ اىثنر فً تٍد اتً ىيناذثح دف٘را عٍ٘ر   ٍرٌٌ ضاًٍ داخو فائسج عثذ األٍٍر ّاٌف . د.أ 2

ىيناذثح داىٍا راتٍن٘فٍرص  " غًٍ٘ "ذرجَح قصح ض٘زاُ ج٘دخ غالً  عَاد ضعٍذ دعٍثو. أ 3

ٍجإذ أدَذ عثذ . د.ً.أ 4

اىذٍَذ 

 عثذ هللا عثذ اىٖادي  ٍذَذ 

ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىثاىث 

االّرذار فً اىر٘راج عيى اضاش ظإرج االّرذار فً اىثقافح اىعاٍح زٌْة ٍذَذ جثار عذّاُ شثٍة جاضٌ . د.ً.أ 5

ٗفً ٍصادر اىٍٖ٘د 

ىيناذة ٍ٘شً ضٍَالّطنً  (ىطٍفح)ص٘رج اىَراج اىعرتٍح فً قصح ّ٘ر صاتر ٍذدد تيطٌ صاىخ ٍٖذي . د.ً.أ 6

رديح )ٍفًٖ٘ اىشخصٍح االضرائٍيٍح فً اىقصح اىعثرٌح اىقصٍرج ضارج ضعذُٗ عيً شٍَاء فاضو دَ٘دي . د.ً.أ 7

الضذاق الئ٘ر اَّ٘رجا  ( عيى عجو)ىٍْر ش٘دٍط ٗ (ضيٍَاُ

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً دطٍِ ٍذَذ عثذ قصً ّثٍو عثذ اىنرٌٌ . د.ً.أ 8

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً ٍرٌٌ ضرار عثاش  داٍذ ٍرُٕ٘ دَذ. د.ً.أ 9

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً ٕاجر أمرً عيً  غسٗاُ ٍجٍذ رشٍذ. د.ً.أ 10

ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىطاتع ذثارك قاضٌ دطٍِ خاىذ خٍري دطٍِ . ً.أ 11

ذرجَح مراب ٍفإٌٍ اضاضٍح فً اىٍٖ٘دٌح  ضجى ثائر جاضٌ إٌَاُ ىفرح عسٌس . ً.أ 12

ذرجَح قصح ّفص ٍذطَح ىيناذة ضَذا تِ صٍُٖ٘  ضيَى جثار ضيَاُ جاضٌ  أدَذ دٍذر. د.ً 13

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً األٍٍر فاضو دَ٘د  زٌْح أٌاد قاضٌ. د.ً 14

غفراُ دطٍِ ٍذَذ 1-صفٍح شامر ٍذَ٘د . ً 15

دعفر جرُ ازتٍِ 2-

ذرجَح قصح دٌٍٍ شْ٘رٍاُ ىيناذة ٍ٘شى ضٍَالّطنً  

ذرجَح قصح اىرتً إارُٗ م٘رُ ىيناذة ٍ٘شً ضٍَالّطنً 

 آٌح عاده دْش1-ضعذ عثذ اىطادج صثاح . ً 16

أدَذ عثذ اىنرٌٌ ىطٍف 2-

ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىخاٍص 

ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىطادش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عْ٘اُ اىثذث اضٌ اىطاىة اضٌ اىرذرٌطً خ

ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىراتع  غفراُ عيً عاٌو ٍذَ٘د ٕاشٌ أدَذ. ً 17

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً  ذثارك عذّاُ عثذ اىذطٍِ ٍعاىً دطٍِ عيً. ً 18

 ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء اىثاًّ زٌْة عثذ اىجثار دطِ أدَذ عثاش عيً. ً 19

 ذرجَح مراب فً ارٗقح اىٖاالخآ اىجسء االٗه فاطَح عثاش ذ٘ىح عثذ اىٕ٘اب عثذ اىجثار عثذ اىٕ٘اب. ً 20

 ىيناذة ضَذا تِ ذطٍُ٘  (رضاىح مثٍرج)ذرجَح قصح تاضٌ داٍذ شٖاب رٗاء خاىذ صثري. ً 21

 (ذ٘ذراخ ٗصراعاخ)ذرجَح مراب اىَجرَع االضرائٍيً  ّ٘ر صاىخ عثذ زٌْح جاتر ٌاش. ً 22

ذرجَح قصح االب ٗاتْٔ ىيناذة ٌٖ٘دا شراٌْثٍرك  ضذى عيً دطٍِ جْاُ عازر ت٘ال. ً 23

 ٗذرجَح قصح ضِ اىرنيٍف ىيناذة ٍائٍر دٌسّن٘ف

 اٌالئً ترارج : مٍف ذنرة ذعثٍرا اعذاد ٍْرٖى صثري عثٍذ جَعح ٍذطِ ذرمً. ً 24

 ذرجَح قصح رٗاد اىَْفى ىيناذة ّادً٘ ض٘م٘ى٘فاىجسء االٗه  فاطَح عيً ٍذَذ ٕذٌو ضي٘اُ ضاًٍ. ً 25

 ذرجَح مراب ٍفإٌٍ اضاضٍح فً اىٍٖ٘دٌح  ّثأ ضيَاُ ٍذطِ دطٍِ إضَاعٍو ماظٌ. ً 26

 ذرجَح مراب ٍفإٌٍ اضاضٍح فً اىٍٖ٘دٌح  ّ٘ر فاىخ فرداُ أدَذ جاضٌ ٍذَذ. ً 27

 ذرجَح قصح دصاُ اٗ دجارج ىيناذة ش٘شْآ ضرٌرا  أضعذ جعفر عيً تٍذاء عثاش عيً. ً.ً 28

 ذرجَح مراب ٍفإٌٍ اضاضٍح فً اىٍٖ٘دٌح فاطَح ٍذطِ دٌٗج ٍجٍذ عث٘د ردٍَح. ً.ً 29

 ّقذ اىررجَح اىعثرٌح اىذرفٍح فً ّص٘ص اىعٖذ اىقذٌٌ تشار صالح ماظٌ عثاش ٍطية جاضٌ. ً.ً 30

 

 


