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ًحبسبًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيًلعربيةبحىثًاالً-:اولاً

ًالصفحةًاسمًالباحجًعىىانًالبحجًت
ًبياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 
ٖبث آلاكضاع ، عواًت 

 لىجُب مدفىّ
 1968 1 1 هاػن اإلاالئىتص. 

 خٌى الاؾغ اللٛىٍت 2
ص.مدمض مهُفى 

 عيىان
23 1 1968 

3 
اإلالف٘ ، ٖلم مً اٖالم  ًاب

 لفىغ الخغا

ص. خؿً مدمض 

 الكمإ
197 1 1968 

4 

ت ٗمالخٓاث خٌى الُب

الجضًضة مً صًىان الكاب 

ف  الٍٓغ

 1968 1 251 ص. خؿً البُاحي

5 

مٓاَغ الخهب والاقغاق 

والخىحن في الٌٛؼ الٗظعي 

 وانىلها الجاَلُت

 1969 3-2 1 ص. ٖبض اإلاىٗم الؼبُضي

6 

ازغ الٗلائض الضًيُت في 

ُت والخللُت اللُم الاحخماٖ

 في الٗهغ الجاَلي

مهُفى ٖبض 

 اللُُف
181 2-3 1969 

7 
ا في  اللهجاث وأزَغ

 الضعاؾاث الىدىٍت
 1969 3-2 357 واْم وٗمت

8 
خُاجه وماجبلى مً الٗخابي:

 قٍٗغ
 1969 3-2 369 ص. هانغ خالوي 

9 

مبضأ الىيىح والٛمىى 

في الفىغ البالغي والىلضي 

 ٖىض الٗغب

 1971 4 3 ص. هانغ الخالوي 
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11 
الىدى الٗغبي وجأزٍغ 

 بالفلؿفت

ص. مدمض الامحن مدمض 

 َه
115 4 1971 

11 

لم  صعاؾت ملاعهت لليلمت ٖو

الهغف في اللٛخحن الٗغبُت 

ت ٌ  -والاهيلحًز  الجؼء الاو

 1971 4 175 ٖبض الباقي الهافي

12 

ٌى لغضخى الضًً ٗهخاب بف

الخؿً بً مدمض الهاٚاوي 

 َـ651اإلاخىفى ؾىت 

ابغاَُم .جدلُم:ص

 الؿامغائي
1 5 1971 

ت في الافٗاٌ 13  1971 5 141 زلُل ابغاَُم الُُٗت اإلاُاٖو

14 
َكام الىدىي  ًمىهج اب

 مً زالٌ هخاب الخىيُذ

ص. ناخب حٗفغ ابى 

 حىاح
58 6 1972 

15 
الخُاة الاصبُت في الخلت 

ض  زالٌ فترة بجي مٍؼ
 1972 6 91 ص. ٖبض الجباع هاجي

16 
ض ٖىض هماطج مً الخٗلُ

 أبي جمام

ص. مهُفى ٖبض 

 الخمُض
174 6 1972 

غ الؿىصاوي ٖغاكُىن مٛتربىن  17  1972 6 229 ص. مَؼ

18 
ابي خمضٌـ الهللي في 

 اإلاهجغ
 1972 7 136 مدمض مجُض الؿُٗض

19 
مً اٖالم الىدى البهغي 

 أبى اسخاق الؼحاج
 1972 7 36 ٖبض الخؿحن مباعن

21 

ٖلم اللٛت الخُبُلي 

ـ اللٛت  وأَمُخه في جضَع

ت في الٗغاق  الاهيلحًز

 

ص. ٖبض الغؾٌى مدمض 

 الخفاجي
82 8 1973 
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21 

مىهج ابً ٖهفىع الىدىي 

خه لجمل قغ مً زالٌ 

 الؼحاجي

ص. ناخب حٗفغ 

 ابىحىاح
1 9 1974 

22 
الىدى الاقخلاقي وجُبُلاجه 

 ٖلى اللٛت الٗغبُت
 1974 9 91 اإلااقُت مجُض

23 
نىعة البُل مً مالمذ 

 خىبي وكُمتها الفىُتٖىض اإلا

ص. مهُفى ٖبض 

 الخمُض
115 9 1974 

24 

اإلاىاْغاث الىدىٍت 

واللٛىٍت بحن الجضًت 

 والافخٗاٌ

ص. ٖبض الخؿحن 

 اإلاباعن
248 9 1974 

25 
 .في الاؾخٗاعة 

دكاعصػ  جألُف:آ.ٍع
 1974 9 269 نغ خالوي اجغحمت:ص. ه

26 
قٗغ ٖلي بً مدمض 

 الخماوي

غ  ف: مَؼ جلضًم وحٍٗغ

 ويالؿىصا
291 9 1974 

27 

هٓام اللىافي في اإلاعجم 

الٗغبي بحن الجىاَغي 

 كخِبت ًجي وابهُوالبىض

ص. زلُل ابغاَُم 

 الُُٗت
1 11 1976 

 قٗغ ٖلُل بً ٖلفه اإلاغي  28
حم٘ وجدلُم وصعاؾت 

 ص. ٖبض الخؿحن اإلاباعن
 11 1976 

29 
مالمذ مً نىعة البُل 

 ٖىض اإلاخىبي وكُمتها الفىُت

ص. مهُفى ٖبض 

 الخمُض
181 11 1976 

31 

اإلاداواة بحن اعؾُى وخاػم 

اح  يجاللَغ

 

 1976 11 5 ص. هانغ الخالوي 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

4 

 1976 11 99 مغجطخى حىاص باكغ هٓغاث في الىدى الٗغبي 31

32 
اث  هٓغة حضًضة في اٖخظاٍع

 الىابٛت الظبُاوي
 1976 11 125 ي ؼ ص. ػاَض أخمض الٗ

33 

صعاؾت ملاعهت لهىف 

لٗغبُت الاؾماء في اللٛخحن ا

ت  والاهيلحًز

 1977 12 5 مجُض اإلااقُت

 فلؿُحن في قٗغ الجىاَغي  34
ص. هىعي ؾىصان 

 الٗىاصي
1 13 1978 

35 

الىىذ في ملضماث ألانىٌ 

للكُش اإلافُض الٗىبري 

 البٛضاصي

صعاؾت وجدلُم: ص. 

 ٖبض اللُُف الخؿً
31 13 1978 

36 
مداولت جُىٍغ اإلاخىبي 

 لبٌٗ مٗاوي أبي جمام

ٖبض  ص. مهُفى

 الخمُض
179 13 1978 

 قٗغ البُٗث اإلاجاقعي 37
ص. هانغ عقُض مدمض 

 خؿحن
 14 1979 

38 
في بىاء الٗلُضة الىىاؾُت 

 في الىلض الٗغبي اللضًم.
 1981 15 27 ؾالم ٖلىان كصخيص. 

39 

بٌٗ حىاهب الخىُٛم في 

صعاؾت  -اللٛت الٗغبُت

 وجدلُل

ٚالب باكغ مدمض 

 ٚالب
199 15 1981 

41 
الهىحي ٖىض ابً  الفىغ 

ض  صٍع

ص. زلُل ابغاَُم 

 الُُٗت
173 16 1981 

41 
ت اللؿامت في الفله  هٍٓغ

 الاؾالمي

ص. ٌٗلىب ٖبض 

اب الباخؿحن  الَى
195 16 1981 
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42 

َكام  ًأوضح اإلاؿالً الب

الاههاعي بحن قغاخه 

 واإلاٗللحن ٖلُه

 1981 17 7 ص. ناخب ابى حىاح

43 
ابى حٗفغ الىداؽ ومىهجه 

 في الىدى
حر ٚاػي ػاَض  1981 17 29 ص. َػ

44 

 ضخيهاث ٖلى مايهخاب الخيب

هىاصع أبي ٖمغو الكِباوي 

 مً أٚالُِ

جدلُم : ص. ٖبض 

 الجلُلٖبض اللاصع 
93 17 1981 

  111ابً زليان  
 
غ الؿىصاوي اصًبا  18 47 ص. مَؼ

1981 

 

45 

اهماٍ الازُاء الامالئُت 

الكائٗت لضي َلبت اإلاغخلت 

ىت اإلاخىؾُت في مضً

 البهغة

مهضي نالح هجغي 

 ووامل هانغ الىبِسخي
199 19 1981 

46 

ٖبُض هللا بً ٖبض هللا بً 

َاَغ : خُاجه وجدلُم 

 ماجبلى مً قٍٗغ

ص. كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي
5 21 1982 

47 
هدذ الخغوف الٗاملت 

 وجغهُبها
 1982 21 141 َاصي ُُٖه مُغ

48 
جهيُف الىٗذ في اللٛخحن 

تالٗغبُت والاه  يلحًز
 1982 21 219 مجُض اإلااقُت

49 

اهدالٌ ٖائلت : صعاؾت 

ملاعهت بحن عواًت جىماؽ 

مان)) آٌ بىصهبرون(( 

 و))زالزُت(( هجُب مدفىّ

ص. مدمض قىقي مدمض 

 زلُفت
11 21 1989 
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51 
جهيُ٘ الىالم اللٛىي وصوع 

 الخاؾبت الالىتروهُت فُه
 1989 21 69 ص. ٚالب باكغ مدمض

51 

ت في عواًت الجىاهب الغم ٍؼ

مىؾم الهجغة الى الكماٌ 

 للُُب الهالح

 1989 21 143 ص. ؾمحر واْم زلُل

52 
حهىص الىىفُحن في ٖلم 

 الانىاث

زلُل ابغاَُم ص. 

 الُُٗت
 22 1991 

53 
ت في ؾبخه في  الخغهت الكٍٗغ

 ٖهغ اإلاىخضًً

ص. مدمض مجُض 

 الؿٗض
 22 1991 

م زم مهاصع اللالي في ألامالي 54  1991 22  ِـحمهىع هٍغ

55 
الابضاٌ في لهجت حىىب 

 البهغة
 1991 22  ٖلي هانغ ٚالب

56 
الاؾُىعة بحن هاػن اإلاالئىت 

 والؿُاب

ص. ؾمحر واْم زلُل وص. 

 َىاء مدمض البُاحي
 23 1995 

57 

عأي ابً كخِبت في بىاء 

صعاؾت  –اللهُضة الٗغبُت 

جُبُلُت في الكٗغ الٗغبي 

 كبل الاؾالم

م.م. مدؿً ٖلي 

بيٖ  ٍغ
186 24 1996 

 1996 25  ص. ٖبض الخؿحن اإلاباعن هٓغاث في جدلُم الترار 58

59 
الغمىػ الاؾُىعٍت والضًيُت 

 في قٗغ هاػن اإلاالئىت
 1996 25  البُاحيمدمض ص. َىاء 

61 
ُف نىعة اإلااء في  جْى

 قٗغ أبي جمام

هاصًت ٚاػي حبر 

 الٗؼاوي 
35 26 1997 

61 

الكٗغ الؿُاسخي ٖىض هؼاع 

وي/صعاؾت مىيىُٖت كبا

 فىُت

 1997 26 157 هاػن ؾالم خؿً
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62 
اؾماء الاقاعة في قٗغ 

 اإلاخىبي بحن الاصلت والترهُب 

م  ص. ٖضهان ٖبض الىٍغ

 حمٗه
52 27 1998 

63 
اإلاجاػ جباًً اإلافهىم وحٗضص 

 الغؤي

اص ٖبض الىصوص  م.م. ٍػ

 الخمضاوي
66 27 1998 

64 
اإلالاعبت الضعامُت للملاماث 

ت ٍغ  الخٍغ

ص. مجُض خمُض حاؾم 

 الجبىعي
115 27 1998 

ضاص ،   31، 29، 28هلو الٖا

65 
جُبُلاث الىدى الىىفي في 

 قٗغ اإلاخىبي

م  ص. حمهىع هٍغ

 الخماؽ
1 31 2111 

66 
الكٗىبُت في قٗغ بكاع بً 

بُٗتها  بغص اؾبابها َو
 2111 31 23 ص. ؾىاصي فغج ميلف

67 

مفهىم الغمؼ في الترار 

 الٗغبي ومالمده في

ف  الخضًث الىبىي الكٍغ

 2111 31 44 ص.فالح خمض اخمض

68 
 -عؽ البالغي الٗغبيضفي ال

 كغاءة حضًضة

ص.اًاص ٖبض الىصوص 

 ٖشمان الخمضاوي
71 31 2111 

  32 الٗضصهلو  

69 

صعاؾت في بيُت اإلاؿغخُت 

الٗغاكُت اإلاٗانغة في 

البهغة )ٌٗغب َالٌ( 

 
 
 اهمىطحا

 2112 33 185 مجُض خمُض الجبىعي

71 

اإلاؿمى واإلاىجى بما الًمحٍز 

ًٖ ٚحٍر ممً ٌكترن مٗه 

في الاؾم أو الىىُت : صعاؾت 

هلضًت في مؿىض ابي صاوص 

 الُُالسخي

ص. فايل اؾماُٖل 

 زلُل
1 34 2112 
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71 

الٗالكاث الؿُاكُت في بىاء 

الجملت اللغآهُت) ؾىعة َىص 

)
 
 همىطحا

م هانغ  ص. ٖبض الىٍغ

 الخؼعجي مدمىص
21 34 2112 

72 

اللغاءاث اللغآهُت بحن هداة 

البهغة والىىفت : صعاؾت في 

 آعاء اإلادضزحن

م  ص. حمهىع هٍغ

 الخماؽ
351 35 2112 

73 

الىلض اللهصخي 

مٗالجت  11الاواصًمي

 مٗغفُت

 2112 35 382 ص. فهض مدؿً فغخان

74 
الم في طماع   –اؾماء الٖا

 صعاؾت لٛىٍت احخماُٖت

ص. ٖبض الخؿحن ٖلً 

 اإلاباعن
394 35 2112 

75 
مىهج الضهخىع نهاص اإلاىسخى 

 في جِؿحر الىدى

ص. ٖاصٌ ٖبض الجباع 

 ػاًغ
418 35 2112 

76 

مجٌز اليؿاء بحن اللهت 

ت وآزاع الغواًت  الكٍٗغ

 الجضًضة

 2112 35 418 زلف َ٘ص. ٖلي وا

77 

ْىاَغ صاللُت في الخٗبحر 

اللغآوي ملاعهت في اإلاًمىن 

 واصواث الخٗبحر

ص. ٖبض الامحر واْم 

 ػاَض
429 35 2112 

 مً عواص الفىغ في البهغة 78
ص. ؾهُلت مؼبان 

 خؿً
441 35 2112 

79 
ض ابي  كغاءة زاهُت في َػ

 الٗخاَُت
 2112 35 446 ص. خافٔ اإلاىهىعي

81 
اإلاىاؾبت الُبُُٗت بحن 

 اللفٔ واإلاٗجى في اللٛت

ص. ٖبض الياْم 

 مدؿً واْم الُاؾغي 
482 35 2112 
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81 

ُفت الضاللُت ل لىن في الْى

)بىنالث( و)اهجُل أم 

 ؾٗض(

 2112 35 492 ص. فلُدت خؿً صازل

82 
الشىائُت الًضًت في هماطج 

 الكٗغ الٗباسخي

م. ماحض ٖبض الخمُض 

 الىٗبي
515 35 2112 

83 
في حمالُاث وبيُت الفٗل 

 الضعامي

ص. مجُض خمُض 

 الجبىعي
526 35 2112 

84 
غي بحن ابً  صخاح الجَى

 بغي والٗٛاوي

مالً  ص. خاهم

اصي  الٍؼ
541 35 2112 

85 

اإلاهُمىه في قٗغ هاػن 

اإلاالئىت ٌٛحر الىاهه البدغ 

 
 
 همىطحا

الؿُض ٖبض الهاصي 

ىسخي  أخمض الفَغ
553 35 2112 

86 
الفهل بحن الفٗل 

 والفاٖل بٛحر الا

الؿُض َه َاقم 

 الضلُمي
582 35 2112 

87 
بىاء اإلالالت ٖىض ٖلي حىاص 

 َاَغ وعاء الافم الاصبي مشا
 
 ال

ص. فايل ٖبىص 

 الخمُمي
593 35 2112 

89 
م  الٗضٌو في اللغآن الىٍغ

 ْاَغة اؾلىبُت

ص. ٖىاَف هىىف 

 مهُفى
618 35 2112 

91 
ب  فاٖلُت الخهىٍغ في ٍٚغ

 ٖلى الخلُج للؿُاب

ص. اًاص ٖبض الىصوص 

 ٖشمان الخمضاوي
625 35 2112 

91 
الخٗىٌٍ في الضعؽ 

 اللٛىي الٗغبي

م  ص. ٖضهان ٖبض الىٍغ

 حمٗه
641 35 2112 

92 

كُم الترار الفجي في 

 اللهُضة الاهضلؿُت

 

 2112 35 653 ص. هاف٘ مدمىص زلف
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93 
مىهدُجي عائض اإلالالت الاصبُت 

 في الٗالم ) مؿخسلو(

أ.م. ملضاص مدمىص 

 الكُسلي
662 35 2112 

94 
ملترح جألُف معجم 

 الجاخٔ )مؿخسلو(

غة  ص. مدمض ٖبض الَؼ

في  ٚافل الكٍغ
663 35 2112 

95 
الفً البالغي وصوع الٗهغ 

 الخضًث )مؿخسلو(

ص. خؿً اخمض 

اؾحن نالح  مهاوف ٍو

 ًاؾحن

664 35 2112 

96 

جُىعاث ملضمت اللهُضة 

في ٖهغ نضع الاؾالم 

 )مؿخسلو(

 2112 35 665 ص. ٖباؽ مدمض عيا

97 

اَمُت صعاؾت الخُاة 

الاحخماُٖت في الٗهغ 

الامىي مً زالٌ هخاب 

اوي البي  فغج الٚا

 الانفهاوي

ص. ؾلمى ٖبض الخمُض 

 الهاقمي
666 35 2112 

98 
اوػان حم٘ الخىؿحر في 

 )آمالي( اللالي

م  ص. حمهىع هٍغ

 الخماؽ
1 

36 

 
2113 

99 

ت بحن  جىافم الغؤٍا الكٍٗغ

ب  الؿُاب ومالً بً الٍغ

 جُبُم ٖلى ههحن –

ص. خؿً حباع 

 الكمسخي

 

 

31 36 2113 

111 
ابى ٖبُضة الىدى والضعؽ 

 دىي الى

م  ص. ٖضهان ٖبض الىٍغ

 حمٗه
46 36 2113 

111 
مكيلت الخفاوث في الكٗغ 

 في الىلض الٗغبي اللضًم
 2113 36 75 ص. فالح وامل اؾىىضع
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112 

الفاّ ًىم اللُامت في 

م : صعاؾت  اللغآن الىٍغ

 صاللُت

م هانغ  ص. ٖبض الىٍغ

 الخؼعجي
87 36 2113 

113 
الؼمً الىدىي واقياٌ 

 للغآويالؿغص في اللهو ا

ص. ٖىاَف هىىف 

مهُفى وص. خبِب 

 ٌ  مصخى

123 37 2114 

114 
كهُضة اإلاكهض في الكٗغ 

 الٗباسخي

أ.م. ماحض ٖبض 

 الخمُض الىٗبي
165 37 2114 

115 
اإلاىهج الاؾلىبي في الضعاؾاث 

اللغآهُت ًٖ جفؿحر ؾىعة 

 
 
 الفاجدت ازخُاعا

ص. ٖىاَف هىىف 

 مهُفى
1 38 2115 

 ثالغخلت في َلب الخضً 116
ص. فايل اؾماُٖل 

 زلُل
31 38 2115 

117 

مؿاعاث الجضٌ في 

كهُضحي )اإلادغكت ولٛت 

 الشُاب( للجىاَغي 

 2115 39 1 ص. نضام فهض الاؾضي

118 
 مً اللاٖضة الهغفُت بحن

 اللبـ والخسفُف
ض َاقم ٖبىص  2115 39 23 ص. ٖع

 الازىة والازىاث مً الغواة 119
ص. فايل اؾماُٖل 

 زلُل
1 41 2116 

111 

الٗالمت اللىهُت صعاؾت في 

ُف اللىن وصال جه في الجْى

حكىُل اإلاكهض الكٗغي في 

 قٗغ مٓفغ الىىاب

مدمض َالب ٚالب 

 الاؾضي
32 41 2116 

111 
الكٗغ اإلاؿغحي في ججغبت 

 زالض الكىاف

ص. يُاء عاضخي 

 الشامغي 
1 41 2116 
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112 

كغاءة لٛىٍت في كاهىن اصاعة 

الضولت الٗغاكُت للمغخلت 

 خلالُتالاه

عمًان مهلهل 

 ؾضزان
24 41 2116 

113 
اإلاؿاخت الضاللُت في 

 الهىث الٗغبي
 2116 41 42 ص. مدمض ٖبض واْم

114 
اإلاىعور الشلافي في صًىان 

 الىابٛت الظبُاوي

ص. حىان مدمض ٖبض 

 الجلُل
63 41 2116 

115 
الاصٚام ْاَغة نىجُت 

 ولٛىٍت في هخب اإلادضزحن

حاؾم ٚالب عومي 

 اإلااليي
88 41 2116 

116 

الىحي والاًداء في اللغآن 

م صعاؾت صاللُت  -الىٍغ

ت  هدٍى

ص. ؾالم ٌٗلىب 

 ًىؾف الؿالم
1 42 2117 

117 

ام ابً ٖغبكاٍ   –اَو

ائفُت في هخاب  صعاؾت ْو

 لفاءخفاههت ال

ص. ٖلُل ٖبض الخؿحن 

 زلف
53 42 2117 

118 
 –ْاَغة الاصب الاؾالمي 

 كغاءة هلضًت

عائض فإاص َالب 

 ًجيالغص
87 42 2117 

119 
نىعة البدغ وصالاللتها في 

 ٌـ الهلليضقٗغ ابي خم

ٖلي مُكغ  وُٗمه          

وزالض ٖبض الياْم 

 ٖظاعي 

123 42 2117 

121 

ايافاث الغاػي إلاسخاع 

غي :  الصخاح للجَى

 صعاؾت لٛىٍت

حاؾم ٚالب عومي 

 اإلااليي
1 43 2117 

121 
اإلاؿخضعن ٖلى قٗغ ابي 

 ر الاهضلسخيححب

م ٖا عف ٖبض الىٍغ

 مُغوص
25 43 2117 
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122 
ا في جدضًض  اللغاءة وازَغ

 َبلاث اإلاٗجى
 2117 43 41 زالض وُٗم قىاٍو

123 
الهىع الفىُت في مؿغخُت 

 ))الٗغؽ الضمىي(( للىعوا

غة  خؿحن ٖبض الَؼ

 مجُض
61 43 2117 

124 
جىزُم الىو وجدلُله بحن 

 اللضماء واإلادضزحن
 2117 44 1 ص. ؾامي ٖبُض حباع

125 

الخُل٘ الى الىبّىة صعاؾت في 

ازباع أمُت بً ابي الهلذ 

اوي  هما وعصث في هخاب الٚا

 2117 44 22 ص. لإي خمؼة ٖباؽ

126 
مً الٓىاَغ الاؾلىبُت في 

 ؾىعة اللمغ
 2117 44 36 ص. زلُل زلف بكحر

127 
لفٓت فٌٗى واقخلاكها في 

 الٗغبُت
 2117 44 71 خُضع مدمض عخُم

128 
ُاب البكغي في جصخُذ الخ

 يىء اإلاىٓىع اللغآوي
 2117 44 83 ص. اخمض عؾً صخً

129 
بىاء الخضر في قٗغ هاػن 

 اإلاالئىت )ملاعبت هفؿُت(
 2117 44 94 هجىي مدمض حمٗت

131 

نغإ اإلاخىاكًاث او 

زىائُاث الًض في الفىغ 

 الىلضي ٖىض اخؿان ٖباؽ

ص. ٖبض الخؿً ٖلي 

 مهلهل
1 45 2118 

131 

مىُت للجملت الضاللت الؼ 

ت في ؾىعة  الخبًر

 ًىؾف)ٖلُه الؿالم(

 

ص. ٖبض الباؾِ زلُل 

وص. فالح خمض  مدمض

وم.م. آمىت  اخمض

 اخمض ٖباؽ

 

21 45 2118 
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132 
الجىاؽ الهىحي وازٍغ في 

 ؾىعة ًىؾف)ٖلُه الؿالم(

 م.م. حاؾم ٚالي عومي

 اإلااليي
36 45 2118 

133 

الخىٕى الضاللي في اللغآن 

م ؾىعة ال              بلغةالىٍغ

)
 
 ) اهمىطحا

م.م. زلُل ٖبض 

 اإلاُٗي ٖشمان
53 45 2118 

134 

ازغ الانىاف اإلاٗىىٍت 

حر البىائُت في  البىائُت ٚو

غاب ةْاَغ   الٖا

 2118 45 91 م.م.زالض وُٗم قىاٍو

135 

الاؾلىب اللغآوي وازٍغ في 

اَل الىخاب في اللغآن 

م  الىٍغ

م.م. مغاص خمُض 

 ٖبضهللا
113 45 2118 

136 
الفانلت في ؾىعحي الفلم 

 والىاؽ
 2118 45 125 م.م. ؾهحر واْم خؿً

137 

ضم الجم٘  الازغ الهىحي ٖو

بحن ًاء الىضاء واإلاٗغف 

 ب)الالف والالم(

ض َاقم ٖبىص  2118 46 1 ص. ٖع

138 

ا  الفىانل الهىجُت وازَغ

م ؾىعة  في اللغآن الىٍغ

 
 
 البلغة مشاال

 2118 46 11 ص. حاؾم ٚالي عومي

139 
مبدث الجملت ٖىض 

 ؾِبىٍت
غ الؿٗض  2118 46 36 ص. خؿحن مَؼ

141 

اللغاءاث اللغآهُت ٖىض 

ٖللمت بً كِـ صعاؾت 

ا اللٛىٍت  ْىاََغ

 

 م.م. زالض ٖبض واْم

 وم.م. مِؿىن مدمض
49 46 2118 
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141 

اخمض بً الُُب 

الؿغزسخي خُاجه وآزاٍع 

 م (899َـ / 286الٗلمُت )

ص. هؼاع ٖبض اإلادؿً 

 حٗفغ
65 46 2118 

142 

كهُضة الاصاء الجمالي 

مأؾاة الجرحـ وملهاة 

 
 
 الفًت اهمىطحا

ص. عخمً ٚغوان 

 ٖباصي
1 47 2118 

143 
صاللت جىٕى حمٕى الخىؿحر 

م  في اللغآن الىٍغ

م  م،م، ٖبض الىٍغ

 زالض الخمُمي
55 47 2118 

144 

الفاّ اللباؽ في اللغآن 

م : صعاؾت لٛىٍت  الىٍغ

 معجمُت

ض ؾهغ م.م. بكحر ؾُٗ

 اإلاىهىعي
71 47 2118 

145 
اإلاغأة في مىاكف الغنافي 

 الاصبُت )صعاؾت جدلُلُت(
 2118 47 113 هجاة ٖلىان الىىاوي

146 

الىٓغة الىاكُٗت الى اإلاغأة 

مم الُغح في فىغ الامام  ٖو

ٖلي )ٖلُت الؿالم( صعاؾت 

 في ههج البالٚت

ص. خمُض ؾغاج حابغ 

 الاؾضي
122 47 2118 

147 
ت  الاكهىنت الكٍٗغ

فت في الكٗغ اإلاهجغي   الٍُغ
 2119 48 1 ص. خامض ٖلي ُٚالن

148 

الىعي اللىمي في قٗغ 

اخمض عفُم اإلاهضوي 

1898-1962 

 2119 48 18 خامض مغصان الؿامغ

149 

ُفت الترهُب في هخاب  ْو

الخهائو البً حجي )ث 

 َـ ( 392

 2119 48 41 حاؾم ٚالي عوميص. 
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151 
قٗغ مهُفى حماٌ الضًً 

 صعاؾت لٛىٍت وفىُت –
 2119 48 51 نباع قبىٍ َإل

151 

كغاءة  ًالخُاة زاعج الغاَ

في كهُضة " ؾخٗىص 

كت للُائغ  م  111الَغ ومٍغ

 لىا" للكاٖغ واْم الدجاج

 2119 49 1 ص. لإي خمؼة ٖباؽ

152 

البدث ًٖ خىاء ) الؼوحت 

 ٖىض 
 
 ؾغصًا

 
مخسُال

 الكٗغاء الهٗالًُ

ص. ٖبض الخؿحن ٖلي 

 مهلهل
13 49 2119 

153 
ازغ اإلالاماث الٗغبُت في 

 الاصب الفاعسخي

م  ص. نباح ٖبض الىٍغ

 مهضي
31 49 2119 

154 
اإلايان اإلاخدٌى في كهو 

 اإلاٗضان )كغاءة مفخىخت(

ص. يُاء عاضخي 

 الشامغي 
1 51 2119 

155 

مً شمىكف ابً ٌُٗ

اللغاءاث اللغآهُت في 

 للمفهل هقغخ

ض َاقم ٖبىص  2119 51 11 ص. ٖع

156 

ش  الكٗغ والؿغص والخاٍع

صعاؾت في قٗغ الؿُض 

 الخمحري 

أ.م. ماحض ٖبض 

 الخمُض الىٗبي
1 51 2111 

157 
هغبالء وعمىػَا في الكٗغ 

 الٗغاقي الخضًث

 ص. نضام فهض الاؾضي

وم.م. ٖبض الخؿحن 

ل ٖبضٖلي  بٚغ

25 51 2111 

158 
لفٓت الخؼن وصاللتها في 

م  اللغآن الىٍغ

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 ياإلاالي
69 51 2111 
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159 
الخظف والخلضًغ ، عؤٍت في 

 الاؾلىب اللغآوي

م زالض  م.م. ٖبض الىٍغ

 الخمُمي
91 51 2111 

161 
ل في الىو  اإلاٗجى والخأٍو

 اللغآوي

ص. ٖىاَف هىىف 

 مهُفى الخمُمي
1 52 2111 

161 
ملمذ الىنف بالفٗل 

 الاؾىاصي في الترهُب الىدىي 

ص. فازغ َاقم 

 الُاؾغي 
61 52 2111 

162 
الىلض اللٛىي في حهىص 

 الٗغاكُحن

م  ص. نباح ٖبض الىٍغ

 مهضي
1 53 2111 

163 

الىؾائل اإلااصًت وصالاللتها 

-في قٗغ الغواص )الؿُاب

 البُاحي ( -هاػن

ص. نضام فهض َاَغ 

 الاؾضي
19 53 2111 

164 
ت في قٗغ  الهىعة الكٍٗغ

 مٓفغ الىىاب

 ص. ؾخاع حباع عػٍج

 وم. ٖلي خؿحن حلىص
43 53 2111 

 اللىن في قٗغ أبي جمام 165
ص. هًاٌ ابغاَُم 

 ًاؾحن
71 53 2111 

166 
البدث اللٛىي ٖىض 

 اللاضخي ٖبض الجباع

غ  ص. خؿحن مَؼ

 خماصي
89 53 2111 

167 

البىاء اللٛىي للهُضة 

اإلاخىبي  ) واخّغ كلباٍ( ٖلى 

 وفم مؿخىٍاث أؾلىبُت

غ  م. ٖبض الغخمً مَؼ

 حؿاؽ
113 53 2111 

168 

الضًجي في قٗغ اللؿم 

الكُش الىائلي اإلاىؾُلى 

ت  الكٍٗغ

 
 

م.م. هًاٌ خؿً 

 ٌ  حاجى
131 53 2111 
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169 
مىاحاة الجىاَغي وحمالُت 

ت  اإلافاعكت الكٍٗغ
 1مج54 1 ص. ؾىاصي فغج ميلف

2111 

ٖضصزام 

باإلاإجمغ 

الٗلمي 

الشاوي 

ليلُت 

 آلاصاب

171 
مساَبت الظاث في ؾُيُت 

 اإلاخلمـ الًبعي

ض ص. حىان مدمض ٖب

 الجلُل
11 54 2111 

171 

اللغاءاث اللغآهُت ًٖ 

الؿُض مهُفى الخمُجي 

 
 
 عؤٍت ومىهجا

اع ٖلي ًاؾحن  2مج54 1 ص. اَػ

2111 

ٖضصزام 

باإلاإجمغ 

الٗلمي 

الشاوي 

ليلُت 

 آلاصاب

 2111 55 1 أ.باكغ حاؾم مدمض خٌى اللٛت وؾىء الخفاَم 172

 الجىاباث في الىدى 173
ص.ؾالم ٌٗلىب 

 ًىؾف الؿلمي
26 55 2111 

174 
جلىُاث اللو الهاٌػ في 

 ٌٚؼ ٖمغ بً ابي عبُٗت

ص. هًاٌ ابغاَُم 

 ًاؾحن
116 55 2111 

175 
)الجىاؽ( الهىحي 

 والبالغي في اللٛت الٗغبُت

ص. َىاء ٖبض الغيا 

 عخُم الغبُعي
142 55 2111 

176 

الخغواث واههاف الخغواث 

صعاؾت  -واقباٍ الخغواث

 ونفُت ملاعهه

 2111 55 168 واْم خؿً م.م. ؾهحر 
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177 

جمشل آلازغ في الىو الاصبي 

الاوعبي الخضًث ملاعبت 

 ُتهآللُاث الخفاٖل الى

أ.اإلاكاعن الضهخىع 

غو  اى ًىوـ بَى  ٍع
1 56 2111 

178 

حٗضص عواًت الكاَض 

الكٗغي وازٍغ ٖلى 

 اللاٖضة الىدىٍت

اى ًىوـ  ص. ٍع

 الؿىاص
21 56 2111 

179 
ألازغ الشلافي في أمالي 

 اإلاغجطخى

غة  ص. زائغ ٖبض الَؼ

 الػم
69 56 2111 

181 

في الفىغ اللؿاوي الخضًث 

قاٌع بالي وأؾلىبِخه 

ت  الخٗبحًر

 2111 56 111 ص. مجُض مُكغ ٖامغ

181 
مالمذ لٛىٍت في كغاءة ٖبض 

 هللا بً ٖامغ
 2111 56 133 ص.مغجطخى ٖباؽ فالح

182 

الخُاب الىلضي الٗغبي 

ت  اإلاٗانغ اقيالُاث الىٍٓغ

 واإلاىهج

ص. مؿلم خؿب 

 خؿحن
1 57 2111 

183 

الخؼن في قٗغ هاػن 

اإلاالئىت بحن الشابذ 

واإلاخدٌى صعاؾت 

ُت فىُت  مىيٖى

اع فىجان  م.م. اَػ

 نضام
31 57 2111 

184 

الاؾخضالٌ بالؿبر 

صعاؾت  –والخلؿُم 

 جدلُلُت

م.م. ٖلي حاؾب 

 الخؼاعي
59 57 2111 

185 
اللهت في ؾىعة 

 ت(الىهف)صعاؾت جدلُلُ
 2111 57 81 م.م. ؾحر واْم خؿً
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186 
نهان صعاؾت في ؾحرتها 

 الصخهُت

ص. ٖلي نالح عؾً 

 اإلادمضاوي 
127 57 2111 

187 
وعر وأبيُتها في اللغآن 

م واللٛت صعاؾت نغفُت  الىٍغ

 في يىء اإلاىهج الهىحي

ص. نُىان زًحر 

 زلف
1 58 2111 

188 
مً لُائف اؾلىب الىضاء 

 في الىو اللغآوي

م زالض  م. ٖبض الىٍغ

الخمُمي وم.م. ٖلي 

 حاؾب ٖبضهللا

51 58 2111 

189 
مً أؾالُب الخُاب في 

م  اللغآن الىٍغ

م.م. وصاص ٌٗلىب 

 ؾلمان
93 58 2111 

191 

جغحمت مٗاوي اللغآن 

م الى اللٛت الغوؾُت  الىٍغ

ا في بىقىحن  وازَغ

ه  ومٗانٍغ

ص. هاْم مجُض 

 الضًغاوي 
1 59 

2111 

ٖضصزام 

باإلاإجمغ 

 الٗلمي

الشالث 

ليلُت 

 آلاصاب

191 

مىاهج الىدى الٗغبي في 

الخٗلُم الجامعي بحن 

 ٌ  الىاك٘ واإلاأمى

ٖبض وامل ص. امجض 

 اللاصع
31 59 2111 

192 

البيُت الخُابُت للٗاكل 

جُبُلاث في اإلاٗللاث 

 الٗكغ

ص. حىان مدمض ٖبض 

اع ٖلي  الجلُل وص. اَػ

 ًاؾحن

59 59 2111 

193 
كغاءة في مىهج ابً بؿام 

 الىلضي
 2111 59 88 ص. زالض لفخه باكغ

194 

آلُاث الفهم وازخالف 

اللغاءة صعاؾت في قغوح 

 قٗغ اإلاخىبي

 2112 61 1 ص. حابغ زًحر حبر
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195 
الخُاب وصالالجه ٖىض 

 ٖبضهللا بً اإلالف٘

ص. ٖبض الخؿحن ٖبض 

الغيا الٗمغي 

اع فىجان  وم.م.اَػ

 نضام الاماعة

59 61 2112 

196 
ا في لفٓت الخؼن واز َغ

 قٗغ هاػن اإلاالئىت

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 اإلااليي
77 61 2112 

197 

ع)ؽ ٌ م ( في اللغآن ظالج

م بحن الضاللت  الىٍغ

 اإلاعجمُت والؿُاكُت

 2112 61 97 ص. ؾمحر صاوص ؾلمان

198 
م  الخلىي في اللغآن الىٍغ

 
 
 ومهضاكا

 
 مفهىما

م.م. ؾىاء حمُل 

 خىىن الٗلي
152 61 2112 

 2112 61 1 ص. اخمض عؾً صخً ٍت كغآهُتالخظف عؤ  199

211 

الدكىُل الخضازىي لنهًت 

الفىغ الىلضي الٗغبي مً 

مىعور البالٚت الى خضازت 

 الىلض الاصبي

ص. ملضاص مدمىص 

 ٖباؽ
26 61 2112 

211 

مالمذ الٛغبت في الكٗغ 

ب مً  اإلاٗانغ )صًىان ٍٚغ

 الُمً(

 2112 61 79 ص. حاؾم ٚالي عومي

212 

 اإلاُخاههُت

Metatextualite  في أصب

 مابٗض الخضازت الٗغبي

أ.اإلاكاعن الضهخىع 

غو   عخبِب بَى
1 62 2112 

213 

الضاللت في الجملت الفٗلُت 

وألاؾمُت بحن الجغحاوي 

 وبٌٗ الضاعؾحن اإلادضزحن

ص. امجض وامل ٖبض 

 اللاصع
29 62 2112 

214 
زُاب الخيلُف في اللغآن 

م  الىٍغ
اع ٖلي ًاؾحن  2112 62 54 ص. اَػ
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215 
حملت الكٍغ والجؼاء في 

 ههج البالٚت

م. عياجه خؿحن 

 نالح
112 62 2112 

216 

الخُاب اللغآوي مً 

الضاللت )صعاؾت  الىالؿُاق 

 جدلُلُت(

م.م. اخمض ٖبضهللا 

 هىح
144 62 2112 

217 

هخاب اإلاىاهج )اإلالىٗت 

ؿت واإلاٛىُت الىفِؿت ( بهالا 

مسٍُى في ٖلم الضعاًت 

ض بً ٖبض إلاهظب الضًً اخم

الغيا البهغي وان خُا 

م( 1679)َـ ( 1191ؾىت )  

       جدلُـــم وجىزُــم

ص. جىفُم الدجاج                             

وم.ص.كاؾم زلف 

 الؿىُجي

 2مج63 423

2112 

ٖضصزام 

باإلاإجمغ 

الٗلمي 

الغاب٘ ليلُت 

 آلاصاب

218 

 مً 
 
اصب الجاخٔ مهضعا

مهاصع الفىغ التربىي في 

 البهغة

ص. هاجح ؾالم مىسخى 

 اإلاهىا
 2112 2مج63 517

219 

خًىع الىو الٛائب 

 
 
إلاخىبي االفغػصق مغحُٗت

اإلاؿخىي الؿحري والىفسخي 

/ زُاب ألاها الهازبت / 

الخُاب اإلاساجل / مؿخىي 

 الضاللت

اخمض خُاوي  .ص

وم.ص. مدمض  الؿٗض

 َالب ٚالب الاؾضي

1 64 2113 

211 
اإلاالمذ الىلضًت ٖىض ابً 

 في اإلاُغبصخُت 
 2113 64 57 ا.م.ص. زالض لفخه باكغ

211 

كهُضجان في اإلالهىع 

ض وقغخهما  واإلامضوص البً صٍع

ت ملاعهت  صعاؾت لٍٛى

 2113 64 81 م.ص. ؾلُمت حباع ٚاهم
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212 
صالالث الغزاء في قٗغ 

 الجىاَغي 

م. هجاة ٖلىان 

 الىىاوي
98 64 2113 

213 

الخىحُت الىدىي لللغاءاث 

صة في اللغآهُت الىاع 

الصخاح في اللٛت 

 للجىاَغي 

م.م. هاصًت مدمض 

 حاؾم
126 64 2113 

214 

اللُـاؽ الىدىي وئقيالُــت 

( و 
ْ
ألانٌى والفغوٕ )ئن

 )الث( أهمىطحا جُبُلُا

م.م. قهُض عاضخي 

 خؿحن

 

151 64 2113 

215 

الترهُب والؿُاق بحن 

الىفي والاؾخفهام في ؾىعة 

 الىهف

 2113 64 171 م.م. عائض ٖماص اخمض

216 

ضع في  عصُّ العجؼ ٖلى الهَّ

    ؾىعحي البلغة وآٌ ٖمغان 

 ) صعاؾت ملاعهت(

ؼ  م.م. فغخت ٍٖؼ

 مدؿً
195 64 2113 

217 

لي في  ؾُــــــــــــــىح بدث جأٍو

هماطج مً أزباع ؾحرحي ابً 

 اإلالف٘ والجاخٔ

ص. ٖلُل ٖبض الخؿحن 

 زلف
1 65 2113 

218 
الفاٖل واهىاٖه في آًاث 

 لبلغةؾىعة ا

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 اإلااليي
19 65 2113 

219 

زُبـت الىىـاح الخالُـت مً 

الىلِ بحن اصٖـاء اليؿبت 

 وواكُٗتها

 2113 65 39 ص. لُث صاوص ؾلمان

221 
 قٗغ أبي قغاٖت اللِسخي

 حم٘ وجىزُم

م.م. بُان ٖلي ٖبض 

 الغخُم
73 65 2113 
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221 

نىاٖت الخٗبحر الاخخمالي في 

آلُاث ههىم الكّغاح و 

فهمه مً زالٌ اإلافغصة 

 والؿُاق

م.م. قهُض عاضخي 

 خؿحن
99 65 2113 

222 
أزغ اإلايان في قٗغ مهُفى 

 حماٌ الضًً

م.م. ٖبض الهاصي ٖبض 

 الغخمً الكاصي
123 65 2113 

223 

     كغاءة اًلاُٖت في كهُضة 

) هللا والظاث ( للكاٖغ 

 مدمىص خؿً اؾماُٖل

 2113 65 155 م.م. مٗتز  كصخي ًاؾحن

224 
الخُىان في اخؿاؽ 

 الكاٖغ الجاَلي

م.م. يُاء ٖلي ٖبض 

 الغيا
179 65 2113 

225 

مىهج الىبي)نلى هللا ٖلُت 

وآله وؾلم( في حٗلُم 

 الصخابت

ص. فايل اؾماُٖل 

 زلُل
1 66 2113 

226 
بٌٗ اإلاالمذ الاؾُىعٍت 

 في الكٗغ الجاَلي

ص. قغوق مدؿً 

 واَ٘ الُائي
33 66 2113 

227 

عؤي قٗغاء جىافم 

الاهضلـ م٘ ابً الغومي في 

 عزاء الابىاء

ص. قُماء َاجى فٗل 

 البهاصلي
57 66 2113 

228 

مائت ولمت مً ولماث 

الامام ٖلي )ٖلُت الؿالم( 

حمٗها الجاخٔ مً 

 قغوح ههج البالٚت

 

ص. كاؾم زلف 

 مكاعي الؿىُجي
89 66 2113 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

25 

229 

الٓىاَغ اللٛىٍت والىدىٍت 

م في كغاءة مدمض بً مؿل

غي)ث   َـ(124الَؼ

ص. َىاء ٖبض الغيا 

 عخُم الغبُعي
113 66 2113 

231 

الفاّ الخكٕى في اللغآن 

م )صعاؾت هدىٍت  الىٍغ

 صاللُت(

م. زلُل ٖبض اإلاُٗي 

 ٖشمان اإلااٌ٘
143 66 2113 

231 
مالمذ اؾلىبُت في ؾىعة 

 اللُامت
 2113 66 171 م.م. أمل خامض بضع

232 

مفهىم الٗلل في فىغ 

ٖلي)ٖلُت الؿالم(  الامام

 صعاؾت في ههج البالٚت

 2113 66 197 ص. خمُض ؾغاج حابغ

233 
جىزُم عواًت الكٗغ ٖىض 

ف اإلاغجطخى  الكٍغ

غة  ص. زائغ ٖبض الَؼ

 الػم
1 68 2113 

234 
صاللت )كض( في وافىعٍاث 

 اإلاخىبي
 2113 68 17 ص. ٖلُل حاؾم صَل

 مداولت في ٖامل الابخضاء 235
ص. كاؾم فلُذ خؿً 

 لٗىُليا
57 68 2113 

236 
ُف الضاللي في  الخْى

 ؾُاكاث اإلاجاصلت اللغآهُت

م. زلُل ٖبض اإلاُٗي 

 ٖشمان اإلااٌ٘
75 68 2113 

ف 237 َّٗ  ٌَى الصخُذ اإلاً
غ خؿً  م.م. مَؼ

 الىٗبي
127 68 2113 

238 

مالمذ الٌٛؼ الؿُاسخي في 

 قٗغ ٖمغ بً ابي عبُٗت

 

م.م. هجالء حاؾم 

 مدمض
139 68 2113 
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239 

زهائو الغخمت ٖىض 

الىبي مدمض )نلى هللا 

 ٖلُت وآله وؾلم(

ص. ٖاصٌ اؾماُٖل 

 زلُل
157 68 2113 

241 
مفهىم هثرة الىٓائغ ٖىض 

 الىدىٍحن

 ص. خامض هانغ الٓاإلاي

وم. ٖلي حاؾب 

 ٖبضهللا

1 69 2114 

241 

بيُت الفٗل الشالسي الاحىف 

ٖىض ٖلماء الٗغبُت واإلافىغ 

ٖالم ؾبُِ الىُلي)صعاؾت 

 مىاػهه(

ص. هاْم ٖلي ٖباصي 

 الٗلي
23 69 2114 

242 

ـ ..  ؾالم بً ٖلي الَٗى

وبضاًت الخجضًض في قٗغ 

 ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

ص. نباح ٖبض الغيا 

 اؾُىص
43 69 2114 

243 

 ٌكٕى ؾفغ في اإلاُٗاص اعى

 الاخىاٌ في  هخابُت صعاؾت

ت الٗلائضًت  لبجي والٗؿىٍغ

-1446مً للفترة اؾغائُل

م نىاٖت اإلاعجم .ق 1375

الٗغبي بحن اإلاىهج 

 واإلاؿخٗمل

ص. ٖبض الغػاق عخُم 

 نالٌ
73 69 2114 

244 

مً الالفاّ كغاءة في 

ً لفسغ  مجم٘ البدٍغ

خي)  ( َـ1185الضًً الٍُغ

ص. زالض وُٗم 

 الكىاوي 
115 69 2114 

245 

أزغ الّؿُاق اللغآوي في حّٛحر 

 صاللت ألالفاّ

 

م زالض  م. ٖبض الىٍغ

وم. خؿام ٖىاًت  

 اخمض َكام

163 69 2114 
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246 

ْج٘ في زُاب  كهضًت السَّ

غاء )ٕ (صعاؾت  الؿُضة الَؼ

 نىجُت ئًلاُٖت

م.م. ٖبض الخؿً ٖلي 

 خبِب
189 69 2114 

247 
مىهج الجاخٔ في هخاب 

 الخُىان

ص. ػاحُت ٖبض الغػاق 

 خؿً
213 69 2114 

248 
ؤلازباع والخألُف في 

 أهمىطححن عوائُحن وؿىٍحن

لُل ٖبض الخؿحن ص. ٖ

 زلف
1 71 2114 

249 

 اإلاــــغأة وؤلابـــضإ الكٗـــغي 

صعاؾت في الكٗغ والخللي 

اليؿىي في الترار الىلضي 

 الٗغبي

 2114 71 35 ص. حابغ زًحر حبر

251 
ججلُاث الىحضان أو الظاث 

 في قٗغ نلغ الكبِب

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 اإلااليي
75 71 2114 

251 
كاع اليؿم الكٗغي ٖىض ب

 بً بغص ) صعاؾت جضاولُت(
 2114 71 95 ص. هانغ قاهغ الاؾضي

252 
صالالث الىضاء في ؾىعة 

 ًىؾف اإلاباعهت
 2114 71 121 اٌ هانغ َالباهفص. 

253 
الخهىٍغ الفجي في ؾىعة 

 الغخمً

م.م. آمىت اخمض 

 ٖباؽ
157 71 2114 

254 

دتالفاّ الىغاَت ال  هٍغ

في البُان اللغآوي 

( أهمى   لفٓت)هٍغ
 
 طحا

ص. فازغ َاقم 

وم. ٖبض  الُاؾغي 

م زالض الخمُمي  الىٍغ

1 71 2114 

255 

يب  الصخهُت في عواًت "ٍػ

اؾمحن" إلاِؿلىن  وماعي ٍو

بدث في اإلاىك٘  َاصّي 

 والدكيل والضاللت

ص. ٖلُل ٖبض الخؿحن 

 زلف
37 71 2114 
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256 

الىٓام الضازلي الٗكائغي 

في الخُاب الغوائي)عواًت 

)
 
في يىء ألاَىاع أهمىطحا

 الىلض الشلافي

 ص. خامض هانغ الٓاإلاي

والباخشت ٖغوبت حباع 

 نىب هللا

57 71 2114 

257 

كغاءة الغأي وازخالف 

اللغاءة بحن ٖبض اللاَغ 

الم ؾبُِ  الجغحاوي ٖو

 الىُلي

 2114 71 87 ص. نالح خؿً خاوي 

258 

صوع الهىٍت في بىاء الخبر في 

الؿغص الٗغبي اللضًم 

دايغة صعاؾت في )وكىاع اإلا

وازباع اإلاظاهغة( لللاضخي 

 الخىىدي

 ص. لإي خمؼة ٖباؽ

غ  م.باخث ولُض مَؼ

 هخِلأ

1 72 2114 

259 
زهائو الخُىع 

م  الضاللي في  اللغان الىٍغ

ص. اهجحرؽ َٗمه 

 ًىؾف
29 72 2114 

261 

اإلايان ٚحر ألالُف 

وصاللخه في قٗغ مدمىص 

يان  البًر

 ص. نباع قبىٍ َإل

م زالض  وم. ٖبض الىٍغ

 ىاًهٖ

51 72 2114 

261 

ُفي  جضازل اإلاٗجى الْى

م  في اللغآن الىٍغ

 أهماٍ وصالالث

 2114 72 87 م. اخمض ٖبض هللا هىح

 وكـأة الِدَجاج 262

 ص. خامض هانغ الٓاإلاي

وا.م. ٖاًض حضٕو 

 خىىن 

1 73 2115 
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263 

الضاللت الهغفُت 

 للمفغصة اللغآهُت في معجم

غي   تهظًب اللٛت لألَػ

 خًص. اخمض عؾً ص

والباخشت وصًان ِٖسخى 

 خؿً

31 73 2115 

264 

مساعج ألانىاث الٗغبُت 

ٖىض اللضامى مً لٛىٍحن 

لماء ججىٍٍض وأَباء  ٖو

.م. حماهه زالض م

 مدمض اإلاكهضاوي
61 73 2115 

265 

صاللت اؾخسضام اللىن 

–في قٗغ ؾٗضي ًىؾف 

 ٌ  صعاؾت في اإلاجلض الاو

ص. نباح ٖبض الغيا 

 أؾُىص
92 73 2115 

266 
ائضة الغخمً وآصب م

 خملت اللغآن

ص. ٖاصٌ اؾماُٖل 

 زلُل
111 73 2115 

267 

ت واللؿاهُاث  الكٍٗغ

ت  ئقيالُاث الىٍٓغ

اللؿاهُت للمىهجحن الكىلي 

 والبيُىي 

ص. مؿلم خؿب 

 خؿحن
1 74 2115 

268 
كغاءة في ٖىىان الىخاب 

 الاصبي اللضًم

غة  ص. زائغ ٖبض الَؼ

 البهحر الػم
23 74 2115 

269 

ت الضاللت اهٓم

وجدىالتها في قٗغ زلُل 

 خاوي 

اص فاًؼ عاًم  ص. ٍػ

 اإلاٗضي
37 74 2115 

271 

اإلاشل اإلاىحؼ في اللٛت 

صعاؾت في يىء  –الٗغبُت 

ت الؿُاق  هٍٓغ

ص. ٖغفاث فُهل 

 اإلاىإ
67 74 2115 

271 
ىىان في ُٗ ت ال ُّ  فاٖل

ت ُّ ت الٗغاك ُّ  الؿحرة الظاج

 ص. لإي خمؼة ٖباؽ

والباخث ٖلي ؾُٗض 

 ىبٌٗل

1 75 2115 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

30 

272 

اإلاٗجى الىدىي للُٗف 

م  بـ)أو( في اللغآن الىٍغ

ت  ومُُٗاجه الخفؿحًر

م ٖبضهللا  اى هٍغ ص. ٍع

 البضًغي 
25 75 2115 

273 

الغصًف اللىوي في قٗغ 

ماٌ  جىفُم أخمض ) ألٖا

ت (  الكٍٗغ

 ص. َضي الصخىاوي 

والباخشه بكغي َُشم 

 فهض

99 75 2115 

274 

دىيُّ  في
َّ
ؿُم الى

َّ
ّوِ  الي

َّ
الى

 في 
ٌ
 جدلُلُت

ٌ
اللغآوّيِ صعاؾت

ىِع الِلَهاعِ   الّؿِ

 2116 76 1 ص. اخمض عؾً صخً

275 
الىو وهدى الىو 

 )الخضوص واإلاىىهاث(

ص. نُىان زًحر 

زلف وأ.م. زلُل ٖبض 

 اإلاُٗي اإلااٌ٘

31 76 2116 

276 

ت في قٗغ  ُّ اإلاالمذ ؤلاوؿاه

بضع قاهغ الؿُاب بحن 

يل واإلاًمىن 
ّ

 الك

ابغاَُم  م.م. ٖمغ 

 ؾغخان
57 76 2116 

277 

الؿماث الىهُت في 

كهُضة "ؾبٗىن" للكاٖغ 

 الضهخىع ؾٗض مهلىح

ص. ٖبض الخمُض ُُٖت 

 ٖبض الخمُض
85 76 2116 

278 
مبجى كهُضة ونف 

الُبُٗت في قٗغ ابً زفاحت 

 ألاهضلسخي صعاؾت جدلُلُت

 2116 77 1 ص. زالض لفخه باكغ

279 
الكٗغ الؿُاسخي في 

 م عواصٍالىىٍذ واَ

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 اإلااليي
31 77 2116 

281 
بالٚت ؤلاكىإ في ملاالث 

ٚاػي اللهُبي الاؾخفهام 

 
 
 أهمىطحا

م. قُماء ٖشمان 

 مدمض
55 77 2116 
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281 

اث عواًت فدل  ُّ شخه

الخىث لخاػم زلُل كغاءة 

 في نفاتها وصالالث أؾمائها

 2116 78 1 ص. حباع ٖىصة بضن

282 

لصخهُت الهىع اإلادخملت 

م  الىملت في اللغآن الىٍغ

صعاؾت في يىء مىهج 

 الخدلُل اللٛىّي 

 2116 78 31 ص. يمحر لفخه خؿحن

 جفىًُ الخفىًُ 283
ص. خامض مغصان 

 الؿامغ
47 78 2116 

284 

ت ا ٍؼ لٓىاَغ الخٍُغ

والٓىاَغ الهىجُت في 

اللٛت الٗغبُت، ٖىض 

 اإلاؿدكغكحن

 ص. خامض الٓاإلاي

 وم. ؾهحر واْم خؿً
87 78 2116 

285 

عجمُت في 
ُ
ُمهاخبت اإلا

و اللغآوي
ّ
 الى

 

ص. ؾالم ٌٗلىب   

ًىؾف و أ.م. زلُل 

 ٖبض اإلاُٗي اإلااٌ٘

1 79 2117 

286 
الٌٛؼ في قٗغ ٖلي ٖبضهللا 

 زلُفت

ص. حاؾم ٚالي عومي 

 اإلااليي
27 79 2117 

287 
ت  ُّ صاللت خظف الجملت الفٗل

في ؾُاكاث ُٖف اللهو 

 اللغآوي

بض ص. ٖبض الجباع ٖ

ألامحر َاوي والباخشت 

 ؾىُىت باكغ خؿىن 

51 79 2117 

288 

ت البيُت الفىُت  مٗماٍع

للهُضة " الخمشاٌ " لٗلي 

 مدمىص َه

م.  هجاة ٖلىان 

 الىىاوي
81 79 2117 

289 
كغاءة جدلُلُت في صوائغ 

 الخلُل الٗغويُت

ٖامغ ٖبض مدؿً ص. 

 الؿٗض
1 81 2117 
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291 
في الىدى  هُـــــــف وأزىاجــــــــــها

 الٗغبي

ؾلمان نباع  م.ص.

 باوي
52 81 2117 

291 

ونف اإلايان ٖىض ٖالُت 

 ممضوح

 

ص.  ٖلُل ٖبض الخؿحن 

والباخث امجض مدمض 

 عيا ٖىصة

111 81 2117 

292 
ت في قٗغ  ْىاَغ لٛىٍّ

 الجىاَغّي 

م.ص. ؾُٗض ئبغاَُم 

 نيهىص
121 81 2117 

293 
صاللت ألفاّ الىخـــي فــــــي 

ــماللــغآن   الىٍغ
اع ٖلي ًاؾحن                                  2117 81 1 م.ص. أَػ

294 

جللُب اإلاٗجى الىاخض ٖىض 

صعاؾت في الخىام  اإلاخىبي

 الظاحي

مدمض َالب ٚالب  ص.

               الاؾضي
38 81 2117 

295 

الدكىُل الجمالي ومدىت 

الخغب في كهُضة 

)أهضلؿُاث لجغوح الٗغاق( 

الٗغاكُت بكغي للكاٖغة 

 البؿخاوي /صعاؾت أؾلىبُت

فاعؽ ٖبضهللا بضع ص. 

 الغخاوي 
83 81 2117 

296 

نىعة هاػحي خلب في 

عؾالت الهاَل والكاحج 

 ألبي الٗالء اإلاٗغي 

ص. ٖلي ٖبض ؤلامام 

 مهلهل ألاؾضي
134 81 2117 

297 

 
 
 وحؿٗــــــىن مؿألــــــــت

ٌ
 زـــــــالر

مً مؿائل الخلُل 

ـــــ ــــــهفي ت الىدٍى  هخاب ؾِبٍى

 لى(ألاو )الخللت 

 

ًدفٔ ٖمغو ص. 

ـــُـْه مدّمض ٖبض  ــّجِ
َ
ِئه

      هللا الكىلُُّي 

1 82 2117 
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298 

مىي٘ الخغواث مً 

اإلاسغجي  الخغوف والىنف

 لها ٖىض الضاوي واإلادضزحن

ص.  حاؾم ٚالي عومي 

        اإلااليي
69 82 2117 

299 
ُمُت في الكٗغ  البَى

 خضًث في الٗغاقالٗغبي ال

ؾامي هاجي  ص.

                   ؾىاصي
89 82 2117 

311 

الصخابي ؾلمان 

( وآعاٍؤ اإلادمضي)

ت  الخفؿحًر

ص. حاؾم مدمض 

 ٖلي الٛغابي       
119 82 2117 

311 

مام ل لمً الىخاج الفىغي 

الياْم )ٕ(:  أصُٖخه 

اإلاباعهت، وجفؿحٍر اللغآن 

م  الىٍغ

ص. زلُل زلف 

 بكحر
143 82 2117 

312 

ه ما جخضاول الٗاّمي اللغآوي

أفىاٍ الٗامت في حىىبي الٗغاق 

م  مً ألفاّ اللغآن الىٍغ

ُه الضاعؽ واإلاشلف    َُ ِؿ
َ
 َوو

كاؾم فلُذ م.ص.

 خؿً
171 82 2117 

313 
ــْىِء 

َ
 ِفي ي

ٌ
ي ِكــَغاَءة

َ
 َعأ

ُ
َماَصة

ْغآِوّيِ 
ُ
اِق اللــ َُ

 الّؿِ

اؽ ٖبض 1م ص ٖبَّ

اى َُّ  الخؿحن ٚ
188 82 2117 
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ًحبسبًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيالبحىثًالوكليزيةًً-:حاويا
ً
ًت

ً
ًعىىانًالبحج

ً
ًاسمًالباحج

ً
ًالصفحة

ًبياواتًالىشر
ًالسىةًالعدد

1 

The Reaail 

Strueture And 

The…. 

Dr.G.M.Aimeed 1 4 1970 

2 

Kinds of English 

Sentences Teaching 

English Relatives 

M.Mashta 39 4 1970 

3 

Hawtharn’s the 

Scarlet letter School 

Counselar 

M.Z.Abdeen 54 4 1970 

4 

Aesthetic Education 

and The Salvation 

of Man 

DR.A.M.AZ-

Zubaidi 
1 5 1971 

5 

To Arabic speaking 

students Common 

Errors in English 

M.Mashta 38 5 1971 

6 

The 

Responsibilities of 

The 

S.al-Marouf 64 5 1971 

7 

Herman Melville's 

"BARLEBY" and 

Nicolai Gogols' 
((
THE 

OVERCOAT
))
 

Mustafa Z. 

Abedeen 
3 6 1972 

8 

Common errors in 

English made by 

Iraqi students. 

Y. Y. Yacoub 10 6 1972 

9 

Concord and 

Pecularities in 

English and Arabic 

A.B.As-Safi 1 7 1972 
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10 

Urban Areas and 

The Problem of Air 

pollution 

DR.A.H.Shalash 1 8 1973 

11 

Agenerative 

Phonological 

Analysis of '' One 

Thousand and one 

Nights'' 

DR.A.S.Alwhab 1 9 1974 

12 
Unity in Whitman’s 

''passge to India'' 
M.Z.Abdeen 25 9 1974 

13 Fatimide Ideology DR.B.K.Tikriti 31 9 1974 

14 

Fundamental 

Approaches to 

Poetry with Case 

Examples 

Dr.Johon 

A.Behnam and 

Yacousif 

Yacoub 

65 9 1974 

15 Reaes of Uudan Dr.M.H.Mutlak 187 9 1974 

16 
Complementa in 

English and Arabic 
M.Abdeen 3 10 1976 

17 The Malamatiyya… Dr.M.M.Nouri 10 10 1976 

18 

Languages and 

Religions of The 

Sudan 

Dr.M.H.Mutlak 28 10 1976 

19 

Deep and 

Transformational 

Structure in The 

Arabic tense 

System 

Dr.A.R.Khafaji 58 10 1976 

20 

Practical Critical 

Trends in The 18
th

 

Century 

Dr. John 

A.Behaam and 

Dr.Zakher 

Gatriel Jirjis 

5 11 1976 
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21 

Dickens Great 

Expectation as 

Acriticism of 

Victorian 

Materialisms 

M.Badair 61 11 1976 

22 
Subordinate 

Clauses… 
M. Rashta 81 11 1976 

23 

AContrastive 

Analysis of English 

and Arabic Nominal 

phrase Structure 

A.B.As-Safi 99 11 1976 

24 
Epic poetry with a 

case Example 

Dr.J.Behnam 

and Y.Y.Yacoub 
117 11 1976 

25 
Jane Eyre and 

Rebecca Sharp 
M.Bedair 1 12 1978 

26 

Notes on The 

Sources of The 

History of Iraq 

During The 

Buwayhid’s Period 

Dr.A.J.Naji 30 12 1978 

27 On Modality M.J.Baqir 51 12 1978 

28 
Sceptical Views on 

Translation 
Dr.A.M.Ismail 83 12 1978 

29 
Practical Critical 

Trends 

Dr.J.Behnam 

and Dr.Z.G.Jirjis 
102 12 1978 

30 

Toward apractical 

Approach to The 

Teaching of English 

as a Foreign 

Language to Arab 

Students 

Dr.A.M.Ismail 3 13 1978 
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31 
Some Comparisons 

in Liuguistics 

Hamid M. 

Hamadi 
33 13 1978 

32 

P.B.shelly A Study 

of social 

Revolutionism in 

his poetry 

Dr.J.B.Mishra 45 15 1979 

33 

Huddersfield 

Polytechnic Faculty 

of Education Centre 

for Overseas 

Education 

Wadie M Hanna  15 1979 

34 

Phonological 

Conditioning of 

Allomorphs 

Hamid 

M.Hamadi 
67 15 1979 

35 

The Dative-

Movement in 

Arabic and English 

Majeed Al-

Mashta 
1 16 1980 

36 

On the Child’s 

Acquisition of 

Syntax 

Riyadh-S-AL-

Any 
17 16 1980 
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37 
Is Philip Larkin A 

nihilist 

Dr.Viswa 

Nathan 
1 19 1981 

48 
Science,Religion 

and Pope 
R.K.sherma 1 20 1982 

39 

Abdul Rahman 

Munif and The 

Voyageof 

Disillusionment: 

Areading in The 

Trees and the 

Assassination of 

Marzook 

Mr.Hamid 

Shakir 
21 20 1982 
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40 

Analysis of Errors 

in the Form of 

English passive 

Verbal Phrases By 

Iraqi Students 

Murtadha J. 

Bakir and 

Hashim G. 

Lazim 

3 21 1989 

41 

Waiting for Godot, 

The Unique 

Ambivalence 

Sabbar S. Sultan 25 21 1989 

42 Readability 
Abdul Sahib Al-

Aheikh 
41 21 1989 

43 

The Acquisition of 

phonology (In Early 

Childhood) 

Abil K.Razook 61 21 1989 

44 

Consonant 

Harmony in Child 

Language and 

Natural Classes in 

Phonology 

Murtadha J. 

Bakir 
75 21 1989 

45 

A note on The 

Teaching of 

Handwriting in the 

New English 

Course of Iraq 

Falih Saddam 

Al-Amara 
85 21 1989 

46 

The phonological 

Significance of 

Consonant 

Gemination in 

Arabic 

Ghalib B. M. 

Ghalib 
7 22 1991 

47 

Analysis of Errors 

Made by Iraqi Fifth 

Primary School 

Pupils in The 

Pronuncation of 

English Consonants 

Kadhim H. 

Bakir and Amira 

U. Karim 

15 22 1991 
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48 
Consciousness of 

Self 
Shihab Ahmed 35 22 1991 

49 

Another 

Manifestation of the 

Interaction of 

Languages 

Barrowing At the 

Level of writing 

Haleem H. Falih 57 22 1991 

50 

Notes on 

Metalanguage in 

Critical Discourse 

Shihab Ahmmed 1 23 1995 

51 

Metafication , A 

New Gyre or 

Demise of aGenre? 

Sabbar AL 

Saadoo 
42 23 1995 
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52 

The Teaching and 

Learning of 

Reading 

Comprehension in 

EST Programmes at 

Basrah University 

Ali Nasser Harb 1 25 1995 

53 

Pronunciation 

Errors in English 

Consonant Clusters 

Mada By Iraqi 

Learners of 

English:A 

Statistical 

Evaluation 

Ghalib 

B.M.Ghaliband  

Mohammad 

A.Abdul cattar 

37 25 1995 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

40 

54 

The Acoisition of 

the English 

Berfective Asbect 

by the Iraqi 

Leaerners at the 

University Level 

Amira A.Karim 

and Aboas 

N.AL-Rikabi 

1 26 1997 

55 

Technical Writing 

in English for 

Industrial Schools 

in Iraq:Acase study 

in text Book 

Analysis 

Akeel M.Jassim 19 26 1997 

56 

Robert Lowell :his 

Conception of the 

Sublime 

Ridha Thanoon 

Ali 
1 27 1998 

57 

Collocation and 

Idiomaticity of 

Colours 

:Predictable and 

Unpredictable 

Ramadhan 

M.Sadkhan 
20 27   8991 1998 

58 

Proper Names as 

Indicators of Social 

Identity in 

Shakespear's 

Richard 

II:ATypological 

Critique 

Ridha Thanoon 

Ali and Samir 

Talib Dawood 

1 28 2009 

59 

Phonological 

Intelligibility in 

Iraqi EFL 

Classrooms 

Dr.Balqis 

I.G.Rashid 
43 28 2009 
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60 

The Identification 

of the Attitudinal 

Function of 

Intonation by EFL 

Iraqi Learners 

Dr.Ghalib 

B.M.Ghalib and 

Mr.Ala' 

Q.Chillab 

1 33 2002 

61 

ALinguistc 

Investingation of 

the Speech Acts in 

Bernard Shaw's 

Candida 

Dr.Abbas 

N.N.AlRikabi 

and Aqeel abid 

Hussein 

1 35 2002 

62 

SEX-Related 

Diffrences in the 

Range of Using 

Adjectives 

Dr.Aqeel 

M.Jassim 
30 35 2002 

63 

Triadicity in 

Bronte's 

Wutheringheights  

Ridha Thanoon 

Ali 
41 35 2002 

64 

Equivalence and the 

Aspects of the 

Relationship 

Between the Source 

and Target Texts 

Ali Talib 

Jabboori 
67 35 2002 

65 
Utility of Video in 

EFL Class 
Alia B.Abdullah 85 35 2002 

66 

Metathesis in 

Spoken Iraqi Arabic 

:A Phonological 

Study 

Dr.Balqis 

I.G.Rashid 
100 35 2002 
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67 

The Achivement of 

Abvanced Iraqi 

Learners of English 

in Comprehending 

and Producing 

English Conditional 

Sentences 

Ali Talid Jabouri 

and Adil A.Al-

Thamiry 

108 35 2002 

68 

The Impact of Sex 

Variable and 

Reaing Strategies 

on Learning EFL by 

Iraqi Advanced 

Learners (Abstract) 

Dr.Ala' Hussein 

Oda and Sa'ad 

Chasib Daghir 

120 35 2002 

69 

The Syllabic 

Consonants of 

Zubair Dialect 

:Some Phonological 

Points 

Majid A.Ibrahim 122 35 2002 

70 
Lexical Ambiguity 

(Abstract) 
Ali Qassim Ali 123 35 2002 

71 

Women 

Anonymous and 

Pseudonymous 

Poetry (Abstract) 

Dr.Hana Al-

Bayati 
123 35 2002 

72 

The Identification 

of the Accentual 

Function of 

Intonation 

Dr.Ghalib 

B.M.Ghalib and 

Abdul-Kareem 

Talib Al-Hadithi 

1 36 2003 

73 

Free Indirect 

Discourse: A 

Stylistic 

Investigation in 

Joyce's Eveline 

Prof.Shihab 

Ahmed AL-

Nassir and Rafid 

A.Khashan 

9 36 2003 
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74 

A Stylistic Analysis 

of Compound 

Epithets in 

Shakespeare‟s 

Romeo and 

Juliet 

Prof. Dr Shihab 

Ahmed Al- 

Nassir and 

Nadia A. Sakran 

1 38 2004 

75 

Word-Stress in 

Arabic: A 

Phonological Study 

From A Generative 

Perspective 

Lecturer Adil A. 

Al-Thamery and 

A.ss Lecturer 

Majid Abdulatif 

Ibrahim 

22 38 2004 

76 

APortrait of the 

Translator as a 

Political Activist 

Kadhim 

Ali,(PhD) 
1 40 2006 

77 

Some Notes on the 

Comprehension of 

English Idioms 

Dr. Sa‟ad 

Salman 

Abdullah 

21 40 2006 

78 

Discourse – Centred 

Stylistics :A Study 

in Wordsworth‟s 

We Are Seven 

Assist. Lecturer 

Amin U‟kaal 

Ghailan 

1 41 2006 

79 

English Loan 

Words in the 

Spoken Arabic of 

the Southern Part of 

Iraq: 

A Sociolinguistic 

Study 

Lecturer Alia 

Bader Abdullah 

and Assit. 

Lecturer Abdul 

Hameed 

Muhammad 

Daffar 

19 41 2006 

80 

Skopos 

Theory:Basic 

Principles and 

Deficiencies 

Assit. Lecturer 

Jawad Kadhim 

Jabir 

37 41 2006 
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81 
Misreading & 

Mistranslation 

Kadhim 

Ali,(PhD) 
1 42 2007 

82 

The CV 

Phonological 

Treatment of 

Consonantal 

Gemination in 

Arabic 

Dr. Majid 

Abdulatif 

Ibrahim 

10 42 2007 

83 

MANAGEMENT 

OFGROUNDWATE

R RESEOURCE OF 

DIBDIBBA 

SANDYAQUIFER 

IN SAFWAN- 

ZUBAIR AREA, 

SOUTH OF IRAQ 

Alaa M. Atiaa & 

Safaa Abd Al-

Ameer Al-

Asadiy 

30 42 2007 

84 

No Repetition 

Where None 

Intended : A 

Stylistic Study of 

Repetition as a 

Cohesive Signal in 

Samuel Beckett's 

Waiting for Godot 

Prof. Dr. Majeed 

H. Jasim and 

Assistant 

Lecturer Miss. 

Fatima H. Aziz 

1 43 2007 

85 

AStudy on the 

Approaches of 

Classifying 

Dictionaries with an 

Evaluation oF 

Dictionaries Used 

by the Students of 

Translation 

Lect. Zeineb 

Sami Hawel 
20 43 2007 
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86 

The Zoo Story : 

Character 

Alienation 

Assit. Lecturer 

Waleed Abid 

Hussein 

58 43 2007 

87 

The Syllabic 

Consonants of 

Zubairi Dialect1: 

Some 

Phonological Points 

Lecturer Majid 

Abdullatif 

Ibrahim 

1 44 2007 

88 

A Stylistic Study of 

Joyce‟s “ Eveline ” 

: A Proposed Model 

Professor Dr. 

Majeed Hameed 

Jasim &Assist 

Lecturer. Amin 

U‟kaal Ghailan 

9 44 2007 

89 

A Taxonomy of 

Behavioural 

Discourse: A 

Linguistic 

Investigation into 

the Strategies of 

Preaching in Moby 

Dick and Adam 

Bede 

Lecturer Jinan 

Fedhil Al-Hajaj 
33 44 2007 

90 

The collocation of 

Mubeen In The 

Holy Quran 

Prof. Shihab A. 

Al-Nasser & 

Rafid A. Khashan 

1 45 2008 

91 

Building Text 

World through 

Definiteness in 

PoeticDiscourse 

Dr. Adel A. Al-

Thamery 
17 45 2008 

92 

Plot in Narrative 

Poetry:A Study of 

the internal 

Structure of the Plot 

and its 

Lecturer Jinan 

Fedhil Al–Hajaj 
1 46 2008 
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Development in 

Tennyson‟s The 

Lady of Shalott 

93 

Sin Versus 

Innocence in 

William Golding‟s 

The Inheritors 

Assit. Lecturer 

Waleed Abid 

Hussein 

23 46 2008 

94 

Lexical Similarities 

and Differences 

between Iraqi & 

UAE Arabic 

Dialects 

Prof :Kadhim H. 

Bakir (Ph.D.) 
1 47 2008 

95 

ENTAILMENTS,PR

ESUPPOSITIONS 

AN 

IMPLICATURES : 

A SEMANTICO-

PRAGMATIC 

STUDY 

Lecturer Dr : Ali 

Wannas Lafi 
11 47 2008 

96 

On the Nature of 

Colloquial 

Egyptian Arabic 

Stem 

Structure 

Lecturer 

Zeineb Sami 

Hawel 

27 47 2008 

97 

Proper Names as 

Indicators of 

Social Identity 

in Shakespeare’s 

Richard II: A 

Typological 

Critique 

Assist.Prof. 

Ridha Thanoon 

Ali & Assist. 

Lecturer Samir 

Talib Dawood 

1 48 2009 

98 

Phonological 

Intelligibility in 

Iraqi EFL 

Classrooms 

Assist. Prof. 

Dr.Balqis I.G. 

Rashid 

43 48 2009 
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99 
Reading Power__A 

Case Study 

Assist. Prof Dr. 

Alia Bader 

Abdullah & 

Lecturer Dr. 

Salman 

Dawood Salman 

1 49 2009 

100 

A Study of 

Focalization in 

Woolf's Mrs. 

Dalloway: 

Assist. Prof. 

Adel Al-

Thamery (Ph.D) 

& Instructor : 

Jassim Khalifa 

(M.A) 

15 49 2009 

101 

Phonotactic 

Parameters of Final 

Consonant 

Clusters in South 

Iraqi Arabic and 

KuwaitiArabic: 

Some Contrastive 

Points 

Dr. Majid 

Abdulateef 

Ibrahim 

25 49 2009 

102 

PRAGMATICS: 

GRICE'S 

CONVERSATION

AL MAXIMS 

VIOLATIONS IN 

THE RESPONSES 

OF SOME 

WESTERN 

POLITICIANS 
 

Asst.Prof. 

Hamid M.Al-

Hamadi(Ph.D.) 

& Asst.Lect. 

Behija 

J.Muhammed(M

.A.) 

1 50 2009 
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103 

Stylistic Problems 

Confronting Arab 

Students in Arabic-

English 

Translation 

Asst.Prof. 

Kadhim H. 

Bakir (Ph.D.) & 

Asst.Prof.Hashi

m G. 

Lazim (M.A.) 

24 50 2009 

104 

SOME 

PROBLEMS IN 

THE 

"TRANSLATION" 

OF 

ENGLISH 

PROPER NAMES 

INTO ARABIC 

Asst. Prof. 

Haleem H. Falih 
42 50 2009 

105 
Semiotics of 

Cheating in Exams 

Asst. Prof. 

Ramadhan M. 

Sadkhan & Asst. 

Instructor 

Muhammad Al-

Maliki 

55 50 2009 

106 

The Meanings of 

Interjections in 

English and Arabic 

Asst.Prof. Alia 

Badr 

Abdulla(Ph.D.) 

& Asst.Lect. 

Zahraa Nasir 

Talib(Ph.D.) 

89 50 2009 

107 

Is an Accurate 

Translation of the 

Qur‟an Possible? 

 

Kadhim Hussain 

Bakir (Ph. D) 
1 51 2010 
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108 

Discourse Analysis 

for Translation with 

Special Reference 

to the Consecutive 

Interpreter's 

Training 

Assist. Lecturer 

Abdul Salam 

Abdul Majeed 

Sayfuldeen 

25 51 2010 

109 

ANALYSIS OF 

ERRORS MADE 

BY IRAQI 

FIRSTYEAR 

UNIVERSITY 

STUDENTS IN 

USING THE 

ENGLISH 

CARDINAL 

NUMBERS 

Ass.prof Haleem 

H. Falih 
1 52 2010 

110 

August Strindberg's 

"The Stronger " as 

Monodramatic 

Situational –Plot 

Structure : 

A Stylistic Study 

Assist . Lecturer 

Fatima H . Aziz 
21 52 2010 

111 

 

The Dictionary as 

an Aid for Teaching 

English as a 

Foreign Language 

“TEFL” 

 
 

Assist. Prof Alia 

Bader Abdullah 

& Lecturer 

Abdul Hameed 

Muhammad 

Daffar 

1 53 2010 
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112 

 

Naguib Mahfouz's 

Task of Cultural 

Representation 

 

Assist. Prof 

Ghanim Jasim 

Samarrai 

16 53 2010 

113 

Investigating the 

Relationship 

between Learner's 

Gender, 

Proficiency and 

Language Learning 

Strategies: The 

Case of EFL Iraqi 

Learners 

Lecturer Rana 

Abdul Settar 

Abid & Assist. 

Instructo Sa'ad 

Chasib Daghir & 

Assist. Instructor 

Nada Salih 

Abdul Ridha 

32 53 2010 

114 

Constraint Ranking 

Scheme and 

Learnability 

Professor.Dr. 

Balqis I. G. 

Rashid 

1 
54 

Vol. 

(1) 
2010 

115 

Tense Shift in 

Quanic Translation 

Into English 

Assist. Lecturer. 

Isra' M. Salman 
15 

54 

Vol. 

(1) 
2010 

116 

An investigation of 

the Effects of Oral 

Reading Fluency 

on the 

Comprehension of 

Iraqi Learners at the 

University 

Level 

Professor Dr. 

Balqis I.G. 

Rashid & 

Lecturer Mrs. 

Alaa 

A. Ar-Riyahi 

1 
54Vo

l. (2) 
2010 

117 

Pragmatic Concepts 

in Discourse 

Analysis 

Asst. Prof. Dr. 

Alia Bader 

&Lecturer. Dr. 

Sahera 

Abdelkarim 

24 
54Vo

l. (2) 
2010 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

51 

118 

The Impact of 

Gender in 

Determining 

Politeness Strategy 

with Reference to 

Iraqi Students of 

English 

Assistant 

Lecturer: Waffa 

Qahtan Hameed 

38 
54Vo

l. (2) 
2010 

119 

CONTOUR OF 

JEALOUSY IN 

MOHAMMED 

JALAL'S TRAIL 

AT NIGHT 

Lecturer Dr. Ali 

Madhlum 

Hussein 

1 55 2011 

120 

Orthographical 

Difficulties Faced 

by Iraqi English 

Learners at the 

Advanced Level: A 

Remedial 

Study 

Assist. Lecturer 

Saad Chassib 

Daghir & 

Lecturer Amin 

U. Ghailan 

15 55 2011 

121 

Reconstructing 

Virginia Woolf‟s 

Feminism 

Dr. Ghanim 

Jasim Samarrai 
1 56 2011 

122 

The Translation of 

Interjections: A 

Case Study of Al- 

Baalebeki's 

Translation of 

Dickens' A Tale of 

Two Cities 
 

Lecturer Zahraa 

Nasir Talib 
19 56 2011 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

52 

123 

ON A CHAPTER 

FROM 

DICKENS'HARD 

TIMES 

: PERSUASIVE 

STRATEGIES AND 

EVALUATION 

Lecturer 

AMEEN U. 

GHAILAN 

42 56 2011 

124 

The Effect of Topic 

Familiarity on EFL 

Reading 

Comprehension 

Lecturer Alaa' 

Abdul Imam & 

Lecturer Rana 

Abdul 

Settar Abid 

64 56 2011 

125 

Gender Differences 

in the Use of 

Sentence Type and 

Sentence Modifiers: 

An Analysis of 

Emails by Iraqi 

Learners of English 

Assistant 

Lecturer Jasim 

Mohammed 

Hasan & 

Assistant 

Lecturer Ahmed 

Hasan Khammat 

1 57 2011 

126 

The Theme of 

Revenge in William 

Shakespeare's 

Titus Andronicus 

Assistant 

Lecturer _la 

Dhafir Amir 

18 57 2011 

127 

The Effect of 

Anxiety on Learnin 

English as a 

Foreign Language 

Dr. Ala' Hussain 

Oda 
1 58 2011 

128 

 

Lexical 

Collocational Errors 

in the Writings of 

Iraqi EFL Learners 

 

Assis. Lecturer 

Nada Salih 

Abdul Ridha & 

Assis. Lecturer 

Alaa A. Al - 

Riyahi 

24 58 2011 
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129 

The Translation of 

English Conditional 

Clauses into Arabic 

: A Pedagogical 

Perspective 

Lecturer Jasim 

Khalifah Sultan 
1 59 2011 

130 

AN ACCOUNT OF 

THE 

NEGATIVENESS 

OF THE 

CONSTRUCTION

S 'FAR FROM' 

AND /ba?īdun ?an/ 

IN ENGLISH AND 

ARABIC 

Lecturer Haleem 

H. Falih 
1 60 2012 

131 

The Effect of EFL 

Learners' Mother 

Tongue on their 

Writings in English 

: An Error Analysis 

Study 

Assis. Lecturer 

Nada Salih A. 

Ridha 

22 60 2012 

132 

Investigating EFL 

Iraqi Learners' 

Beliefs about 

Learning English as 

a Foreign Language 

Assist. Lecturer 

Rana Abdul 

Settar Abid 

46 60 2012 

133 

The Politics of 

Change and 

Theatrical 

Interaction: A 

Critical 

Amir Abdul 

Zahra Al-Azraki 
82 60 2012 
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Investigation of the 

Theories of Antonin 

Artaud, Bertolt 

Brecht and Augusto 

Boal 

134 

 

Euphemism in 

Arabic : Typology 

and Formation 

 

Assistant Prof. 

Dr. Adil Malik 

Khanfar 

1 61 2012 

135 

Composition 

Assessment 

 

Lecturer Abdul 

Sahib Al-Sheikh 
35   

136 

Hearing , Seeing 

and Acting: A 

Peircean- Semiotic 

Perspective, on 

Samuel Beckett's 

Acts Without 

Words I 

Lecturer Fatima 

H. Aziz 
75 61 2012 

137 

Playing Games with 

Time: Temporal 

shifts and Changes 

in Thomas Hardy's 

Far From the 

Madding Crowd: a 

Narrative, Stylistic 

Investigation 

Assist. Professor 

Jinan F. Al-

Hajaj 

1 62 2012 

138 

Code-switching and 

Code-mixing : A 

Case Study of Child 

Bilingualism in Iraq 

 

Assist. Lecturer 

Juliana D. 

Yousif 

48 62 2012 
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139 

Evaluation of the 

Semantic Field 

Theory and 

Componential 

Analysis as 

Theoretical 

Approaches of 

Potential Value to 

Vocabulary 

Acquisition: with 

Special Reference 

to the Learner's 

Collocational 

Competence 

(Ph . D ) Jamil 

Qasim Hameed 

 

   

140 

Negation of the 

Meaningful Space 

in Lorca's Poet in 

New York 

Lecturer 

Hussein A. 

Zahra Majeed 

28 64 2013 

141 

"The Topic 

Sentence& Reading 

Comprehension In 

A Foreign 

Language; A Case 

Study" 

Assistant 

Lecturer Juliana 

D. Yousif 

 

41 64 2013 

142 

The Translation of 

English 

Collocations into 

Arabic: Problems 

and Solutions 

Ass. Lecturer 

Ali Abdul 

Hameed Faris & 

Ass. Lecturer 

Rasha Ali Sahu 

 

51 64 2013 
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143 

The Ideology of the 

Other: an Inspection 

of Group Alliances 

and Ideologies in 

The Seven Pillars of 

Wisdom 

Prof. Majeed H. 

Jasim and 

Assist. Prof. 

Jinan F. Al-

Hajaj 

1 65 2013 

144 

Peer Review as a 

Scheme of 

Evaluating Faculty 

Performance: A 

Critical Perspective 

Dr. Mohammed 

Ahmed Abdul 

Sattar As-

Sammer 

43 65 2013 

145 

Temporal 

Correlatives as 

Cohesive Ties in 

Shakespeare‟s 

Time-Sonnets and 

their Translations 

into Arabic 

Assistant 

Lecturer Nadia 

A. Sekran and  

Assistant 

Lecturer 

Afaneen A. 

Yaqub 

73 65 2013 

146 

Speech Production 

Disorders Related 

to Cleft Palate and 

Velopharyngeal 

Inadequacy 

Assistant 

Lecturer Amani 

Noori Sa'eed 

109 65 2013 

147 

Propaganda in 

George Orwell's 

Animal Farm : An 

Allegorical And 

Satirical  Study 

Professor Dr. 

Majeed H. Jasim  

& Lecturer   

Fatima H. Aziz 

1 66 2013 

148 

A Study of the 

Divine and the 

Secular in Muriel 

Spark's             

Novels 

Lecturer Dr. Ala' 

Abdul-hussein  

Hashim 

39 66 2013 
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149 

Plot in Graham 

Greene‟s The Heart 

of the Matter 

Fictional Dreams 

Assistant Lecturer  

Ibtisam Hussein 

Naima 

57 66 2013 

150 

Virtuality and 

Counterfactuality in 

Hardy's The Going 

and Lawrence's 

Shadows: A 

Cognitive Stylistic 

Reading 

Assist. Prof. 

Jinan F. Al-Haja 
1 68 2014 

151 

A Stylistic Analysis 

of Repetition in  

Hemingway's For 

Whom the Bell 

Tolls 

Lecturer Jasim 

Mohammed 

Hasan 

25 68 2014 

152 

Possible/ Narrative 

Worlds and Mental 

Spaces in Joyce's 

Araby: A Cognitive 

Stylistic Study 

Assist. Prof. 

Jinan F. Al-Hajaj 
1 69 2014 

153 

Patterns of Coda 

Clustering 

Simplification in 

RP English by  

Omani Female 

Students:A 

Generative 

Perspective 
 

Dr. Mohammed 

Ahmed Abdul 

Sattar AL-

Sammer 

 

25 69 2014 
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154 

Muslim and Non-

Muslim Women's 

Perception of 

Impoliteness in the 

City of  Basrah in 

Iraq 

Dr. Zahraa Nasir  

Al-Musawy      

Lect. Isra' 

Mahmood Al-

Salman 

57 69 2014 

155 

Bacterial 

Contamination 

caused by 

Wastewater 

discharged from of 

some Hospitals in 

Basra City, 

Southeast Iraq 

Lect. Dr.   

Shukri I. Al-

Hassen 

1 70 2014 

156 

Two as a Double 

Rhythmic 

Movement in 

Hemingway's Hills 

Like White 

Elephants 

Lect .  Hussein 

A. Zahra 

Majeed  & 

Assist. teacher. 

Sahar Ahmed 

Mohammed 

17 70 2014 

157 

Associations 

between EFL 

Learners' Beliefs 

about and their 

Strategy Use of 

Translation in 

English Learning: 

The Case of Iraqi 

Learners 
 

Lecturer. 

Nada Salih 

Abdul Ridha 

 

31 70 2014 
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158 

THE SATIRICAL 

ART IN 

KINGSLEY 

AMIS‟S LUCKY  

JIM 

Assist. Prof. Ali 

Madhlum 

Hussein (Ph. D ) 
1 71 2014 

159 

Translation of  

Vocative Style in 

the Glorious  Qur'an 

into English 

Lect. Isra' 

Mahmood 

Salman 

31 71 2014 

161 

The Correlation 

between Vowel 

Production and 

Vowel Perception 

as Elicited  in the 

Performance of  

Adult Iraqi Learners 

of English: 

Acoustic 

Perspective 

Ph.D. 

Mohammed A. 

Abdul Sattar and 

As-Sammer  

M.A. Najwa 

Salim Yousif 

1 72 2015 

162 

A Corpus-Based 

Analysis of Person 

Deixis as Subjects 

in Edgar Allan 

Poe's Short Story 

'The Black Cat' 

Lecturer: 

Ahmed Hasan 

Khamat 

 

31 72 2015 

163 

Phonetic and 

Phonological 

Adaptations of 

English Loanwords  

into Iraqi Arabic: A 

Generative Study 

Dr. Mohammed 

A. Abdul Sattar 

As-Sammer 

(Asst.Prof.) 

 

1 73 2015 
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164 

The Symbolic 

Meaning of the Sea 

in Joyce's A Portrait 

of the Artist as a 

Young Man 

Asst. Prof  Ridha 

Thanoon Ali   and  

Lecturer Hussein 

A. Zahra Majeed 

47 73 2015 

165 

Pronominal Choices 

in Mandela's 

Speech at The 

International Day of  

Solidarity with the 

Palestinian People: 

A Critical 

Discourse Analysis 

(PhD.) Nazar 

Abdulhafidh 

Ubeid and 

(PhD.) Ali 

Qassim Ali 

1 74 2014 

166 

The Use and Abuse 

of Power: A Critical 

Discourse Analysis 

of Arthur Miller's 

“The Crucible” 

 

Lecturer 

Ayad Abdul 

Razzaq 

Abood 

23 74 2014 

167 

St. Jerome‟s 

Approach to Word-

for-Word and 

Sense-for-Sense 

Translation 

 

Prof. Kadhim 

Khalaf Al-Ali  

and  Researcher 

Lamya Rasheed 

Majid 

46 74 2014 

168 

English-Swedish 

Code-switching in 

EFL Classroom: 

Discourse Resource 

& Mechanism 

Lecturer. Diaa 

Alsaid 

 

1 75 2015 
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169 

The Effect of 

Gender on Iraqi  

EFL Learners' 

Beliefs about 

Reading    

Comprehension  at 

the University 

Level 

Lecturer. 

Bahija 

Jassim 

Mohammed 

65 75 2015 

170 

Extensions of Co-

Event Conflation: 

A Cognitive 

Semantico- 

Syntactic Study of 

Space and Motion 

in Standard English 

and Standard 

Arabic 

Asst. Prof. 

Dr. Adel Al-

Thamery 

Resercher. 

Ali 

Mohammed 

Hussein 

1 76 2016 

171 

An Analytic Study 

of Foreign 

Translator‟s 

View of Arab 

Culture 

Ali Madhlum 

Hussein  and  

Nadia Odah 

Sultan 

1 77 2016 

172 

„A Hierarchy of 

Competing Reals‟: 

Metatheatre, 

Fictional Worlds 

and Representation 

in Thomas Kyd‟s 

The Spanish 

Tragedy 

Dr.Samir Talib 

Dawood 

 

17 77 2016 
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173 

Re-reading 'Death' 

in Selected Poems 

by John Donne 

Lecturer   Ali 

Ahmad Allaham 
1 78 2016 

174 

Homonymous 

Verbs in the Holy 

Quran: An Analysis 

of Three 

Translations of 

Some Quranic 

Texts in terms of 

Ray Jackendoff's   

Conceptual 

Structures 

Asst.Prof.Dr.Ad

el A. Al-

Thamery 

Resercher. Ali F. 

Al-Salihi 

1 79 2017 

175 

The Representation 

of ISIS in The 

American 

Newspapers in 

terms of Van 

Leeuwen‟s Social 

Actor Approach: A 

Critical Discourse 

Analysis 

Ali Qassim Ali 

(PhD) 

Resercher. 

Mustafa 

Abdulsahib 

Abdulkareem 

1 80 2017 

176 

Rhetoric of 

Discourse: A 

Critical Discourse 

Analysis of Tony 

Blair‟s speech about 

Iraq  War 2003 

Prof. Majeed 

Hameed Jassim 

(Ph.D .) 

Raheed Hassan 

Adday 

38 80 2017 

177 
Metaphor 

Comprehension by 

Dr. Alia B. 

Abdullah  and 
1 81 2017 
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the Congenitally 

Blind Children 

Dhaifullah 

Zamil Harbi                                               

178 

Pragmatic Aspects 

as Tools for 

Translators 

 

Hashim Gatea 

Lazim and 

Muntaha Ali 

Abed 

33 81 2017 

179 

Representation of 

Terrorism in 

Khaled  Hosseini's 

The Kite Runner 

Prof. Ridha 

Thanoon Ali  

and  Assist. Lec. 

Atheer Jabbar 

Muhsin              

1 82 2017 

180 

 

Advertisement and 

Gender : A Critical 

Discourse Analysis 

 

Assistant  Prof . 

Adil  Malik  

Khanfar 

27 82 2017 
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:ً ًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيحبسبًالبحىثًالتارخييةً -حالخاا

ًالصفحةًاسمًالباحجًعىىانًالبحجًت
ًبياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 
ت  زبذ بأؾماء اإلاىاك٘ الازٍغ

سُت في لىاء البهغة  والخاٍع
 1968 1 99 عيا الهاقمي

2 
ش الضٖىة  نفدت في جاٍع

 الاؾالمُت م٘ يهىص اإلاضًىت

ص. مدمض ؾُض 

 َىُاوي 
115 1 1968 

3 
ت في الٗهغ جىُٓماث  الكَغ

 ٌ  الٗباسخي الاو

كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي
171 1 1968 

4 
أعاء ومالخٓاث: أؾبلُت 

 البهغة في الٗلىم والفىىن 

ص. ٖبض الهاصي 

 مدبىبت
243 1 1968 

 1969 3-2 64 ص. لبُض ابغاَُم أخمض ٚؼوة بضع 5

 1969 3-2 245 عيا الهاقمي الؼواج والُالق ٖىض البابلُحن 6

تجاع  7  ٍش الضولت الهفاٍع
ف . باعجىلض ، جغحمت: 

 ص. مىظع البىغ
265 2-3 1969 

 فخذ الٗغب إلالاَٗت اطعبُجان 8

ا ًىهُا جىف  ص. ٍػ

 جغحمت:

 الؿامغائي ص. هىعي

291 2-3 1969 

9 

الٗغب والخجاٍع الضولُت مىظ 

أكضم الٗهىع الى نهاًت 

 الٗهغ الغوماوي

 1971 4 48 ص. مىظع البىغ

11 

ن عوؾُا واهجلترا الهغإ بح

خٌى اًغان وافٛاوؿخان في 

اللغن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت 

ً  اللغن الٗكٍغ

 1971 4 155 ص. هىعي الؿامغائي
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11 
زىعة البؿاؾحري في بٛضاص 

 م(1159-1155َـ/447-451)
 1971 5 42 ص. ٖبض الجباع هاجي

12 

الخغهت الٗغبُت الؿُاؾُت في 

اماعاث الخلُج الٗغبي 

خغب الكمالُت كبُل ال

 الٗاإلاُت الاولى

مهُفى ٖبض اللاصع 

 الىجاع
117 5 1971 

13 
لخُان اإلاملىت الٗغبُت 

 اللضًمت

ف . واؾيل ، جغحمت: 

 ص. مىظع البىغ
174 5 1971 

14 
يا الخاعحُت بٗض  ؾُاؾت امٍغ

 الخغب الٗاإلاُت الاولى
 1971 5 226 ص. هىعي الؿامغائي

15 
ش الٗغب كبل  مهاصع جاٍع

 الاؾالم
 1972 6 1 البىغص. مىظع 

 خغواث الخىاعج في زغؾان 16
كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي
138 6 1972 

17 

نالث الٗغاق اللضًم 

ت بمىاَم الخلُج  الخجاٍع

 الٗغبي

 1972 7 1 عيا الهاقمي

 1972 7 91 ص. مىظع البىغ الىمُاث الؿاؾاهُت 18

19 
جي في  خغواث الخدغع الَى

ً  الٗغاق كبُل زىعة الٗكٍغ

جلىف ، جغحمت:       ن ، هى 

 ص. هىعي الؿامغائي
145 7 1972 

حن 21  حِل الهفاٍع

سخي.أي . بىػوعر 

جغحمت :   ص. ٖبض 

الجباع هاجي ، حٗلُم : 

كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي

189 7 1972 
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21 

 ً صواف٘ أَمإ كغامُت البدٍغ

في الؿُُغة ٖلى البهغة في 

 اللغن الغاب٘ الهجغي 

 1973 8 49 ص. ٖبض الجباع هاجي

22 

الخُىٍ الٗامت للؿُاؾت 

ا في كُام  ُاهُت وازَغ البًر

 الخغب الٗاإلاُت الشاهُت

 1973 8 99 ص. هىعي الؿامغائي

23 
ٌٗلىب بً اللُث الهفاع 

ت  مإؾـ الضولت الهفاٍع

كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي
124 8 1973 

24 

الاَضاف الخفُت للىالًاث 

وعاء صزىلها  اإلاخدضة مً

 ت الشاهُتالخغب الٗاإلاُ

 1974 8 195 ص. هىعي الؿامغائي

25 
ذي في حٛغافُت قبت  بدث جاٍع

غة الٗغب  حٍؼ
 1974 9 223 ص. مىظع البىغ

26 
ؾُاؾت الاخالف بٗض الخغب 

 الٗاإلاُت الشاهُت

حهاص مجُض مدحي 

 الضًً
232 9 1974 

27 
الخلُفت اإلاخىول بحن زهىمه 

 واههاٍع

ص. بهجذ وامل 

تي  الخىٍغ
89 11 1976 

28 

غ الخلُفت  ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

صعاؾت جدلُلُت  –الامىي 

-717َـ /111-99للفترة)

 م(719

 1976 11 122 ص. ٖبض الجباع هاجي

29 

يان زلمضن زغاؾان ٖىض ابً 

سُت  – صعاؾت حٛغافُت جاٍع

 هلضًت

كدُان ٖبض الؿخاع 

 الخضًثي
218 11 1976 
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31 
مىكف مدمض ٖلي مً مكيلت 

 اإلاىعٍ

 ص. حمُل اسخم وميي

 اإلاإمً خبِب
39 11 1976 

31 

الازاع الؿُاؾُت والاحخماُٖت 

لىٓام اإلاهاصعاث في الٗهغ 

 الٗباسخي

 1977 12 54 ص. مدمض ؾُٗض عيا

32 
الضبلىماؾُت الغوؾُت 

 م1911ومكيلت الىىٍذ ؾىت 

البروفؿىع 

فؿيي  ًىهضاٍع

       جغحمت وحٗلُم: 

 ص. هىعي ٖبض البسُذ

122 12 1977 

33 
أة الخهىف الىهغاهُت ووك

 الاؾالمي
 1977 12 163 حاؾم نىبان ٖلي

34 

بٗشت حىبا وهُف افاصث 

ُاهُا مً الاًلإ بحن مهغ  بٍغ

 م(1877 -1875 )وػهجباع

 1977 12 178 ص. حمُل ٖبُض

35 

َجري الغاب٘ ملً فغوؿا او 

كهت الهغإ بحن الُائفُت 

 وؾُاصة الغوح اللىمُت

 1978 13 277 ص. حمُل ٖبُض

36 
زائلُت بكأن الجِل صعاؾت و 

 الٗامل في الؿىصان
 1979 14  ص. حمُل ٖبُض

37 

بحن  1917مٗاَضة ؾىت 

عوؾُا واهيلترا خٌى اًغان 

 وافٛاوؿخان والخبذ

 1979 14  البسُذٖبض ص. هىعي 

38 

خؼب الىخضة الىَىُت 

 الضًملغاَي

 

 1981 15 1 ص. فاعوق نالح الٗمغ
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 كىائم ملىن الخحرة 39

 ًًحىؾخاف عوحكخا

جغحمت الضهخىع : مىظع 

 البىغ

287 15 1981 

 

ش الؿُاسخي ألماعة  الخاٍع

غة  الجبىع في هجض وقغق الجٍؼ

 م (1525-1417الٗغبُت) 

ص. ٖبض اللُُف هانغ 

 الخمُضان
31 16 1981 

41 

اإلالاومت الٗغبُت في بالص 

-1915الكام وحماٌ باقا) 

 م(1916

حهاص مجُض مدحي 

 الضًً
111 16 1981 

41 

غة هفىط الج بىع في قغق الجٍؼ

الٗغبُت بٗض ػواٌ ؾلُتهم 

 -931/1525الؿُاؾُت )

1288/1871. ) 

ص. ٖبض اللُُف هانغ 

 الخمُضان
211 17 1981 

ً(81واقصًالعددً) 

42 

ذي إلاداولت ابً  جدب٘ جاٍع

ش  تزلضون في اٖاصة هخاب الخاٍع

 الٗغبي

 1981 19 7 ص. ٖبض الجباع هاجي

43 

الاصاعة الٗباؾُت في فترة 

-ٌ 347الدؿ٘ ؾىىاث )

256ٌ) 

ص. نالح ٖبض الهاصي 

 الخُضعي 
39 19 1981 

44 
اإلاضعؾت الباصعائُت في صمكم 

 م1255ٌ /653جأؾؿذ ؾىت 
 1981 19 71 ص. مدمض ؾُٗض عيا

45 
ت  مىهج الكمىلُت والاؾخمغاٍع

 في جفؿحر الشىعاث
 1989 21  ص. فاعوق نالح الٗمغ

م زغؾان 46  ٍَغ
ص. كدُان ٖبض 

 الخضًثيالؿخاع 
 22 1991 
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47 
ىن والخىم في  الٗؿىٍغ

 الٗغاق
 1995 23  ص. فاعوق نالح الٗمغ

48 

اؾهاماث اإلاإعزحن في هخابت 

ش مضن واكالُم  ازباع وجىاٍع

اإلاكغق الاؾالمي ختى نهاًت 

 اللغن الؿاب٘ الهجغي 

ص. ؾلمى ٖبض الخمُض 

 الهاقمي
 23 1995 

49 
اإلاىخباث الغؾمُت الاهضلؿُت 

 ىخضًًفي ٖهض اإلا

م. مدمض مجُض 

 الؿُٗض
22 24 1996 

51 
ش الٗغبي  اإلاُىٖت في الخاٍع

 الاؾالمي
غاو مُكغ ض َػ  1996 24 59 ص. ٖع

51 

ت في  مالمذ الخُاة الفىٍغ

ذ في الٗهىع الٗباؾُت  جىٍغ

 اإلاخأزغة

 1996 24 161 م. مجُض ماحض الؼامل

ًيتضمهًحبىثًتارخيية(ًمل52ًالعددً) 

52 

ُت الخلفُاث الضبلىماؾ

ض بلفىع ٖام  لهضوع ٖو

 م1917

 1997 26 116 ًاؾحن َه ًاؾحن

53 

ازغ اإلاجلـ البلضي في الىىاحي 

ت في البهغة -1921 )الاصاٍع

1932) 

ص. خمُض اخمض 

 خمضان الخمُمي
199 26 1997 

54 

 

م الؿلُاوي في  صوع الخٍغ

 البالٍ الٗشماوي

 

 

ص. ؾامي ٖبض الخافٔ 

ىؾف ٖبض  اللِسخي ٍو

م الغصًجي  الىٍغ

239 26 1997 
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55 
جبلىع الخُاع الاكلُمي في 

 الٗغاق

اب  ص. َاعق ٖبض الَى

 اإلاىانحر
76 27 1998 

56 

هاصي اإلاهلب بً ابي نفغة مً 

واحهاث الخجم٘ اللىمي في 

 م(1941-1938البهغة) 

 1998 27 94 ص. لُلى ًاؾحن ألامحر

57 

ُاهُت  الاؾخٗضاصاث البًر

ُاهُت   –ٖكُت الخغب البًر

في يىء وزائم الٗغاكُت ) 

كاٖضة الخباهُت الجىٍت ماٌـ 

1941) 

حر اؾُىص  م ٚػ م.م. هٍغ

 اإلااليي
115 27 1998 

51ًً/52ًً/03ًواقصًالعدادً 

58 

البهغة والؿُاؾت الٗشماهُت 

 -1546 )في الخلُج الٗغبي

 (م1871

ص. خمُض اخمض 

 خمضان الخمُمي
81 31 2111 

59 

الٗالكاث اإلاٛغبُت  مًحىاهب 

ي الىهف الاٌو مً الاعهىهُت ف

اللغن الشامً الهجغي / الغاب٘ 

 اإلاُالصي

 ص. زلُل َاقم ٖباؽ

 وص. ٖبض خمؼة مدؿً
87 31 2111 

61 

 –البُٗت  –الكىعي 

الاؾخفخاء / صعاؾت في مٗاهيها 

وصالالتها كبل الاؾالم وختى 

 الٗهغ الغاقضي

بي خؿً  2111 31 99 ص. مهضي ٍٖغ

61 

ىُت  الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

لىٍ الكاٍ مدمض عيا وؾ

 بهلىي 

حر اؾُىص  م ٚػ ص. هٍغ

 اإلااليي
126 31 2111 
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05ًواقصًالعددً 

62 

 ًٖ 
 
اإلاً باالمامت مهضعا

الخُاة الاحخماُٖت 

والاكخهاصًت في ٖهض 

 اإلاىخضًً

ص. زلُل َاقم ٖباؽ 

الغصًجي وم.م. اوؿام 

 ًٚبان ٖبىص

69 33 2112 

سهم الؿُاسخي 63  2112 33 111 لؼاملص. مجُض ماحض ا آٌ مًٗ وجاٍع

64 

ىُت  الاؾخحراجُجُت الامٍغ

اإلاٗاصًت للٗغاق واإلاىكف 

 الٗغاقي اإلاًاص منها

حر اؾُىص  م ٚػ ص. هٍغ

اإلااليي وص. الػم لفخه 

 طًاب

114 33 2112 

65 
بٌٗ مٓاَغ الخُاة 

 الاحخماُٖت ٖىض اإلاىعؾُىُحن

ص. زلُل َاقم ٖباؽ 

الغصًجي وم.م. اوؿام 

 ًٚبان ٖبىص

39 34 2112 

66 
ت في  مالمذ مً الخُاة الفىٍغ

ذ في الٗهىع الاؾالمُت  جىٍغ
 2112 34 74 ص. مجُض ماحض الؼامل

67 
هُىُخا زغوقىف واللًاًا 

 م(1967-1953 )الٗغبُت

حر اؾُىص  م ٚػ ص. هٍغ

 اإلااليي
94 34 2112 

68 

أَمُت صعاؾت الخُاة 

الاحخماُٖت في الٗهغ الامىي 

اوي البي  مً زالٌ هخاب الٚا

 نفهاويفغج الا 

ص. ؾلمى ٖبض الخمُض 

 الهاقمي
666 35 2112 

69 

صعاؾت في وكاَهم  –الكهابُىن 

الؿُاسخي والاحخماعي في الُمً 

 (251ٌ-141ٌ )مً للفترة

 

 2112 35 716 ص. قاهغ مجُض واْم
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71 

الخدٌى الاحخماعي والؿُاسخي 

للمجخم٘ الاؾغائُلي في ٖلض 

 الشماهِىاث

 2112 35 724 ص. َالٌ زجُل حلىي 

71 

أؾغة بجي ٖبضة وصوعَم في 

ت  الخُاة الؿُاؾُت والاصاٍع

ت والاصبُت في  والٗؿىٍغ

 الاهضلـ

 ص. زلُل َاقم ٖباؽ

وص. مجُض ماحض 

 الؼامل

737 35 2112 

72 

الخهضي الٗغبي الاؾالمي 

ابً كخِبت  –للكٗىبُت 

 
 
 اهمىطحا

ص. ؾمحر نالح خؿً 

 الٗمغ
751 35 2112 

73 

       الٗالمت مهُفى حىاص 

كل م( في هخابه 1969) ث 

 والجلل

ٍم اخمض حىاص غ ص. ه

 الخمُمي
771 35 2112 

74 

مدمض ػوي البهغي وصوعٍ 

ش  جي والؿُاسخي في جاٍع الَى

 -1894 )الٗغاق اإلاٗانغ

 م(1973

 2112 35 795 ص. نباح مهضي

75 
غ في الضولت  ججاعة الخٍغ

 الٗشماهُت

ص. َاَغ ًىؾف 

 الىائلي
819 35 2112 

76 
إلاٛغب الاصوى ختى مإعزى ا

 نهاًت الضولت الخفهُت
 2112 35 842 ص. لُث قاهغ مدمىص

77 
خًاعة ٖهغ ؾامغاء في 

 الٗهغ الدجغي الخضًث
 2112 35 851 ٓميٖص. مدمض َه الا 

78 
ت  -736 )هفىط الضولت الجالئٍغ

 بالٗغاق(ٌ 812

ص. هاٌَ ٖبض الغػاق 

 صفتر اللِـ
858 35 2112 
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79 

باالله ازغ اإلاٗخلضاث الخانت 

جمىػ في مٗخلضاث الكٗىب 

 الازغي 

 2112 35 868 ص. قِبان زابذ الغاوي 

81 
الخُاة البرإلااهُت في الىىٍذ 

 ) مؿخسلو( 1981-1999

ص. َُبت زلف ٖبض 

 هللا
877 35 2112 

81 

جأؾِـ خؼب الاؾخلالٌ في 

       البهغة وصوعٍ الؿُاسخي

 ) مؿخسلو (

يب واْم اخمض  ص. ٍػ

 الٗلي
879 35 2112 

82 

مىكف الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت مً زىعة ْفاع         الامٍغ

 م (1965-1975) 

ص. َُبت زلف ٖبض 

 هللا
111 36 2113 

83 
الهالث الٗلمُت بحن الاهضلـ 

 وبالص فاعؽ

ص. ؾلمى ٖبض الخمُض 

ؼ  الهاقمي وص. هؼاع ٍٖؼ

 خبِب

113 36 2113 

84 

عؾائل الانالح الٗشماهُت 

ا في انالح البيُت  وازَغ

 لضازلُت للضولت الٗشماهُتا

م  ص. ًىؾف ٖبض الىٍغ

 َه الغصًجي
129 36 2113 

85 

ت   –الٗالكاث الاهيلحًز

 (م1713-1641 )الٗشماهُت

 صعاؾت جدلُلُت

ص. باؾم خُاب 

 َٗمت
1 37 2114 

86 
مظاَب الٗغب في حؿمُت 

 ابىائهم كبل الاؾالم
 2114 37 16 ص. قاهغ مجُض واْم

87 

ة ضٍغ حالاججاٍ الانالحي في 

ت                 التهظًب البهٍغ

 م(1919-1911 )

 2114 37 52 فىػي زلف قىٍلص. 
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88 
ضة  –مً صخافت البهغة  حٍغ

سُت  الاًام صعاؾت جاٍع

م  ص. ًىؾف ٖبض الىٍغ

 َه الغصًجي
63 37 2114 

89 

 –مً مإعدي ٖهغ اإلامالًُ 

 –م 1359ٌ/ 761الاوخضي 

 م1418ٌ/811

 2114 37 74 ص. حىاص واْم ميكض

91 

خؼب الاؾخلالٌ في البهغة 

   ويٗه الخىُٓمي وصخافخه

 م(1946-1954 )

يب واْم اخمض  ص. ٍػ

 الٗلمي
111 37 2114 

91 

خبِب بً مؿلمت الفهغي 

خُاجه وصوعٍ الؿُاسخي 

 والاصاعي 

 2115 38 78 ص. مجُض ماحض الؼامل

92 

هلابت الُالبُحن في الٗهغ 

-865ٌ /656-251 )الٗباسخي

 (م1258

ب حباع َاَغ ص. عبا

 الؿىصاوي
95 38 2115 

93 
غة مهحرة الاؾخحراجُجُت   –حٍؼ

سُت وزائلُت  صعاؾت جاٍع

ص. َُبت زلف ٖبض 

 هللا
36 39 2115 

94 
ٖاصاث اإلاؿلمحن في قهغ 

 عمًان

م.م. ابى َالب ػاًض 

 زلف اإلاىػاوي
51 39 2115 

95 
آٌ مىٗت وصوعَم الٗلمي 

 والاصاعي 

ص. َكام جخُىع 

 الغبُعي
67 41 2116 

96 

الؼعاٖت في مملىت بليؿُا 

 –زالٌ ٖهغ الُىائف 

سُت  صعاؾت جاٍع

م.م. اوؿام ًٚبان 

 ٖبىص
95 41 2116 

97 
ججاعة اللإلإ وازٍغ ٖلى 

ً  اكخهاص البدٍغ

م.م. بكغي واْم 

 ٖىصٍ
125 41 2116 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

75 

98 
ش  مملىت اوماجى في الخاٍع

 اللضًم ) صومت الجىضٌ(

 ص. مجُض ماحض الؼامل

ض وم.م. قظي اخم

 ِٖسخى

117 41 2116 

99 

مىاعص اإلااعهصخي في هخاب 

اإلاعجب في جلخُو أزباع 

 الٗغب

م.م. َاقم صازل 

 خؿً
144 41 2116 

111 
اإلاهلب بً ابي نفٍغ خُاجه 

 وحهاصٍ في الاؾالم

م.م. ٖاصٌ اؾماُٖل 

 زلف
162 41 2116 

111 
اإلابالٛت في الصخابت ) خىُم 

)
 
 بً خؼان أهمىطحا

 2117 42 155 ص. حىاص واْم ميكض

112 
آٌ ابي بىٍغ الشلفي وصوعَم 

ش البهغة  في جاٍع
 2117 42 212 ص. مجُض ماحض الؼامل

113 

صوع ٖلماء الضًً في أخضار 

-1935 )الٗغاق لٗامي

مً زالٌ الىزائم م( 1936

ُاهُت  البًر

م.م. ٖماص ميلف 

اع ٖبض  ٖؿل وم.م. أَػ

م  الغخمً ٖبض الىٍغ

217 42 2117 

114 
فاٌ ٖىض الٗغب  الٗاب الَا

 كبل الاؾالم
 2117 43 73 ص. قاهغ مجُض واْم

115 

حىام٘ مغهؼ مضًىت البهغة 

صعاؾت  –في الٗهض الٗشماوي 

سُت  جاٍع

ص. َالب حاؾم 

ب  مدمض الٍٛغ
117 43 2117 

116 

اإلاىهىع بً ابي ٖامغ وحٗفغ 

اإلاصخفي والهغإ ٖلى 

 الؿلُت

 ص. حىاص واْم ميكض

وص. قىغي هانغ ٖبض 

 الخؿً

151 43 2117 
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117 

الخُاة الاحخماُٖت 

والاكخهاصًت للمضحىحن في 

مضًىت وقلت مً زالٌ 

ت في  الىزائم الٗغبُت اإلادفْى

 واجضعائُت وقلت

م.م. اوؿام ًٚبان 

 ٖبىص
172 43 2117 

 غصكهبت بغوح 118
ص. قىغي هانغ ٖبض 

 الخؿً
121 44 2117 

 الخأصًب في ٖهض اإلاىخضًً 119
ص. اهغم خؿحن 

 ًٚبان
135 44 2117 

111 

مىكف الضٌو الىبري مً 

الخغب الاَلُت في الُىهان 

 م1946-1949

ض فُهل ٖبض  ص. ٚع

اب  الَى
157 44 2117 

111 

 -الٗالكاث الهفىٍت

 – م(1629-1587 )الٗشماهُت

 صعاؾت جدلُلُت

ص. باؾم خُاب 

و ص. مكٗل  الُٗمت

 مفغح ْاَغ

151 45 2118 

112 

ش  نفداث مً الخاٍع

في الُمً  الٗؿىغي لبجي حضن

 كبل الاؾالم

 2118 45 169 ص. قاهغ مجُض واْم

113 

ىت ٖىض الخلفاء  اللباؽ والٍؼ

في الٗهضًً الغاقضي والامىي 

11- 132ٌ 

 ص. عخُم خلى مدمض

وم.م. وٗمه ؾاَغ 

 خؿً

217 45 2118 

114 

ُاوي ججاٍ  عص الفٗل البًر

مداوالث الخضزل الغوسخي في 

-1821 )الشىعة الُىهاهُت

 (م1829

. مدمىص قاهغ م.م

 خمُض
253 45 2118 
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115 

مىكف ؾٗض بً ٖباصٍ مً 

الخالفت بٗض الغؾٌى )نلى 

 هللا ٖلُه وآله وؾلم(

ص. ٖالء وامل نالح 

 الِٗؿاوي 
114 46 2118 

116 
يي في قبت  الضوع الامٍغ

ت  غة الاًبحًر  1952-1945الجٍؼ

ض فُهل ٖبض  ص. ٚع

اب  الَى
141 46 2118 

117 
 ٖباصة الٗغب لللمغ كبل

 الاؾالم

م.م. ػاحُت ٖبض 

 الغػاق خؿً
154 46 2118 

118 
ؾحرة الصخابي خظًفت  بً 

 الُمان

م.م. مغجطخى حلُل 

وم.م. مهىض  حُٗالن

 ٖبض الغيا خمضان

213 46 2118 

119 

مىكف الفاجُيان مً اللًاًا 

ت زالٌ وبٗض الخغب  الفىٍغ

 الٗاإلاُت الشاهُت

ض فُهل ٖبض  ص. ٚع

اب  الَى
151 47 2118 

121 
نفداث مً الخٗلُم في اماعة 

 م1971-1911الكاعكت 

م.م. اخمض ًىوـ 

 ػوٍض الجكمي
157 47 2118 

121 

ٖىامل اؾخلالٌ بجي ٚاهُت في 

الجؼائغ الكغكُت ًٖ ؾلُت 

 اإلاىخضًً في بالص الاهضلـ

م.م. ٖلي نضام ههغ 

 هللا
177 47 2118 

122 
آٌ الضامٛاوي وصوعَم الاصاعي 

 والفىغي 

ص. َكام جخُىع 

 لغبُعيا
112 48 2119 

123 

الكاٖغ مٗغوف ٖبض الٛجي 

الغنافي والخُاة الؿُاؾُت 

 – (م1945-1875 )في الٗغاق

سُت  صعاؾت جاٍع

 ص. اخمض هاجي وٗمت

و ص. ٖياب ًىؾف 

 الغوابي

135 48 2119 
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124 

ُاهُا مً اإلاٗاَضة  مىكف بٍغ

-1926الُمىُت  –الاًُالُت 

 م1936

ؼ  م.م. مهىض ٖبض الٍٗؼ

ٍض اخمض و م.م. مإ 

 زلف

217 48 2119 

125 

الىعي الؿُاسخي لألؾغ 

ت في الٗهض الٗشماوي   –البهٍغ

سُت  صعاؾت جاٍع

ص. َالب حاؾم 

ب  مدمض الٍٛغ
47 49 2119 

126 

          اإلالىت ماعي اهُىاهِذ

في مىاحهت ( م 1755-1793 )

 الشىعة الفغوؿُت

م عجمي  ص. وُٗم هٍغ

 ص. مكٗل مفغح ْاَغ
65 49 2119 

127 
المذ مً ؾحرة ٖلُل بً ابي م

 َالب الصخهُت

ص. ٖلي نالح عؾً 

 اإلادمضاوي 
93 49 2119 

128 

ابىاء ؾُٗض بً الٗام بً 

أمُت مىكفهم الؿُاسخي 

وصوعَم الاصاعي والٗؿىغي 

زالٌ ٖهغ الغؾالت 

 والغاقضًً

 2119 49 163 ص. هفاًت َاعف الٗلي

129 

اويإ اإلاغأة الاًغاهُت في ْل 

بهلىي انالخاث عيا قاٍ 

ومىكف اإلاإؾؿت الضًيُت 

(1925-1941) 

م.م. اخمض ًىوـ 

ػوٍض و م.م. وُٗم 

 حاؾم مدمض

189 49 2119 

131 

البهغة في عؾائل وٗىم 

طي اللٗضة  15ؾغهِـ 

طي الدجت  17 –ٌ 1294

ً الشاوي 22ٌ ) 1297 حكٍغ

ص. زالض خمىص 

 الؿٗضون 
21 51 2119 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

79 

ً الشاوي  21-م1877 حكٍغ

 م (1881

131 

لُاؾغي وصوعٍ ا نلىاٖ

ش الٗغاق  الؿُاسخي في جاٍع

 –م 1951اإلاٗانغ ختى الٗام 

سُت  صعاؾت جاٍع

ص. ٖياب ًىؾف 

 الغوابي
41 51 2119 

132 

الخُاة الاكخهاصًت لألمم 

والكٗىب اللضًمت مً زالٌ 

م  اللغآن الىٍغ

ص. ٖبض الٛجي ٚالي 

 فاعؽ
115 51 2119 

133 
الىجى والاللاب ٖلى 

 اإلاؿىىواث الٗشماهُت

. َضًت حىان ُٖضان ص

 الخالضي
163 51 2119 

134 

مضًىت كفهت في ٖهغ 

ٌ( 668-541ٌاإلاىخضًً )

م( صعاؾت في 1269 –م 1146)

اخىالها الاكخهاصًت 

 والؿُاؾُت

م.م. ٖباؽ فًل 

 خؿحن
188 51 2119 

 الاكُإ في ٖهض اإلاىخضًً 135
ص. اهغم خؿحن 

 ًٚبان
115 51 2111 

136 

اإلادامي مدمض ػوي البهغي 

خُاجه وصوعٍ الؿُاسخي في 

 (م1937 -1894 )الٗغاق

 ص. ٖماع فايل خمٍؼ

 وص. زىلت َالب لفخه
135 51 2111 

137 

 11الؿٗىصًت واخضار 

الجظوع  2111ؾبخمبر 

اب الفىغي  سُت لالَع الخاٍع

ص. حاؾم مدمض 

 َاٌـ
167 51 2111 
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 والؿُاسخي

138 
فاَمت بيذ ٖخبت بً عبُٗت 

م؟ مخلُلت أ  َو

ؾً ص. ٖلي نالح ع 

 اإلادمضاوي 
77 52 2111 

139 

  الؿُاؾت اإلاالُت لألمام ٖلي 

) ٖلُت الؿالم ( في الخالفت 

 الغاقضٍ

م  2111 52 139 ص. مدؿً عاقض ٍَغ

141 
الدجابت في الضولت الٗباؾُت 

 ختى نهاًت الٗهغ البىٍهي

ص. يُاء ًىؾف 

وص. ؾهُلت  مٗغوف

 مؼبان خؿً

155 53 2111 

141 

الٗاإلاُت  ازغ الاػمت الاكخهاصًت

م ٖلى 1933-1929بحن ٖامي 

 الخُاة الاحخماُٖت في الٗغاق

 2111 53 173 ص. ًاؾحن َه ًاؾحن

142 

الاقاٖت في ٖهغ الغؾالت / 

الفترة اإلاضهُت بدث في يىء 

م  اللغآن الىٍغ

ص. قىغي هانغ ٖبض 

 الخؿً
197 53 2111 

143 

الٗالكت بحن الىىِؿت الٛغبُت 

-587والىىِؿت الاؾباهُت )

 م (1191

م.م. خؿحن حباع 

 مجُخل الٗلُاوي 
219 53 2111 

144 
 –الٗالكاث الٗماهُت 

 (م1986 -1971)الؿىفُدُت 

ص. َُبت زلف ٖبض 

و ص. باؾمت ٖبض  هللا

ؼ الٗشمان  الٍٗؼ

 2111 1مج54 24

145 

مسخلف مىاكف الصخابت 

الؿُاؾُت )عضخي هللا ٖنهم ( 

    مً الخالفت وهٓام الخىم 

جىفُم صواي  ص.

 الدجاج
 2111 1مج54 36
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 (11 ٌ– 41) ٌ 

146 
مالمذ الخىخُض في شخهُت 

 اإلالً هبىزظ ههغ الشاوي
 2111 1مج54 111 ص. ٖاصٌ َاقم ٖلي

147 
الاػمت الاعمُيُت ومىكف 

ُاهُا   م1897 – 1876بٍغ
 2111 1مج54 119 ص. عؾٌى قمذي حبر

148 
صوع اإلاٗتزلت في وكغ الاؾالم 

 ومىاحهت الفىغ الاحىبي

حىاص واْم الىهغ ص. 

 هللا
 2111 2مج54 23

149 

الاؾالم كبل البٗشت الىبىٍت في 

 ٌ م البدث الاو    اللغآن الىٍغ

سُت ( صعاؾت  ) الجظوع الخاٍع

 مً ؾىعة البلغة 213في آلاًت/

ص. ٖلي نالح عؾً 

 اإلادمضاوي 
 2111 2مج54 57

151 

أزغ اللًُت الفلؿُُيُت في 

 –الٗغبُت  الٗالكاث الٗغبُت

 الٗالك
 
ت اهمىطحا اث اإلاهٍغ

 م1947-1948

 ص.خؿً ٖلي ٖبض هللا

 وص. خؿحن وامل حابغ
114 

54 

 2مج
2111 

151 
هٓغة اللبائل الٗغبُت للمىالي 

 في الٗهغ الامىي 

ص. امجض ممضوح 

 الفاٖىعي
192 55 2111 

152 
ؼهىي َبُٗخه ٛالجِل ال

 وجىُٓماجه

 ص. ؾىاصي ٖبض مدمض

م.م. مِؿىن زلف 

 ٖلُىي 

155 56 2111 

153 
الاويإ الضازلُت في عوؾُا 

ت   (م1762-1725)اللُهٍغ
 2111 56 181 ص. مكٗل مفغح ْاَغ

154 

الىخابت الغؾمُت في نضع 

الاؾالم ختى نهاًت اللغن 

 الغاب٘ الهجغي 

ً الٗابضًً  ص. ٍػ

مىسخى الجٗفغ وم.م. 

م  زلىص خبِب هٍغ

 و.م.م. ؾىؾً ٖباؽ

213 56 2111 
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155 
 –الٗالكاث الٗشماهُت 

 م1916-1914ؿٗىصًت ال

 ص. ٖمغ مدمض اللغالت

وص. امجض ممضوح 

 الفاٖىعي

175 57 2111 

156 

آزاع الاخخالٌ الؿلجىقي 

ق ٖلى الاويإ اغ ٗلل

ٌ 447 )الاحخماُٖت في بٛضاص

– 591 ٌ) 

ص. ٖالء وامل نالح 

وص. عائض  الِٗؿاوي 

 خمىص الخهىهه

213 57 2111 

157 
بىى َكام بً الٗام الؿهمي 

 الٗلمُت في حغحانومياهتهم 

م.م. مِؿىن زلف 

 البضعي 
223 57 2111 

 َغق اهدكاع الاؾالم في الهىض 158

ص. حىاص واْم الىهغ 

وص. جىفُم صواي  هللا

 الدجاج مىسخى

117 58 2111 

159 

ام ولشىم بيذ ٖلي بً ابي 

الؿالم (  اَالب ) ٖليه

م ؟  خلُلت أم َو

ص. ٖلي نالح عؾً 

 اإلادمضاوي 
147 58 2111 

161 

ـ  الخجغبت الصخهُت في جضَع

ذي :  ماصة مىهج البدث الخاٍع

 آعاء ومالخٓاث

ص. ؾامي ٖبض الخافٔ 

 اللِسخي
143 59 2111 

161 

مٓاَغ الخُاة الاحخماُٖت 

كُت اغ ٗالاهضلؿُت والخأزحراث ال

 فيها .

ص. مدمض بكحر خؿً 

 عاضخي الٗامغي 
162 59 2111 

162 

كىاث اللُفي صعاؾت في 

ُاهُت في الاؾتراجُجُت البًر

 م 1921 – 1915الٗغاق 

 

 2112 61 139 ص. ًاؾحن َه ًاؾحن
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163 

الاؾالُب الضٖائُت الإلااهُا 

واًُالُا في البالص الٗغبُت 

ٖكُت وازىاء الخغب الٗاإلاُت 

 الشاهُت ) صعاؾت وزائلُت(

 ص. َالٌ زجُل حلىي 

ض فُهل ٖبض  وص. ٚع

اب  الَى

161 61 2112 

164 

اٖتراف الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت باالجداص الؿىفُتي الا  مٍغ

 م1933ٖام 

ؼ  2112 61 181 ص. خُضع الػم ٍٖؼ

165 

في  1962أزغ زىعة الُمً ٖام 

 –مؿاع الٗالكاث الؿٗىصًت 

ت .  اإلاهٍغ

ص. َُبت زلف ٖبض 

وص. ؾمحٍر  هللا

 اؾماُٖل اإلاؿىن 

112 61 2112 

166 

هخاب صٌو الاؾالم للظَبي ث 

 ًٖ الجىاهب 748
 
ٌ مهضعا

الضولت الٗغبُت  اإلاالُت في

 ٌ(746 -1الاؾالمُت ) 

م.م. سخغ مهضي 

 اخمض
134 61 2112 

167 

مىكف اإلاجتهض مدمض خؿحن 

الىائُجي مً الشىعة 

-1915الضؾخىعٍت في اًغان 

1911 

 2112 62 164 ص. باؾم خمؼة ٖباؽ

168 
َاووؽ بً هِؿان وصوعٍ في 

 الخُاة الاحخماُٖت والؿُاؾُت

ص. ٖاصٌ اؾماُٖل 

 زلُل
219 62 2112 

169 

حن  البهغة ٖىض الازباٍع

والغواة ألاوائل مً زالٌ 

هخاب الفهغؾذ البً الىضًـم 

 َـ( 385ث )

حن  ص. خؿً فايل ٖػ

 ص. اؾغاء خؿً فايل
 2112 1مج63 1

171 
هخاب فخىح البلضان للبالطعي 

ش البهغة  ًٖ جاٍع
 
 مهضعا

 2112 1مج63 43 ص. قاهغ مجُض واْم
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171 

ــت مهض عا ًٖ عخلت ابً بَُى

َـ  8أخىاٌ البهــغة في اللــغن 

 م 14/   

ص. حىاص واْم الىهغ 

 هللا
 2112 1مج63 79

172 
ش مضًىت البهغة  مهاصع جاٍع

ا  ومدضزَى

ص. كاؾم حىاص 

الجحزاوي و ص. أؾماء 

 ٖىاص الضوعي

 2112 1مج63 119

173 
اث مىخبت حامٗت  مسَُى

ا سها وخايَغ  البهغة جاٍع

مُاء مدمض يص. 

 ٖباؽ
 2112 1مج63 171

174 

نىعة البهغة ٖىض البكاعي 

اإلالضسخي وهانغ زؿغو كبل 

ام 985 -َـ 375ٖام  م ٖو

 م1142 -َـ 443

ص. هؼاع ٖبض اإلادؿً 

 حٗفغ الضاٚغ
 2112 1مج63 211

175 
الُبلاث الىبري البً ؾٗض 

ش البهغة  لضعاؾت جاٍع
 
 مهضعا

ص. ٖاصٌ ئؾماُٖل 

 زلُل
 2112 1مج63 235

176 
 هخاب الخُىان مهض

 
عا

ش البهغة  لضعاؾت جاٍع

 ص.مجُض ماحض الؼامل

وص. ػاحُت ٖبـــــــض 

 الغػاق خؿً

 2112 1مج63 285

177 

مضًىت البهغة في هخاباث 

الجٛغافُحن والغخالت 

 اإلاؿلمحن

ص. لُلى جىفُم 

و ص. عفاٍ جلي  ؾلمان

 ٖاعف الضًــــً

 

 2112 1مج63 329

178 

ت للبِذ  الٗىانغ الٗماٍع

الاؾالمي  الٗغاقي في الٗهغ 

 -َـ 14–اهمىطحا  –البهغة 

 م892 –م 635َـ /279

ص. اًمان ؾالم 

 خمىصي الخفاجي

 

 2112 1مج63 391
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179 

البهغة في اإلاهاصع الخضًشت 

ت  واإلاٗانغة اخضار بهٍغ

مٗانغة في وزائم اللىهلُت 

ُاهُت في البهغة  البًر

ص. ؾامي ٖبض 

الخافٔ ؾلمان 

 اللِسخي

 

 2112 2مج63 555

181 

ش الٗالكاث نفداث  مً جاٍع

الفغوؿُت م٘ البهغة في 

 الٗهغ الخضًث

ص. مدمض ٖبض هللا 

 الٗؼاوي 
 2112 2مج63 568

181 

مغاؾــالث الىوالت اللىهلُت 

 
 
ىُت بىنفها مهضعا ألامٍغ

ش البهـــغة أوائل اللغن  لخاٍع

ً  الٗكٍغ

ص. زالض خمىص ٖبض 

 هللا الؿٗضون 
 2112 2مج63 595

182 

البالص الٗغبُت في الىزائم 

الٗشماهُت مهضعا وزائلُا 

ش البهغة  لضعاؾت جاٍع

مىخهف اللغن الؿاصؽ 

 ٖكغ

ص. أؾامت ٖبض 

الغخمً وٗمان 

 الضوعي

 2112 2مج63 617

183 

البهغة  في  مغخلت  الؿُُغة 

البرحٛالُت ٖلى الخلُج )صعاؾت 

 في اإلاهاصع(

ص. مدمض خمُض 

 الؿلمان
629 

63 

 2مج
2112 

184 
غ  البهغة في عؾائل وجلاٍع

يان  اإلاغؾلحن ألامٍغ

ص. لُلى ًاؾحن 

 خؿحن
649 

63 

 2مج
2112 

185 

ش ٖمان  البهغة في مهاصع جاٍع

سُت  اإلاهىفاث الفلهُت والخاٍع

 وهخب الؿحر الٗماهُت اهمىطحا

ص. ٖلي بً خؿً 

 اللىاحي
677 

63 

 2مج
2112 
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186 

الكاتها باللىي  البهغة ٖو

الاكلُمُت مً زالٌ هخاب 

صلُل الخلُج )) اللؿم 

ذي (( لجىن حىعصن   –الخاٍع

 لىعٍمغ

ص. َُبت زلف ٖبض 

 هللا
687 

63 

 2مج
2112 

187 

ألاويإ ألاكخهاصًت 

وألاحخماُٖت في البهغة مً 

زالٌ هخاب الغخالت الهىضي 

 1917-1916سخي.أم. هغؾخجي 

ص. مدمض نالح 

اصي  الٍؼ
715 

63 

 2مج
2112 

188 

هخاباث الغخالت ألاوعبُحن 

خضي اإلاهاصع اإلاهمت في ا

ش مضًىت البهغة ً جاٍع     جضٍو

 )  هماطج مسخاعة  (

ص.خُضع نبري قاهغ 

 الخُلاوي
763 

63 

 2مج
2112 

189 
البهغة مً زالٌ صخُفتي 

 ربالغقاص واإلاى

ص.زلىص ٖبض 

اللُُف ٖبض 

اب  الَى

813 
63 

 2مج
2112 

191 

صًىامُىُت البهغة في ُٖىن 

ش والغخالت   -َـ  811الخاٍع

 م1914 –م 1398َـ / 1333

ص. ٖبض الخمُض أ.

ص. ماَغ أ.و  اللِسخي

 ٌٗلىب مىسخى

827 
63 

 2مج
2112 

191 
 –البهغة صعاؾت حُى 

سُت  جاٍع

م. فغاؽ ٖبض الجباع 

 ً الغبُعي وم.م. وؿٍغ

 عقُض َاصي الىغدي

 

845 
63 

 2مج
2112 
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 الٗالكاث الُمىُت الهِىُت 192
ص. أبغاَُم فىجان 

 ؤلاماعة
217 64 2113 

193 

ش الُابان  اججاَاث هخابت جاٍع

ىُت  في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

- ً ً عاٌكاوع وباجٍغ أصٍو

 ؾمُث أهمىطححن

ص. واْم َُالن 

 مدؿً
239 64 2113 

194 
 1973جضاُٖاث الخٓغ الىفُي 

 ٖلى مىُلت الخلُج الٗغبي
 2113 65 195 ص. حىاص واْم خُاب

195 

اإلاضص الٗؿىغي ؤلاؾالمي في 

-711َـ/422 -93ألاهضلـ

 م1131

ص.قىغي هانغ ٖبض 

الخؿً و ص. واْم 

 ٖبض الخفاجي

221 66 2113 

ً(ًملًيتضمهًحبىثًتارخيية76العددً) 

196 

صوع الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت في الخغب يض  ألامٍغ

 ( 1945-1941أإلااهُا ) 

ص. َالٌ زجُل حلىي 

الخفاجي و ص. خؿحن 

 ٖبض اللاصع مدحي

199 68 2114 

197 

م  مفؿغو أَل البهغة وأزَغ

في اللغآن ختى نهاًت الضولت 

سُت - ألامىٍت  صعاؾت جاٍع

م.م. ٖالء خؿً 

 مغصان الؿبتي
227 68 2114 

198 

الهغإ الؿلُىي في ألاؾغة 

ت في ألاهضلـ مً ٖــام      ألامٍى

 -م  756َـ / 422 -َـ 138) 

 م (1131

أوؿـام ًٚبان ص.

 ٖبـىص
237 69 2114 

199 

بالص اإلاٛغب  الخُاة الٗلمُت في

وألاهضلـ في ٖهض الخلُفت 

اإلاىخضي ًىؾف بً ٖبض 

َـ / 581 -َـ 558اإلاإمً )

 م(1184 –م 1162

ص. مإٍض ابغاَُم 

 مدمض
277 71 2114 
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211 

الصخابي مدمض بً مؿلمت 

الاههاعي ؾحرجه وصوعٍ في 

 اخضار ٖهٍغ

 2114 71 113 ص. مجُض ماحض الؼامل

211 

ههىم مً عواًاث هخاب 

ش اإلا ىخضًً أوالص ٖبض جاٍع

اإلاإمً بً ٖلي الًائ٘ ألبي 

الدجاج ًىؾف بً ٖمغ 

ألامىي ألاقبُلي ) اإلاخىفي في 

مُل٘ اللغن الؿاب٘ الهجغي / 

 الشالث ٖكغ اإلاُالصي(

ص. اهغم خؿحن 

 ًٚبان
143 71 2114 

212 
مدمض ئكباٌ خُاجه وفىٍغ 

 الؿُاسخي

ص. ؾبلت َالٌ ًاؾحن 

 ٖبض الخًغ
179 71 2114 

213 

اث الىخابت وفً الخِ عائض

الٗغبي مىظ ٖهغ الغؾالت 

 وختى نهاًت الٗهغ الٗشماوي

الباخشت مداؾً 

 حاهىصي
215 71 2114 

214 

صعاؾت جدلُلُت في أبغػ 

اإلاغجضًً ًٖ الضًً ؤلاؾالمي 

 (في ٖهض الغؾٌى مدمض )

ص. عخُم خلى مدمض 

 البهاصلي
115 72 2115 

215 

ؾباق الدؿلح في ؤلاؾتراجُجُت 

ٍت الؿىفُُدُت صعاؾت الٗؿىغ 

وزائلُت للمفاَُم والاججاَاث 

الغئِؿُت في ؾُاؾت الضفإ 

 (م1972 -1962الؿىفُدُت )

. ٖماع زالض عمًان م

 الغبُعي
167 72 2115 

216 

صًان بُان فى... واإلاىكف 

يي  الفغوسخي مً الىحىص الامٍغ

 م(1973-1954 )في فُدىام

يب ٖباؽ  م.م. ٍػ

 خؿً الخمُمي
247 72 2115 

217 
صعاؾت في اويإ الخٗلُم في 

 م(1979 – 1963 )اًغان
 2115 73 158 ص. وُٗم حاؾم مدمض
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218 

اإلاىكف الفغوسخي ججاٍ 

ُاهُا في الؿىق  ًٖىٍت بٍغ

 الاوعبُت اإلاكترهت

يب ٖباؽ خؿً  ص. ٍػ

 الخمُمي
188 73 2115 

219 

ش اإلالف الىىوي الاًغاوي  جاٍع

واوٗياؾاجه ٖلى الٗالكاث م٘ 

ىُت الىالًاث اإلا خدضة الامٍغ

وأمً اإلاىُلت الٗغبُت ختى 

 2113ٖام 

يب ٖباؽ خؿً  ص. ٍػ

 الخمُمي
85 74 2115 

211 
الخُاب الشلافي في مإلفاث 

 مغجطخى مُهغي 

م.م. يمحر ٖىصة ٖبض 

 ٖلي

 

133 74 2115 

211 

أزغ الضًاهت اليهىصًت 

والىهغاهُت في ؾلىٍ صولت 

ضان (  خمحر ) ٍع

 

ص. اًمان قمذي حابغ  

ت ؾالمت ٖبض والباخش

 الغيا خؿحن

153 74 2115 

212 

ايُت في البهغة  الخغهت الٍغ

كبل جأؾِـ الضولت الٗغاكُت 

 1921ٖام 

ص. ًاؾحن َه الهاعون 

والباخث اخمض نفاء 

 ؾىصٍ

179 74 2115 

213 
ؤلاًضًىلىحُا والىعي الؼائف 

)صعاؾت في بُان أوحه الخضازل 

 ما بحن ؤلاًضًىلىجي واإلاٗغفي(

 2115 74 195 انص. مدمض ُٖى 

214 

 –الٗالكاث الٗشماهُت 

الفغوؿُت، واإلاىكف الغوسخي 

 (م1856 – 1535 )منها  

ص.  مكخاق ماٌ هللا 

كاؾم و ص. خُضع ٖبض 

 الغيا خؿً

119 75 2115 

215 

جي في  َُئت الاجداص الَى

ً وصوع الؿُض ٖلي  البدٍغ

 هماٌ الضًً فيها

 

أ.ص. َُبه زلف 

ٖبضهللا وم.م.  هىاٌ 

 ياْم زفيٖبض ال

163 75 2115 
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216 

اإلاإجمغ ؤلاؾالمي للخىاع 

ب في بٛضاص )عؤٍت  والخلٍغ

 جدلُلُت(

م.   ٖبض الخلُم ٖبض 

 الخافٔ زالض
183 75 2115 

217 

الكُش أخمض  -فلهاء الاخؿاء 

ً الضًً ) ـ  1166بً ٍػ

 ه( 1241
 
 أهمىطحا

م.م. ٖباؽ حاؾم 

 هانغ

 

179 76 2115 

218 
ش الٗالكاث ألامحره  –ُتجاٍع

 (1924 – 1911)الضومىُياهُت 

 ص. َُبت زلف ٖبض هللا

م.م. لُفي حمُل 

 مدمض

193 76 2115 

219 

أزغ الابخياعاث الٗلمُت في 

جُىع نىاٖت و ججاعة 

اإلايؿىحاث اللُىُت 

ىُت زالٌ اللغن الشامً  ألامٍغ

 ٖكغ

 ص.  ًاؾحن َه الهاعون

م.م. مدمض ؾلمان 

 مىىع 

221 76 2116 

221 

الاحخماُٖـــــت في اإلاىائـــــض 

 الاهضلـ

 

ص. أوؿام ًٚبان 

الباخشت. ئبتهاٌ و  ٖبىص

 أخمض ًاؾحن

73 77 2116 

221 

مىكف الاجداص الؿىفُتي مً 

      البرهامج الىىوي الهىضي 

 (م1968 – 1966) 

 ص. زىلت َالب لفخه

الباخث.  خؿام و 

 اخمض قىقي

95 77 2116 

223 

وكاٍ الكُش ؾٗضون 

ىخفم الؿٗضون في لىاء اإلا

الكخه بالخىىمت الٗشماهُت  ٖو

 (م1918-1911)

م.م. مىضخي ٖبُض 

 ٖبض الغخمً اإلاُحري 

 

119 77 2116 

224 

جأؾِـ الكغهت الغوؾُت 

ىُت في الؿاخل الكمالي  الامٍغ

الٛغبي للمدُِ الهاصي ٖام 

1799 

ص.  مكٗل مفغح 

 ْاَغ
126 78 2116 
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225 

يي  حهىص اصاعة الغئِـ الامٍغ

ت  اللًُت حُمي واعجغ لدؿىٍ

-1977 )اللبرنُت بحن ٖامي

 م(1981

 ص. هاْم عقم مٗخىق 

غاء اخمض و  الباخشت َػ

غة  ٖبض الَؼ

155 78 2116 

226 

إلاداث مً مكيلت الغق في 

اوعبا  و الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت ختى الٗام   1863الامٍغ

اح  م ٍع م.ص.  نباح هٍغ

 الفخالوي 
218 78 2116 

227 

جُىع حٗلُم الاهار في بالص 

 -   (م 1925-1911 )عؽفا

سُت  صعاؾت جاٍع

 

م.ص.  ٖالء الضًً 

مدمض جلي م.ص. اخمض 

 قاهغ ٖبض الٗالق

244 78 2116 

228 
اإلاىهج اللغآوي في ٖغى 

 الؿحرة الىبىٍت

م.ص. صهُا ٖبض ٖلي 

 الكمغي 
271 78 2116 

229 
ش  اإلاهُلخاث اإلادلُت في جاٍع

 اإلاٛغب الاؾالمي وخًاعجه

ص. ٖلي نضام 

 ههغهللا
118 79 2117 

231 

أؾالُب حٗامل ملىن اإلاملىت 

 612 - 911 (آلاقىعٍت الخضًشت

ق.م( م٘ أؾغاَم مً الخيام 

 ألاؾباب والىخائج((اإلاخمغصًً 

م.ص. ٖبضالٛجي ٚالي 

 فاعؽ
176 79 2117 

231 

ت  –الخغب الهغبُت  البلٛاٍع

ويم الغومُللي الكغكُت ئلى 

ا ٖام  م(1888-1885 )بلٛاٍع

ن م.ص. ؾاَغة خؿح

 مدمىص
217 79 2117 

232 

ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت ججاٍ الىمؿا مً  الامٍغ

اخخالٌ  الخلفاء للىمؿا في 

ختى حكىُل  1945اطاع 

 1945خىىمت فً نهاًت ٖام

ص. فاعوق نالح الٗمغ                               

م.م.جدؿحن ٖلي 

 خؿحن

146 81 2117 
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233 

 1856-1853خغب اللغم 

ا ٖ لى اإلاهالح الغوؾُت وأزَغ

يا الغوؾُت واإلاىكف  في أمٍغ

يي منها  ألامٍغ

اَغ                        ص. مكٗل مفغح ْ

م.م. مىخهى نبري 

 مىلى

191 81 2117 

234 

اإلاؿاٖضاث الاكخهاصًت 

ا  ؿالفُا وأزَغ ىُت لُٚى ألامٍغ

في الٗالكاث الؿُاؾُت بحن 

ختى  1949البلضًً مً أًلٌى 

 1951واهىن الشاوي 

 

ص. هاْم عقم مٗخىق 

الاماعة و الباخث ٖالء 

 عػان فايل الىجاع

 

222 81 2117 

235 

ؾُاؾت الٗفى ٖىض ملىن 

اإلاملىت آلاقىعٍت الخضًشت 

صعاؾت  ق.م(911-612)

سُت جدلُلُت  جاٍع

 ص. ٖاصٌ َاقم ٖلي

م.ص. ٖبض الٛجي و 

 فاعؽ ٚالي

261 81 2117 

236 

ت  مً  مىكف عوؾُا اللُهٍغ

 – 1789ت  ) الشىعة الفغوؿُ

 م(1799

 ص. مكٗل مفغح ْاَغ

م  و اؾغاء ٖبض الىٍغ

 َاَغ اإلااليي

177 81 2117 

237 

مىكف الخلفاء )الىالًاث 

ُاهُا(  ىُت وبٍغ اإلاخدضة ألامٍغ

مً الاحخُاح ألاإلااوي ألعاضخي 

غان  الاجداص الؿىفُتي)خٍؼ

( "  1943قباٍ  -1941

 ٖلى الىزائم 
 
اٖخماصا

 الؿىفُدُت  "

الغيا ص. خُضع ٖبض 

 خؿً
211 81 2117 

238 

ئمُل الٛىعي وصوعٍ في 

ىُت الفلؿُُيُت  الخغهت الَى

 م(1917-1948)

 َاوي ٖبُض ػباعي  م.ص.

م.ص. ٖباؽ مىسخى 

 َاصي

252 81 2117 
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ً

239 

آٌ الكُش مدمض الخؿحن 

وهلضٍ للفىغ  واقف الُٛاء

الضًجي اإلاؿُخي) صعاؾت 

 مىهجُت(

زائغ ٖباؽ َىٍضي م.ص.

 الىهغاوي 
286 81 2117 

241 

 

ش  عواًاث هٗب ألاخباع في جاٍع

 (ٖليهم الؿالم)الاهبُاء 

 

 ص.ٖاصٌ َاقم ٖلي

و الباخث ٖلُل ًىؾف 

 ؾٗىص

241 82 2117 

241 
 الهغإ الفىغي في ألاهضلـ

مدىت بلي بً مسلض اإلاخىفى 

  م(889َـ/276ؾىت )
 
 أهمىطحا

ص. اوؿام ًٚبان 

 ٖبىص                             
271 82 2117 
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ًحبسبًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيالبحىثًاجلغرافيةًً-:رابعاًا
ً
ًت

ً
ًعىىانًالبحج

ً
ًاسمًالباحج

ً
ًالصفحة

 بياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 

ت هى   بًجفؿحر زاَع

اإلاىازُت وخل عمىػَا 

 الابجضًت

 153 ص. ٖلي خؿحن الكلل

اإلاغبض/ 

الٗضص 

 ٌ  الاو

الؿىت 

الاولى

1968 

 111 الؿُض ٖاصٌ الخُاب الثروة الؿمىُت في الٗغاق 2

اإلاغبض/ 

2/الٗضص

-3 

الؿىت 

الشاهُت 

1969 

3 
ش الجُىلىجي  الخاٍع

 والجٛغافي للبدغ اإلاُذ

ن.ن.ماعهىف جغحمت 

وحٗلُم: ص. ٖلي ٖبض 

م ٖلي  الىٍغ

135 
اإلاغبض/ 

 4/الٗضص

الؿىت 

الشالشت  

1971 

ت 4 انحر اإلاضاٍع  الٖا
م  ص. ٖلي ٖبض الىٍغ

 ٖلي
79 

مجلتولُت 

 آلاصاب

 5/الٗضص

1971 

5 

اهخاج الغػ في مدافٓت 

الكخه بالٗىامل  مِؿان ٖو

 الُبُُٗت

ماحض الؿُض ولي 

 مدمض
147 5 1971 

6 
الٛاباث الُبُُٗت في قماٌ 

 الٗغاق
 1971 5 196 حمُل هجُب ٖبضهللا

7 
زهائو التربت وجىػَٗها 

 الجٛغافي في مدافٓت بابل
 1972 6 117 ٖبض الاله عػوقي هغبل

8 
سُت ألَىاع  الجٛغافُت الخاٍع

 الٗغاق

ماحض الؿُض ولي 

 مدمض
215 6 1972 
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9 
أؾـ جدضًض اإلاىار الجاف 

 في بٌٗ الخهاهُف اإلاىازُت
 1972 7 64 ٖبض الاله عػوقي هغبل

11 

اث اإلافؿٍغ للخٛحراث  الىٍٓغ

اإلاىازُت في الاػمىت 

والٗهىع الجُىلىحُت 

اإلاسخلفت وجبضالث اإلاىار في 

 لىكذ الخايغا

م  ص. ٖلي ٖبض الىٍغ

 ٖلي
1 8 1973 

11 
خباعاث الجٛغافُت في  الٖا

 جسُُِ اإلاضن

ص. ٖاصٌ ٖبضهللا 

 الخُاب
63 9 1974 

12 

الهفاث الٗامت لألكالُم 

اإلاىازُت الغئِؿت في الٗالم في 

يىء الضعاؾاث 

اإلاُخىعولىحُت الخضًشت 

وخؿب جهيُف ولِؿىف 

 للمىار

م  ص. ٖلي ٖبض الىٍغ

 ٖلي
143 9 1974 

13 

مُت الفٗلُت لألمُاع لال

ا في جدضًض الاكالُم  وأزَغ

 الىباجُت في الٗغاق

 1976 11 43 ص. ٖلي خؿحن الكلل

 2111ؾيان الٗالم ؾىت  14

لي /  ي . ٖغب اٚو

       جغحمت وجلخُو

ص. ًىؾف مدمض 

 الؿلُان

315 11 1976 

15 

اؾخٗماٌ الخغائِ في 

خؿاباث اإلاؿاخاث 

 اإلاجهىلت

 1976 11 83 هجُب ٖبضهللاحمُل 
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16 
َل ًمىً الخيبإ بدضور 

 الفًُاهاث

. لىلضاهىف  قي .

جغحمت: ص. ٖلي ٖبض 

م ٖلي  الىٍغ

159 11 1976 

17 
اؾباب هجغة الؿيان مً 

 مدافٓت مِؿان وهخائجها

ٖبض مسىع هجم 

داوي  الٍغ
189 11 1976 

 1976 11 223 ٖبض آلاله عػوقي هغبل َبُٗت الؼعاٖت في الؼبحر 18

19 

ٖغى وجلُُم للُغق 

ًغ ضالاخهائُت اإلاخبٗت في جل

ً  "صعاؾت  ٖضص اإلاهاحٍغ

 جدلُلُت جُبُلُت"

ٖبض مسىع هجم 

داوي  الٍغ
31 12 1977 

 أؾغاع أٖماق ألاعاى 21

ي .ن. لُىؾِخج / 

جغحمت: ص. ٖلي ٖبض 

م ٖلي  الىٍغ

132 12 1977 

21 

ت . أؾالُب الالخىاءاث  النهٍغ

 صعاؾتها في ٖلم

 عفىلىجيالجُىمى 

 1978 13 117 ٖبض الالت عػوقي هغبل

22 
ماطا وٗجي بالٛالف الجٛغافي 

 لألعى

م  ص. ٖلي ٖبض الىٍغ

 ٖلي
152 13 1978 

23 

الٌ البداع ٛمؿخلبل أؾخ

واإلادُُاث الاوكُاهىٚغافُت 

 الاكخهاصًت

ص. ًىؾف مدمض 

 الؿلُان
235 13 1978 

24 
لٛاث الٗالم ، ٖغى 

ت  حٛغافي مً الىحهه البكٍغ

. ماحض الؿُض ولي ص

 مدمض
363 13 1978 

25 
ازخُاع وجسُُِ اإلاىاَم 

 الهىاُٖت في اإلاضن

ص. ٖاصٌ ٖبض هللا 

 الخُاب
 14 1979 
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26 
كىاهحن الجٛغافُت الُبُُٗت 

 في الخباًىاث الاكلُمُت

م  ص. ٖلي ٖبض الىٍغ

 ٖلي
 14 1979 

27 
اث  ٖغى وجدلُل للىٍٓغ

 اإلاخٗللت بيكأة الىفِ

ص. مدمض خماصي 

 لممُ
 14 1979 

28 
الخباًً الؿياوي لترهُب 

 الؿيان في مدافٓت البهغة

ٖبض مسىع هجم 

داوي  الٍغ
 14 1979 

29 

الخُاعاث الىفازت في 

ا ٖلى  التروبىؾفحر وازَغ

 الُلـ واإلاىار

 1981 15 53 ٖبض الاله عػوقي هغبل

31 

اؾخسضام بٌٗ الاؾالُب 

الىمُت في الضعاؾاث 

 الجٛغافُت  صعاؾت ملاعهه

 1981 15 157 مُل هجُب ٖبض هللاح

31 
ٖغى هخاب : الجٛغافُت 

ضم اإلاؿاواة   ٖو

هىحـ ومىوؿخىن 

مًغ  :ٖغى وجلضًم

 الٗمغزلُل 

471 16 1981 

 1981 16 147 مًغ زلُل الٗمغ ماَى الخسُُِ 32

 أؾـ الخجاعة الضولُت 33
ص. ؾغي مدمىص 

 اإلاضعؽ
223 16 1981 

34 
 –كًاء ابي الخهِب 

 غافُت الؿيانصعاؾت في حٛ

صاوص حاؾم الغبُعي 

بض الجلُل ٖبض  ٖو

 الىاخض

335 16 1981 

35 

اإلاىار والخاحت الى جىُف 

 قاغ ٗالهىاء في ال

 

 1981 17 47 ص. ٖلي خؿحن قلل
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36 

جدلُل حٛغافي لىمِ 

في هاخُت  في الاؾدُُان الٍغ

ان)مدافٓت  باٍػ

 الؿلُماهُت(

ص. زلُل اؾماُٖل 

بض ٖلي  مدمض ٖو

 الخفاف

119 17 1981 

37 
اكلُم  111الاكلُم اللُبي

 الهٗىبت الىبري 

ص. ماحض الؿُض ولي 

 مدمض
151 17 1981 

38 

اجه في  مفهىم التروٍج وهٍٓغ

ت  اإلاجخمٗاث الخًٍغ

 اإلاٗانغة

ص. اسخم ٌٗلىب 

 اللُب
241 17 1981 

81ًواقصًالعددً 

39 
جلىٍم لكبىت الغي 

 والهغف في مدافٓت بابل
 1981 19 137 ٖبض الاله عػوقي هغبل

41 

جلىر البداع واإلادُُاث 

بالىفِ وبٌٗ اإلاىاص 

 الازغي وآزاٍع الاكخهاصًت

ص. ًىؾف مدمض 

 الؿلُان
161 19 1981 

41 
الُٛاء الىباحي: صعاؾت في 

 حٛغافُت الىباجاث الُبُُٗت
 1982 21 75 ص. ٖلي خؿحن قلل

42 

الىي٘ الهُضعولىجي للجؼء 

الجىىبي مً صحلت الاصوى 

 ل النهغي ومكغوٕ الىل

ص. ماحض الؿُض ولي 

 مدمض
99 21 1982 

43 
جدلُل حٛغافي لٓىاَغ 

 الخصخغ في هاخُت الهاعزت

ص. ًىؾف مدمض 

بض ٖلي  الؿلُان ٖو

 الخفاف

177 21 1982 

44 
ؾُاج قلالٍو وامياهاث 

 اإلاغهؼ الؿُاخُت

 ص. آػاص مدمض أمحن

 ومًغ زلُل الٗمغ
235 21 1982 
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45 

الُاكت الىهغبائُت وحٛحر 

َ ً ُيلها الاكلُمي في الَى

 الٗغبي

 ص. ٖباؽ ٖلي الخمُمي

ت(  )حامٗت اإلاؿدىهٍغ
297 21 1982 

46 
جىغاع خضور الؼواب٘ 

ضًت في الٗغاق  الٖغ
 1989 21 55 أ.ٖبض الاله عػوقي هغبل

47 

أزغ اإلاىك٘ الجٛغافي 

والامياهاث الاكخهاصًت ٖلى 

ألاَمُت الضولُت اإلاٗانغة 

 في الخلُج الٗغبي

ؼ ؾٗىص ٖب ض الٍٗؼ

 الكٗبان
117 21 1989 

48 
صعاؾت في  -مدافٓت البهغة

 الجٛغافُت اللضًمت
 1991 22 125 ص. صاوص حاؾم الغبُعي

49 

اؾخسضام الخاؾباث في 

البدىر الجٛغافُت بما 

 ًسضم الخىمُت

 1991 22 261 ص. مًغ زلُل الٗمغ

51 

جهيُف مىار الٗغاق 

وجدلُل زغائِ اكالُمه 

 اإلاىازُت

دمض امحن ص.آػاص م

ومهُفى ٖبض هللا 

 الؿىٍضي

391 22 1991 

51 

أزغ اإلاخٛحراث البُئُت ٖلى 

جضَىع الُٛاء الىباحي 

 وامياهاث ججضًضٍ

 1995 23 35 ص. خؿً ابى ؾمىع 

52 
الخىػَ٘ اإلاياوي للخٗلُم الٗام 

 1991-1977في الٗغاق 

 اخؿان نالح مهضي

 وؾمحرة ٖبض الهاصي
187 23 1995 

53 

ملُاث  اللضؽ ٖغوبتها ٖو

التهىٍض والاؾدُُان 

 الههُىوي

 1995 23 124 اخمض فاعؽ الِٗسخى
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54 

 –مضًىت قِ الٗغب 

صعاؾت في حٛغافُت اإلاضن 

 الخُبُلُت

حر  1996 24 117 م. نالح َاقم ٚػ

55 

فٌى الهىٍا والامياهاث 

الجٛغافُت لؼعاٖخه في 

 مدافٓت البهغة

م. ٖهام َالب 

 الؿالم
144 24 1996 

56 

افُت ٖامت زهائو حٛغ 

في مىك٘ ومىي٘ مضًىت 

 الؿلُماهُت الىبري 

ٖبض ٖلي خؿً 

 اففالخ
197 24 1996 

57 

الجيهاث والخضوص 

Frontiers And 

Boundaries 

جغحمت بخهغف: ص. 

 ؾغي مدمىص اإلاضعؽ
243 24 1996 

58 

ذ في  جىػَ٘ وؿب الىبًر

الىفِ الخام لبٌٗ ميامً 

 حىىب الٗغاق

 1996 25  همحر هظًغ مغاص

59 
ٖىامل الخىؾ٘ الخًغي 

 الجؼء الشاوي –إلاضًىت البهغة 

ص. ٖبض اإلاهضي ؾلُم 

 اإلآفغ
 25 1996 

61 
الٗالكاث الاكلُمُت إلاضًىت 

 ههُضي

ص. ٖبض اإلاهضي ؾلُم 

 اإلآفغ
1 26 1997 

61 

اَم الخهائو الُبُُٗت 

والهىضؾُت لترب مىُلت 

 الىغمت حىىب الٗغاق

 1997 26 92 همحر هظًغ مغاص

62 
ً/صعاؾت جىُُ ف اإلاهاحٍغ

 هلضًت جدلُلُت

م ٖبض  ٖبض الىٍغ

 الؿاصة ههاع
129 26 1997 
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63 

الاعى ومفهىمها 

وزهائهها واَمُتها 

الكتها بالخسُُِ  ٖو

 الٗمغاوي 

ص. ٖبض اإلاهضي ؾلُم 

 اإلآفغ
1 27 1998 

64 
زهائو الؿيان في 

 مدافٓت اللاصؾُت

ناصق حٗفغ ابغاَُم 

 و خبِب عاضخي الضلُمي
13 27 1998 

65 

ت في مىار  ت اللاٍع ْاٍَغ

اإلاىاَم الجافت وقبه 

 الجافه في اًغان 

م. ٖبض هللا ؾالم ٖبض 

 هللا
35 27 1998 

51ً،52ًً،03ًواقصًالعدادًً،ًً

66 

امياهاث الخىؾ٘ في ػعاٖت 

مدهىلي البهل والشىم في 

صعاؾت في -كًاء الؼبحر

 الجٛغافُت الؼعاُٖت

ص. ٖهام َالب 

 الؿالم
152 31 2111 

67 

             حٛغافُت الؿيان

 –اإلاىهج  –) اإلاًمىن 

 الخُبُم (

ؼ  ص. باؾم ٖبض الٍٗؼ

 ٖمغ الٗشمان
168 31 2111 

05ًًالعددًواقصً

68 

ملترخاث لخُىٍغ الاؾدشماع 

الؼعاعي ٖىض الخافاث 

 الكغكُت مً ًَبت الىجف 

ص. ٖهام َالب 

وص. هفاح  الؿالم

 نالح الاؾضي

139 33 2112 

69 

امل الضًمٛغافي في صوع الٗ

حجم وهمى اللىي الٗاملت 

 في مدافٓت بابل

أ.م. ناصق حٗفغ 

 ابغاَُم
156 33 2112 
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 َغائم الغي في الىىفت 71
 ص.هفاح نالح اإلاىسخى

 وص. مدمىص بضع الؿمُ٘
146 34 2112 

71 

أزغ زهائو التربت ٖلى 

ػعاٖت مدانُل الُماَت 

والبهل والشىم في ًَبت 

 الىجف

ص. ٖهام َالب 

 لؿالما
1 35 2112 

72 

الٗىامل الجٛغافُت وصوع 

اًغان في حٛحر اإلاجغي اإلاالحي 

في قِ الٗغب وعأؽ 

 الخلُج الٗغبي

ص. ٖهام َالب 

 الؿالم

وص. مهُفى ٖبض هللا 

 الؿىٍضي

11 35 2112 

73 

ملىماث ومكاول ػعاٖت 

الخًغواث في مغهؼ كًاء 

 ٖلي الٛغبي

ص. واْم ٖباصي 

وص. واْم  خماصي

 الالميقيخه ؾٗض 

18 35 2112 

74 

ازخُاع أفًل الىماطج 

ايُت ألخدؿاب  الٍغ

الاخخُاحاث اإلاائُت 

للمدانُل الؼعاُٖت في 

 الٗغاق

ص. هفاح نالح مىسخى 

 الاؾضي
42 35 2112 

75 
اصاعة الاَىاع في حىىب 

 الٗغاق

نفاء ٖبض الامحر عقم 

 الاؾضي
53 35 2112 

76 
اإلاىعور اإلاٗماعي إلاضًىت 

 البهغة
 2112 35 67 م الهاقمنالح َاق

77 
الىمى الؿياوي في مدافٓت 

 بابل
 2112 35 79 حىاص واْم الخؿىاوي 

78 
ت في  مىعفىلىحُت اللٍغ

 كًاء اإلاىاطعة
 2112 35 91 ٖلي لفخه ؾُٗض
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79 

أَمُت مىك٘ الٗغاق الجٛغافي 

وازٍغ في صواف٘ الٗضوان 

يي  الامٍغ

 2112 35 111 ص. ؾٗضون قالٌ

81 
بُت أزغ اإلاىار في جغ 

 الخُىاهاث اإلاجترة
 2112 35 123 ص. مدمىص بضع ٖلي

81 
 –مىي٘ ومىك٘ اإلاضًىت 

 صعاؾت في فلؿفت اإلايان

. فإاص ٖبض هللا ما.

 مدمض
135 35 2112 

82 

 ىازُتمىاَم اإلاالئمت اإلا

لؼعاٖت أشجاع الفاههت 

 الىفًُت في الٗغاق

ص. ٖبض الخؿً مضفىن 

ً ٖىاص  ابى عخُل ووؿٍغ

 ٖبضون 

147 35 2112 

83 

اإلاسُِ الاؾاؽ ومٗاًحر 

أؾخٗماالث الاعى في 

 اإلاضًىت

ص. ٖبض الهاخب هاجي 

بض الجىاص  البٛضاصي ٖو

ؼ  خؿً ٍٖؼ

162 35 2112 

84 

اؾخسضام اؾالُب همُت في 

دُت  ت الٍغ جلضًغ الخٍٗغ

 للتربت في كًاء الؼبحر

 ص. ماحض الؿُض ولي

وص. ٖبض هللا ؾالم 

 اإلااليي

185 35 2112 

85 

اإلاياهُت لخىػَ٘  الخٛحراث

 ً الؿيان في مملىت البدٍغ

(1971 – 1991) 

ص. مهُفى ٖبض هللا 

ضي صاوص  الؿىٍضي َو

 هجم

199 35 2112 

86 
ؾيان البهغة في ههف 

 كغن 

ؼ  ص. باؾم ٖبض الٍٗؼ

 الٗشمان
216 35 2112 

87 

نىاٖت وؾائِ الىلل اإلاائي 

في مدافٓت البهغة وافاكها 

 اإلاؿخلبلُت

اب  ص. واْم ٖبض الَى

خؿً وص. مدمض 

ًىؾف الهُتي وفاعؽ 

 مهضي مدمض

266 35 2112 
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88 

الىمِ الجٛغافي المغاى 

ان في مدافٓت  الؿَغ

 البهغة )مؿخسلو(

 ص. اماٌ نالح الىٗبي

وص. خؿً ٖضاي هغم 

وص. ٖمغان ؾىغ  هللا

 خبِب

291 35 2112 

89 

مإ الاكلُمُت في  جغهُا والَا

الاعاضخي الٗغاكُت بٗض 

ي ٖلى الٗضوان الشالزُج

 الٗغاق )مؿخسلو(

 2112 35 291 ص. مجُض خمُض قهاب

91 

الخأزحر الىمي والىىعي 

اليافت ألاؾمضة الخُىاهُت 

ٖلى كابلُت جغب كًاء الؼبحر 

 خفاّ باإلااءخلأل 

ص. ٖهام َالب 

 الؿالم
151 36 2112 

91 

جظبظب الامُاع في اللؿم 

الكمالي مً الٗغاق وأزٍغ 

 في أهخاج اللمذ والكٗحر

 2113 36 169 احض الؿُض وليص. م

92 

جأزحراث مخٛحراث البِئت 

ت في الىمِ اإلاياوي  الخًٍغ

لبٌٗ ألامغاى الاهخلالُت 

 في مضًىت البهغة

 2113 36 174 ص. آماٌ نالح ٖبىص

93 

الامياهاث اإلاىازُت لدؿاكِ 

الامُاع الخامًُت في 

 مدافٓت البهغة

اب  ص. واْم ٖبض الَى

 خؿً
191 36 2113 

94 
الٗىػ الهخي في  مىاَم

 مضًىت البهغة

ٖبىص ص. آماٌ نالح 

 الىٗبي
191 37 2114 
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95 

الكخه  اؾخهالح الاعاضخي ٖو

صعاؾت  –بالخىمُت الؼعاُٖت 

جُبُلُت ٖلى مدافٓت 

 البهغة

ص. بكغي عمًان 

 ًاؾحن
215 37 2114 

96 

الهجغة الضازلُت للؿيان في 

ً خؿب  مملىت البدٍغ

 1991حٗضاص ٖام 

ؼ ص. باؾم ٖبض الٗ ٍؼ

 الٗشمان
131 38 2115 

97 

جلضًغ اإلاىاػهت اإلاائُت 

صعاؾت  -اإلاىازُت في الٗغاق

 في اإلاىار الخُبُلي

ص. ٖبض هللا ؾالم 

وص. ٖبض الامام  اإلااليي

 ههاع

171 38 2115 

98 
جلُُم َُضعولىحُت مىافظ 

 الٗغاق اإلاائُت للىلل

ص. خمُض ٚالب 

ونفاء ٖبض  الؿىُجي

 الامحر الاؾضي

199 38 2115 

99 

الخباًً اإلاياوي القهغ 

ض في الٗغاق  الخضفئت والخبًر

صعاؾت في اإلاىار  –

 الخُبُلي

ص. ٖبض هللا ؾالم 

وص. آماٌ نالح  اإلااليي

 ٖبىص

84 39 2115 

111 

الىي٘ الؿياوي إلاضًىت 

البهغة وازٍغ في الخسُُِ 

 2113الٗمغاوي لٗام 

ص. ٖباؽ ٖبض الخؿً 

 واْم
111 39 2115 

111 

ًغلىضًت همىطج اإلاكيلت الا 

صعاؾت في  –لهغإ كىمي 

 الجٛغافُت الؿُاؾُت

ؼ  ص. ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ

 الكٗبان
147 41 2116 

112 

 ٖلى الٗام اإلاهب جأزحر

ُت  والفغاث مُاة صحلت هٖى

 الٗغاق حىىب

ص. خمضان باجي 

 جىماؽ
167 41 2116 
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113 
قِ الٗغب مؿخلبل اإلاُاٍ 

٘ الغي البضًلت  ومكاَع

ص. خمضان باجي 

 اؽجىم
181 41 2116 

114 

ت ع جأزحر بٌٗ اإلاىا ص الىُمُاٍو

ٖلى جدمٌُ الصخىع 

ً الضمام في  اليلؿُت لخىٍى

مدافٓت البهغة والٗىامل 

ت الخدمٌُ  اإلاإزٍغ ٖلى ؾٖغ

 2117 42 232 ص. همحر هظًغ مغاص

115 

الىي٘ الهُضعولىجي للىاة 

ا  قِ الٗغب وبٌٗ أزاَع

 البُئُت

 2117 43 214 ص. همحر هظًغ مغاص

116 

الخباًً اإلاياوي لٓاَغة 

اإلالىخت في اكلُم الؿهل 

 الغؾىبي

ؼ  ص. ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ

الكٗبان وص. ههغ ٖبض 

 السجاص اإلاىؾىي 

231 43 2117 

117 
م الىفاءة الصخُت في  جلٍى

 كًاء اللغهت

بي  نالح مهضي ٍٖغ

اصي  الٍؼ
255 43 2117 

118 

جأزحر اإلاىار في جلضًغ 

 الاخخُاحاث اإلاائُت إلادهىلي

اللمذ والكٗحر في 

مِؿان  -مدافٓاث البهغة

 طي كاع –

ص. ٖبض هللا ؾالم 

 اإلااليي
187 44 2117 

119 

صعاؾت حٛغافُت لىاك٘ 

ػعاٖت فهائل الىسُل في 

 كًاء أبي الخهِب

ص.ٖهام َالب ٖبض 

اإلاٗبىص وص. مدمض 

 عمًان مدمض

211 44 2117 

111 
الىمِ الجٛغافي المغاى 

ان في مدافٓت  الؿَغ

 ص. ٖمغان ؾىغ خبِب

وص. خؿً ٖضاي هغم 
275 45 2118 
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هللا وص. آماٌ نالح  البهغة

يالىٗب  

111 

بٌٗ الخهائو 

الىُمُائُت لتربت َىع الخماع 

مىعة باإلاُاٍ واإلاجففت ساإلا

 في مدافٓت البهغة

 2118 45 295 ص. هجم ٖبض هللا عخُم

112 

ُان  الضعاؾت الغؾىبُت أَل

مىمً نهغ ٖمغ في مدافٓت 

 البهغة

همحر هظًغ مغاص ٖلي ص.  223 46 2118 

113 

جدلُل حٛغافي إلاؿخىٍاث 

الخهىبت الؿياهُت في 

مدافٓت الىجف ٖام 

1987 

هانغ ػ اٗص. خؿحن ح  233 46 2118 

114 

سُت بحن  الجٛغافُت الخاٍع

اقيالُت اإلافهىم وويىح 

 اإلاىهج

ٖبض الغخمً ٖلي ٖبض 

 الغخمً
247 46 2118 

115 

صعاؾت حٛغافُت لىىُٖت 

ُاة الجىفُت في كًاء اإلا

الؼبحر وبٌٗ جأزحراتها 

 الؼعاُٖت

 2118 47 191 هجم ٖبض هللا عخُم

116 
مضًىت الضًغ صعاؾت في 

 غًحٛغافُت الخ

اؾامت اؾماُٖل 

 ٖشمان الغاقض
216 47 2118 

117 

ُت  جلُُم الخهائو الىٖى

إلاُاٍ نهغ صحلت في مِؿان 

 (2115-2114)للفترة 

بي  2118 47 229 خؿحن حىبان ٍٖغ
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118 
أنل وجُىٍغ جغهُب حبل 

 ؾىام حىىبي الٗغاق

ص. ٖبض اإلاُلب خؿىن 

اإلاغؾىمي وص. هؼاع 

 مدمض ؾلُم وٗمان

241 48 2119 

119 

اإلاضن الجضًضة في مدافٓت 

البهغة صعاؾت في الخسُُِ 

 الٗمغاوي

اؾامت اؾماُٖل 

 ٖشمان الغاقض
258 48 2119 

121 
اججاَاث خغهت زِ الخىاػن 

ت البهغة الؿياوي إلادافٓ

 (2114-1949 )للفترة

 2119 48 271 َاعق حمٗت ٖلي اإلاىلى

121 

الهىاٖاث الخغفُت في 

كًاء ؾىق الكُىر صعاؾت 

 في حٛغافُت الهىاٖت

خمُض ُُٖت ٖبض 

 الخؿحن الجىعاوي
211 49 2119 

122 

الٗىامل اإلاىكُٗت لهىاٖت 

الخصخى والجو والاؾفلذ 

 في كًاء الؼبحر

 2119 49 237 عاقض ٖبض عاقض

123 

جدلُل حٛغافي الؾباب 

مكيلت ملىخت التربت في 

مدافٓت البهغة في الٗهغ 

 الاؾالمي

 2119 49 263 ابغاَُم ٖلي الِٗؿاوي 

124 

واك٘ الخضماث الصخُت في 

هاخُت الهاعزت )صعاؾت في 

 حٛغافُت اإلاضن(

 2119 49 279 مدؿً عبُ٘ ٚاهم

125 
الؿىً الٗكىائي في مضًىت 

 البهغة

ؼ ص. باؾم ٖب ض الٍٗؼ

ٖمغ الٗشمان وص. 

ٖضهان ٖىاص ُٚاى 

وم. اؾامت اؾماُٖل 

 ٖشمان

214 51 2119 
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126 

جأزحر ملىخت التربت في الاهخاج 

الؼعاعي لتربت يفاف 

واخىاى نهغ الفغاث 

ت في مدافٓتي  اإلاؼعٖو

 البهغة وطي كاع

ص. ههغ ٖبض السجاص 

اإلاىؾىي وص. هجم ٖبض 

 هللا عخُم

245 51 2119 

127 

ُٛحراث اإلاىازُت أزغ الخ

الٗاإلاُت في اججاَاث مىار 

مدافٓت طي كاع 

 واوٗياؾاجه الؼعاُٖت

اب  ص. واْم ٖبض الَى

الاؾضي وص. بكغي 

عمًان ًاؾحن وم. 

غة  زضًجت ٖبض الَؼ

 خؿحن

193 51 2111 

128 

الخجاوػاث البلضًت في مضًىت 

ا البُئُت لٗام  البهغة وازاَع

2115 

ص. ٖباؽ واْم ٖبض 

الخؿً وم. ٖبض 

الغخمً حغي مغصان 

الخىٍضع وم. َاعق 

 حمٗت ٖلي

217 51 2111 

129 

صعاؾت جدلُلُت لخضوي 

 ُإأهخاحُت الٗامل في ك

الهىاٖاث الخدىٍلُت في 

 مدافٓت البهغة

ص. هفاًت ٖبض هللا 

 الٗلي
244 51 2111 

131 

جلضًغ خغهت الىشبان 

الغملُت في مىُلتي)قُش 

لي الٛغبي( صعاؾت  ؾٗض ٖو

 حٛغافُت

 

م حاؾم ؾلمان ؾال

 الجمُلي
277 51 2111 
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131 
الخهائو الكمىلُت إلاىار 

 اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

اب  ص. واْم ٖبض الَى

خؿً الاؾضي وص. ٖبض 

ي خؿحن  ؼ هَى الٍٗؼ

ىاوي ِالخؿ  

178 52 2111 

132 

مكغوٕ ٖمل اَالـ إلاغى 

ا في مدافٓت حجت  اإلاالٍع

 )الُمً(

ص. خؿً ٖضاي هغم 

 هللا
219 52 2111 

133 

نىاٖت هبـ الخمىع في 

صعاؾت -كًاء ابي الخهِب 

 في حٛغافُت الهىاٖت

 2111 52 279 ص. هجم ٖبض هللا عخُم

134 
آلازاع البُئُت للىفاًاث 

 الهلبت في مدافٓت الىجف

 ص. هفاح نالح الاؾضي

م.م. نفاء مجُض و 

 اإلآفغ

241 53 2111 

135 

اإلالىماث الجٛغافُت 

للهىاٖت الخدىٍلُت في 

 مِؿانمدافٓت 

ص. هفاًت ٖبض هللا 

 الٗلي
255 53 2111 

136 

الخىػَ٘ اإلاياوي ألمغاى 

ان الضم في مدافٓت  ؾَغ

-1999 )البهغة للمضة مً

 م(2116

م. ٖبض الغخمً حغي 

 مغصان الخىٍضع
292 53 2111 

137 

جدضًض فترحي الخضفئت 

ض في مضًىت البهغة  والخبًر

 ي(لُبُخ)صعاؾت في اإلاىار ال

 

نمدمض زًحر ؾلما  315 53 2111 
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138 

جدلُل حٛغافي للابلُت التربت 

ت الٍغ ُت في مدافٓت دللخٍٗغ

 واؾِ

ص. ٖبض هللا ؾالم 

وم. ٖلي ٚلِـ  اإلااليي

ضيُالؿٗ  

 1مج 54 132

2111 

م اٖضصز

باإلاإجمغ 

الٗلمي 

ليلُت 

 آلاصاب

139 
الخلىر الًىيائي في 

 مضًىت البهغة

ؼ  ص. ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ

الفًلي واخمض مِـ 

 ؾضزان

 2111 1مج 54 147

141 

الخأزحراث الصخُت الىاججت 

ًٖ ابغاج الهاجف اإلادمٌى 

 –في الخجمٗاث الؿياهُت 

صعاؾت حٛغافُت جُبُلُت 

لخي الجؼائغ والٗباسخي في 

 مضًىت البهغة

 ص. آماٌ نالح ٖبىص

ضي صاوص هجم  َو
 2111 1/مج54 171

141 

صعاؾت واعجىهغافُت للُاؽ 

همِ وهفاءة اإلاغاهؼ 

مدافٓت  الصخُت في

 2119-1995البهغة بحن 

ص. خؿً ٖضاي هغم 

 هللا
 2111 1/مج54 187

142 

جلضًغ الاخخُاحاث اإلاائُت 

إلادهٌى الُماَت في كًاء 

 الؼبحر

ص. مىٗم مجُض 

 الخماصة
 2111 1/مج54 231

143 

مؿخىٍاث الخهىبت 

والٗىامل اإلاإزغة فيها 

 إلاىاَم أَىاع حىىب الٗغاق

 

ص. خؿحن ٖلُىي هانغ 

ا صيالٍؼ  
 2111 1/مج54 248
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144 

الخىػَ٘ الجٛغافي 

للمؿُدُحن في مضًىت 

م  البهغة ومٗضالث همَى

 (2119-1965للفترة )

 2111 1/مج54 268 م.َضي زالض قٗبان

145 

اؾخٗماٌ هٓم اإلاٗلىماث 

( في اٖضاص GISالجٛغافُت )

زغائِ الؿيان في مدافٓت 

 اللاصؾُت

اب  ص. واْم ٖبض الَى

الاؾضي وص. خؿً 

دحى ٖضاي  هغم هللا ٍو

 َاصي اإلاُالي

 2111 2/مج54 126

146 
جأزحر مسلفاث مٗمل بُبسخي 

 الىىفت في جلىر التربت واإلاُاٍ

 ص. هفاح نالح الاؾضي

 ونفاء مجُض اإلآفغ
 2111 2/مج54 162

147 
حُٛحر مؿاخاث اَىاع حىىب 

 الٗغاق وبِئتها اإلاؿخلبلُت

 ص. ماَغ ٌٗلىب مىسخى

وص. ٖبحر ًدحى اخمض 

ي وصهُا ٖبض هجاالؿ

 الجباع هاجي

 2111 2/مج54 183

148 

الخغان الؿىجي ومخٛحراجه 

الاحخماُٖت في مضًىت 

 البهغة

ص.ٖباؽ ٖبض الخؿً 

واْم ومدمض ؾمحر 

 خمض

 2111 2/مج54 216

149 

اؾخهالح بٌٗ مىاك٘ جغبت 

كًاء ابي الخهِب 

 اإلاخٗغيت الى الغم

 2111 2/مج54 231 ص. هجم ٖبض هللا عخُم

151 

باًً الفهلي واإلاياوي الخ

لخلىر مُاٍ الكغب في 

 كًاء البهغة

 

ص. ؾغوع ٖبض الامحر 

 خمؼة
 2111 2/مج54 251
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151 

الخٛحراث الهُضعوهُمُائُت 

إلاُاٍ َىع الخماع في حىىب 

الٗغاق وآلازاع الؿلبُت 

 الىاحمه ٖنها

 م. نفُت قاهغ مٗخىق 

 والؿُضة آلحن واْم

 والؿُض ٖماع خؿً ػاجي

 2111 2/مج54 271

152 

جىُٓم اإلاجاٌ في مدافٓت 

اإلافغق باإلاملىت الاعصهُت 

 الهاقمُت

ص. فُهل مىاوع قافي 

 اإلاُٗىف
218 55 2111 

153 

الامياهاث الخسُُُُت 

ت  اإلاخاخت لخُبُم هٍٓغ

اإلاىك٘ الؼعاعي ٖلى 

صعاؾت  –مدافٓت البهغة 

 في الخسُُِ الاكلُمي

م. اؾامت اؾماُٖل 

 ٖشمان
283 55 2111 

154 
ُت الاكلُمُت وصوعَا الخىم

 في جدلُم الخىاػن اإلاياوي

م.م.مدمض حىاص 

 ٖباؽ قب٘
318 55 2111 

155 

واك٘ الخضماث الٗامت 

ف كًاء الكُغة  لؿيان ٍع

الكاتهم الاكلُمُت  ٖو

ص. ٖباؽ ٖبض الخؿً 

الُٗضاوي و م.م. كاؾم 

 مُغ الخالضي

239 56 2111 

156 

الىػن الجُىبىلُدُيي 

 –للمؿاخت في اؾغائُل 

 صعاؾت جُبُلُت

غة  ص. ْاَغ ٖبض الَؼ

 الغبُعي
259 56 2111 

157 

صعاؾت الاهخاج الؼعاعي 

واخخُاحاجه اإلاائُت ٖلى 

حاهبي نهغي صحلت والؿىٍب 

 في مدافٓت البهغة

 

م.م. نفُت قاهغ 

 مٗخىق 
281 56 2111 
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158 

الاججاَاث الٗامت لخىغاع 

مىحاث الخغ في مدافٓت 

 البهغة

ؼ  ص. ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ

فًلي وم.م. اخمض ال

 حاؾم الخؿان

247 57 2111 

159 
فُت في  ملىماث الخىمُت الٍغ

 اكلُم أَىاع مدافٓت البهغة

ص. بكغي عمًان 

 ًاؾحن
281 57 2111 

161 

الهجغة الضازلُت للؿيان في 

ً بدؿب  مملىت البدٍغ

 2111حٗضاص 

ص. خؿحن ٖلُىي هانغ 

اصي  الٍؼ
319 57 2111 

161 
ُفي إلاضًىت  الترهُب الْى

 ؾفىان

م.م. ٖاصٌ ٖبض الامحر 

 ٖبىص
332 57 2111 

162 
لُت  واك٘ الهىاٖاث الخدٍى

 2117الىبحرة في الٗغاق لٗام 
دمضص. فاعؽ مهضي م  279 58 2111 

163 

الخباًً اإلاياوي للخضماث 

ف كًاء  اإلاجخمُٗت في ٍع

 قِ الٗغب

م.م. ٖاصٌ ٖبض الامحر 

 ٖبىص
319 58 2111 

164 
حصخُو مكيلت البدث 

 لميالٗ
 2111 59 216 ص. مًغ زلُل ٖمغ

165 

زىائُت الابٗاص الشالزُت 

للمضًىت كغاءة في حٛغافُت 

 الاحخمإ

 2111 59 245 ص. ماَغ ٌٗلىب مىسخى

166 

مكيلت الىفاًاث الهلبت في 

مضًىت البهغة وجأزحراتها 

 البُئُت

 

ص. ٖبض هللا ؾالم 

وص.آماٌ نالح  اإلااليي

 ٖبىص

264 59 2111 
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167 

ُفت جدلُل ح ٛغافي للْى

ت إلاضًىت الىجف  الخجاٍع

 اللضًمت

 ص. هفاح نالح الاؾضي

وم.م. نفاء مجُض 

 اإلآفغ

289 59 2111 

168 

صوع الىلل البدغي في ججاعة 

الٗغاق الخاعحُت زالٌ 

 2116-2111اإلاضة 

ص. اؾٗض ٖباؽ َىضي 

 الاؾضي
217 61 2112 

169 
مكيلت ضجُج اإلاغوع في 

 مضًىت الٗماعة

 ص. نالح مهضي

اصي  الٍؼ
247 61 2112 

171 

الترهُب الهىاعي 

للهىاٖاث الىبحرة في 

 مدافٓت اإلاشجى

 2112 61 186 ص. فاعؽ مهضي مدمض

171 

صعاؾت أَم اإلالىزاث في 

بٌٗ حضاٌو مجغي قِ 

 الٗغب في مضًىت البهغة

ص. ؾغوع ٖبض الامحر 

 خمؼة
217 61 2112 

172 

مإقغاث الترهُب الٗمغي 

الٗغبُت الىىعي في اإلاملىت  –

الؿٗىصًت خؿب حٗضاصي 

 م1992-2114

 2112 61 261 م.م. َضي صاوص هجم

173 
الىمِ اإلاياوي إلاغى 

 الىىلحرا في مضًىت البهغة
 2112 62 262 ص. آماٌ نالح ٖبىص

174 

جلُُم هفاءة الخهمُم 

الاؾاسخي إلاضًىت الفاو 

باٖخماص مبضأ اإلاكاعهت 

 الكٗبُت

ا.م.أؾامت اؾماُٖل 

 ٖشمان الغاقض
281 62 2112 
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175 

اؾدشماع الامياهاث اإلاخاخت 

في َىع الخىٍٍؼ الوكاء 

 اإلادمُاث الُبُُٗت

ا.م. نفاء ٖبض الامحر 

الاؾضي وم.م. نفُت 

 قاهغ مٗخىق 

265 64 2113 

176 

مُاٍ الًفت الٛغبُت وكُإ 

مإ الههُىهُت  ٚؼة بحن الَا

 والاخخُاحاث الفلؿُُيُت

نبُذي م. َاقم واْم  279 64 2113 

177 

الخدضًاث التي جىاحه 

الهىاٖاث الهٛحرة 

اإلاخىؾُت في صٌو مجلـ و 

 الخٗاون الخلُجي

ل  م.م. َُام زٖؼ

 ٖاقىع 
296 64 2113 

178 

ألاَمُت الجُىبىلخُىُت 

ا في  إلاىٓمت قىٛهاي وأزَغ

 الؿُاؾت الضولُت

 2113 65 217 ص. فهض مؼبان زؼاع

179 

اججاَاث الخدًغ في 

صعاؾت  -الٗغاق وئًغان 

 عهتملا

م.م. خؿحن كاؾم 

 مدمض الُاؾغي 
273 65 2113 

181 

ؤلابٗاص ؤلاؾتراجُجُت 

للٗلىباث الضولُت 

اإلافغويت ٖلى ئًغان 

 وجضاُٖاتها اإلادخملت

أ.م.ص. فهض مؼبان زؼاع 

 الخؼاع
255 66 2113 

181 

الٗالكت اإلاياهُت بحن 

الخهائو اإلاىازُت 

ت ومٓاَغ الخصخغ  والبكٍغ

 وجأزحراتها في الٗغاق

ص. ٖلي ناخب َالبأ.  1 67 

2113     

)الٗضص 

الخام 

باإلاإجمغ 

الٗلمي 

الخامـ 

ليلُت 
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آلاصاب 

لؿىت 

2113) 

182 
الخلىر ؤلاقٗاعي في 

 مدافٓت بٛضاص

غة  أ.ص.ٖلي ٖبض الَؼ

الىائلي وأ.ص. اًاص 

 ٖاقىع الُائي

53 67 2113 

183 

أزغ الخٛحر اإلاىادي في حُٛحر 

ىبت  زُىٍ حؿاوي الَغ

 غاقاليؿبُت في الٗ

اب  أ.ص. واْم ٖبض الَى

 خؿً الاؾضي

وم.ص. اخمض حاؾم 

 مدمض الخؿان

67 67 2113 

184 
جلىر مُاٍ نهغ الفغاث في 

 افٓت الىجفدم

أ.ص. هفاح نالح 

 الاؾضي
85 67 2113 

185 

 ٘ ازغ الؿضوص واإلاكاَع

ألاعوائُت في اٖالي نهغي 

ٖلى البِئت  صحلت والفغاث

 الؼعاُٖت الٗغاكُت

 أص. بكغي عمًان

 ًاؾحن
115 67 2113 

186 

ا في  ئهدكاع مغى اإلاالٍع

البِئاث الخاعة 

الىالًت  الجافت)مدلُت مغوي

 الؿىصان( -الكمالُت 

 ص. بسذ اخمض بسذ

وص. ًاؾغ ٖبض اإلادمىص 

 خامض التهامي

141 67 2113 

187 

ئؾخهالح الاعاضخي الؼعاُٖت 

اإلاغوٍت في مكغوعي عي 

ًْ آلُت  الخؿُيُت وبجي ِخَؿ

اَغحي الجفاف إلاىاحهت ْ

 والخصخغ في مدافٓت هغبالء

اى مدمض ٖلي  أ.ص. ٍع

 ٖىصة اإلاؿٗىصي
163 67 2113 
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188 

آلازاع البُئُت الىاحمـــت ًٖ 

مكغوٕ عي الاسخاكــــي 

واإلاىاػهـــت اإلاائُت اإلاىازُـــت 

 للمكغوٕ

ا.ص. خايغ ْاَغ 

ص. ٖبض و مدمض اللِسخي 

 الؿالم مهضي نالح

الجبىعي و الؿُــض 

 مدمض اخمضملضاص 

191 67 2113 

189 

الىمِ اإلاياوي ألمغاى 

ان في مدافٓت البهغة  الؿَغ

 (2111ـ  2111) للمضة 

 ا.ص. آماٌ نالح ٖبىص

وم.ص. قىغي ابغاَُم 

 الخؿً

219 67 2113 

191 

ئؾخسضام بٌٗ حىاهب 

ت الاخخماالث في  هٍٓغ

الخيبإاث الجىٍت 

 والضعاؾاث اإلاىازُت

أ.ص. َه عؤوف قحر 

 مدمض
241 67 2113 

191 

 جلُُم خللي لفٗالُت الفُغ

Metarhizium 

anisopliae في خماًت

خىن مً ؤلانابت  أشجاع الٍؼ

بدكغةألاعيت

Microcerotermes 

diversus (Silv.)  في ْغوف

 البِئت الٗغاكُت

الؿُضة عؾل ٖبض 

الغيا الؼبُضي والؿُض 

 عاضخي فايل الجهاوي

363 67 
2113 

 

192 

راث اإلاىازُت وأز ا الخٛحُّ َغ

ٖلى ؤلاهخاج الؼعاعي في والًت 

 الؿىصان –قماٌ صاعفىع 

 

أ.م.ص. ئسخم ئبغاَُم 

 َضي ٌٗلىب
275 67 2113 
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193 

الاهدغافاث الؿالبت 

واإلاىحبت لضعحاث الخغاعة 

والامُاع ًٖ مٗضالتها 

الٗامت في مدُاث اإلاىنل 

 وبٛضاص والبهغة

أم.ص. اخالم ٖبض 

 الجباع واْم
319 67 2113 

194 

البُئي وئقيالُت  الخباًً

اإلاُاٍ في ألاكالُم قبه 

         الجافت والجافت      

ت (  )  الخجغبت الجؼائٍغ

اؽ  2113 67 335 أ.م.ص. لخؿً فَغ

195 

الخٛحر في هىُٖت مُاٍ حضٌو 

الٛغاف وأزٍغ ٖلى الخىمُت 

 الؼعاُٖت في مدافٓت طي كاع

م. اخمض مِـ 

ُت وم. نف الخفاحه

 اإلاُىعيقاهغ 

357 67 2113 

196 

ت ٖلى  ازغ ألاوكُت البكٍغ

البِئتالجافت في قماٌ 

 قغق بٛضاص

 ص. فالح حماٌ مٗغوف

 وم.ص. ؾالم فايل ٖلي
373 67 2113 

197 

ْاَغة الفًُاهاث 

ت:  باإلاجاالث الخًٍغ

الخهائو، الخىكٗاث 

وؾبل الخضبحر:همىطج 

اإلاجاٌ الخًغي إلاضًىت 

 فاؽ  )اإلاملىت اإلاٛغبُت(

 ص. ٖلي صاصون 

 الغفُم وص. مدمض
411 67 2113 

198 
َُضعولىحُت الانهاع اإلاٛظًت 

 لكِ الٗغب

ص. خؿً زلُل خؿً 

ض عقاص  اإلادمىص وص. ٖع

ٌٗلىب وم. خاػم ٖبض 

 الخافٔ ؾلمان

439 67 2113 
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199 

آلازاع البُئُت الىاحمت ًٖ 

الخلىر الًىيائي في 

 2112مضًىت بٗلىبت للٗام 

باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث 

 GISالجٛغافُت 

مدمض ًىؾف   ص.

 ً خاحم  م.م. وؿٍغ

 َاصي عقُض

465 67 2113 

211 
كُاؽ هفاءة الخضماث 

ت  الصخُت في مضًىت الىانٍغ

ص. نالح َاقم 

جدؿحن ص.و  الاؾضي

 حاؾم الؿهالوي

253 68 2114 

211 

ىُـت في  ؤلاؾتراجُجــُت ألامـــٍغ

الكغق ألاوؾِ بٗض اهتهاء 

الشىائُت الضولُت ) صعاؾت في 

 ؿُاؾُت(الجٛغافُت ال

 2113 68 295 ص. مدمض ػباعي مىوـ

212 

حٛحر اإلآهغ ألاعضخي 

Landscap   لىاصي نهغ

نهغ صحلت بٗض  –الُٗٓم 

اوكاء الؿض باؾخسضام 

Gis-Rs 

ص. عكُت اخمض مدمض 

 أمحن الٗاوي
277 69 2114 

213 

الخباًً اإلاياوي لألكالُم 

الؿياهُت في اإلادافٓاث 

الىؾُى والجىىبُت مً 

 جلضًغاث الٗغاق خؿب

2117 

ؼ أ. ص. باؾم ٖبض الٍٗؼ

وم. َضي  الٗشمان

 زالض قٗبان

311 71 2114 

214 

الخىػَ٘ الجٛغافي 

للهىاٖاث اإلاجخمُٗه في 

 كًاء الؼبحر

صعاؾه في حٛغافُت 

 الهىاٖه

ص. خمُض ُُٖت ٖبض 

 الخؿحن الجىعاوي
237 71 2114 
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215 

ومٗضهُت   صعاؾت عؾىبُت

 لتراهُب الضعهاث في حبل

 ىىبي الٗغاقؾىام ح

 

م.م. هائل ٖبض الامام 

م الىجاع  هٍغ
287 71 2114 

216 

الخهائو الهُضعولىحُت 

لنهغ صحلت  في اللؿم 

 ألاؾفل مً الخىى

ص. خمضان باجي 

والباخشت زلىص  هىماؽ

 واْم زلف

273 72 2115 

217 

جسمحن الخض ألاصوى لهافي 

ف اإلاائي في قِ  الخهٍغ

 الٗغب )حىىب الٗغاق(

الامحر  ص. نفاء ٖبض

الاؾضي وص. خؿً 

زلُل مدمىص وا.م. 

 ناصق ؾالم ٖبض هللا

299 72 2115 

218 
ا  فىغة حٗضص الؼوحاث وازَغ

 في كىة اؾغائُل

ص. مهضي فلُذ هانغ 

الهافي وص. خؿحن 

اصي  ٖلُىي الٍؼ

215 73 2115 

219 

ت لترب  الخهائو الىُمُاٍو

ا ٖلى  كًاء اللغهت وأزَغ

- 2117الؼعاٖت للمضة مً) 

( صعاؾت في حٛغافُت 2113

 التربت

ص. ههغ ٖبض السجاص 

الت مدمىص  اإلاىؾىي َو

 قاهغ البٛضاصي

251 73 2115 

211 
جدلُل حٛـغافي للغخالث 

ـت  الُـىمـُـت في مـضًىـت الىانٍغ

ص. ٖبض الغخمً حغي 

 مغصان الخىٍضع
243 74 2115 

211 

جدلُل مياوي إلاؿخىٍاث 

الخلىر باإلقٗإ ٚحر اإلاإًٍ 

أبغاج الهىاجف  اإلاىبٗث مً

 اإلادمىلت في مضًىت البهغة

ص. قىغي ابغاَُم 

 الخؿً
219 75 2115 
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212 

مكغوٕ الهغف الهخي في 

الغؾخمُت وازٍغ في جلىر نهغ 

 صًالى

 2116 76 243 ص. ٖبحر ًدحى الؿىُجي

213 

الخىػَ٘ الجٛغافي إلاىؾمُت 

خاالث الؼواج والُالق 

اإلاسجلت في كًاء الؼبحر 

 ( 2111 – 1998للمضة) 

الباخث خُضع ٖلي حبر 

 الىخُلي
269 76 2116 

214 

اٖخماص زِ الؼواٌ اإلااع 

 الٖضاص 
 
بمىت اإلاىغمت مغحٗا

 جلىٍم هجغي 

 2116 77 141 ص. أخمض كاصع ٖؼث

215 

مكيلت البُالت في مدافٓت 

 – 2113البهغة للمضة ) 

 ( هخائجها وؾبل خلها 2112

الباخث خُضع ٖلي حبر 

 الىخُلي
167 77 2116 

216 
هخلاٌ الؿىجي في مضًىت ألا 

ت
ْ
ى ًَ ْض

َ
 اإلا

م زحر هللا زلف  2116 78 317 ص. مٍغ

217 

البدغي  -إلاجاٌ ألاعضخيا

وجأزحٍر ٖلى اليكاٍ 

الخجاعي إلاُىاء الامام 

الخمُجي )صعاؾت في 

 حٛغافُت الىلل(

م. خؿحن كاؾم مدمض 

 الُاؾغي 

 

337 78 2116 

218 

الىاك٘ الؼعاعي في كًاء أبي 

 1977مضة مً)الخهِب لل

– 2114) 

ص.   مىٗم مجُض خمض 

الخماصة  و فاَمت 

 حمٗت مُغوص

237 79 2117 

219 

جباًً مؿخىي الاهجاب لضي 

اليؿاء الٗامالث في مضًىت 

البهغة في مجاالث الصخت 

 والتربُت والخٗلُم الٗالي

م. َضي صاوص هجم 

 الؿٗض

 

275 79 2117 
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221 

ذي لٓاَغة  البٗض الخاٍع

كىائُت في الخجاوػاث الٗ

 مضًىت البهغة

ص . صاوص حاؾم الغبُعي                     

م.م. اًمان وُٗم و 

 ًٚبان

311 81 2117 

221 
الخٛحراث الهُضعولىحُت 

 ألَىاع حىىب الٗغاق

خمضان باجي ص. 

ًدحى َاصي م. و هىماؽ 

خؿحن م.م. و مدمض 

 ٖبض الىاخض اهُامي

334 81 2117 

222 

الخهائو الضًمىٚغافُت 

حخماُٖت والاكخهاصًت والا 

 للٗاوؿاث في مضًىه الؼبحر

ؼ  ص .باؾم ٖبض الٍٗؼ

ٖمغ الٗشمان و الباخشت 

بؿمه ٖبض الخؿحن 

 مدمض

362 81 2117 

223 

 جلُُم هفاءة الخضمت

الصخُت في مضًىت الكُغة 

باٖخماص هماطج الخيبإ 

مضًىت الكُغة  - )الاهدضاع(

 
 
 اهمىطحا

ؾمُ٘ حالب ميسخي ص . 

ؿحن وص.جد الؿهالوي

 حاؾم قىان

وم.ص. ؾٗض ٖىمىف 

 هجم الكمغي 

329 81 2117 

224 
ألَىاع  خىمُت البُئُتال

 2117 82 326 ص. خؿً زلُل خؿً                          الٗغاق حىىبي

225 
مدضصاث زهىبت اإلاغأة في 

ت  كًاء الىانٍغ
ٖبض الٗالي خبِب ص. 

         خؿحن الغوابي 
355 82 2117 

 

 

ً
ً
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ًحبسبًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيحبىثًاملعلىماتًواملكتباتًً-:خامساًا

ً
ًت

ً
ًعىىانًالبحج

ً
ًاسمًالباحج

ً
ًالصفحة

 بياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 

جلُُم اإلاىخبت الجامُٗت 

وكُاؽ مدخىٍاتها واٖمالها 

 وزضماتها

 1981 15 229 ٖبض الجباع ٖبض الغخمً

2 

اإلاؿخفُضون وصوعَم في 

اث هجاح وجُىع اإلاىخب

 ومغاهؼ اإلاٗلىماث

 1989 21 89 ص. ػوي خؿحن الىعصي

3 

اؾباب ٖؼوف الُلبت ًٖ 

اؾخسضام اإلاىخبت) صعاؾت 

لىاك٘ الخاٌ في مىخباث 

 حامٗت البهغة(

 مدمض ٖىصة ٖلُىي 

 وعخُم ٖبىص مدؿً
185 21 1989 

4 
الخضمت اإلاغحُٗت في 

 اإلاىخباث الجامُٗت
 1989 21 223 مجبل الػم مؿلم

5 
ومغاهؼ اإلاٗلىماث اإلاىخباث 

 صعاؾت جدلُلُت –في الٗغاق 
 1991 22 165 ص. ػوي خؿحن الىعصي

6 

ازُاء جُبُم جهيُف 

صًىي الٗكغي في الىخب 

)باللٛت الٗغبُت( في اإلاىخبت 

ت / حامٗت البهغة  اإلاغهٍؼ

واوٗياؾاجه ٖلى الخضمت 

 اإلاىخبُت

 1995 23  عخُم ٖبىص مدؿً
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7 

نُاهت اإلاسُىَاث والىزائم 

ىخباث وصوع الىزائم في في اإلا

 بٛضاص

أ.م. نباح عخُمه و أ.م. 

م  نباح مدمض هٍغ
89 24 1996 

8 

مجلت ولُت آلاصاب في حامٗت 

/  1991-1968البهغة 

 صعاؾت جدلُلُت

 1996 25  ٖبض الجباع ٖبض الغخمً

51ًً،52ً،03ًوقصًالعدادً 

 كىىاث اهخلاٌ اإلاٗلىماث 9
ا.م. ٖلي ٖبض الهمض 

 زًحر
196 31 2111 

11 
بغامج اؾخسضام اإلاىخبت 

ا ٖلى بدىر الُلبت  وازَغ
 2111 31 213 ا.م. ٚىُت زماؽ نالح

11 

أزغ جلىُاث الاجهاٌ في 

جُىٍغ زضماث اإلاىخباث 

 واإلاٗلىماث

م. آماٌ ٖبض الغخمً 

ٖبض الىاخض و م.م. 

ؾلىي زالض ٖبض 

 اللُُف

225 31 2111 

12 

اؾخسضام قبىت الاهترهذ في 

ت خالت صعاؾ –الجامٗاث 

 لجامٗت البهغة

م. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض
173 33 2112 

05ًوقصًالعدادً 

13 
الاصاعة الٗلمُت في اإلاىخباث 

 الجامُٗت ومغاهؼ اإلاٗلىماث

ص. ٖلي ٖبض الهمض 

زًحر وم. آماٌ ٖبض 

 الغخمً ٖبض الىاخض

162 34 2112 

14 
مىخباث اإلاضاعؽ الشاهىٍت في 

 مدافٓت هِىىي 

نالح ص. مدمىص 

اؾماُٖل وم.م. ٖماع 

 ً ٖبض اللُُف ٍػ

 الٗابضًً

179 34 2112 
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15 

غق  اٖضاص البدث الٗلمي َو

الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث 

لضي اًٖاء الهُئت 

ؿُت في ولُت آلاصاب   –الخضَع

 حامٗت البهغة

ص. ٖلي ٖبض الهمض 

زًحر وم. ؾلمان 

 حىصي صاوص

293 35 2112 

16 
الخضماث اإلاغحُٗت واَمُتها 

 هٌى ٖلى اإلاٗلىماثفي الخ

م. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض
319 35 2112 

17 

الاجهاالث الُبُت ٚحر 

الغؾمُت ٖىض احغاء مسخلف 

صعاؾت  –أهىإ الٗملُاث 

بُت  ججٍغ

ص. ٖلي ٖبض الهمض 

زًحر وص. اوصًب ماعون 

 بضعان

213 36 2113 

18 

ت الٗامت  صوع اإلاىخبت اإلاغهٍؼ

في مضًىت البهغة في زضمت 

 خفُضًًاإلاؿ

ب  2113 36 239 م.م. عابدت واْم خٍغ

19 
الجامٗاث اإلافخىخت وصوعَا 

 في حٗلُم اإلاؿخفُضًً

أ.م. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض
232 37 2114 

21 

كُاؽ صعحت الغيا ًٖ 

الضعاؾت لضي َلبت كؿم 

ٖلم اإلاىخباث واإلاٗلىماث في 

ولُت آلاصاب في حامٗت 

 البهغة

 2114 37 247 م.م. َاله ٚالب الىاهي

21 

الجامٗت اإلافخىخت أَمُتها 

والىؾائِ الخٗلُمُت 

 اإلاؿخسضمت فيها 

م.م. لبجى كاؾم مدمض 

عؤوف وم.م. ؾلىي 

 زالض ٖبض اللُُف

261 37 2114 
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22 

الخسُُِ ليكغ الخضمت 

اإلاىخبُت الٗامت في مدافٓت 

 البهغة

م.م. ؾلمان حىصي صاوص 

وم.م. عابدت واْم 

ب وص. ٖباؽ ٖبض  خٍغ

 واْم الخؿً

216 38 2115 

23 

مؿخىي الخىجغ الىفسخي 

ومهاصٍع لضي الٗاملحن في 

 اإلاىخباث الجامُٗت في البهغة

 ص. بخٌى ٚالب الىاهي

 وم.م. َالت ٚالب الىاهي
238 38 2115 

24 
 ً الخٗلُم اإلاىخبي في الَى

 الٗغبي صعاؾت مؿخلبلُت

 ص. مدمض ٖىصٍ ٖلُىي 

وأ.م. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض

133 39 2115 

 2115 39 161 م.م. هضي بضع حغاح الخٗلم الالىترووي في الٗغاق 25

26 

الخٗلُم اإلاؿخمغ وصوعٍ في 

ُفُت في  جُىٍغ اإلاالواث الْى

 مىخباث حامٗت البهغة

 ص. مدمض ٖىصٍ ٖلُىي 

وص. ٖلي ٖبض الهمض 

زًحروأ.م. آماٌ ٖبض 

 الغخمً ٖبض الىاخض

184 41 2116 

27 

ت واك٘ الخضماث والاوكُ

فاٌ في  اى الَا اإلاىخبُت في ٍع

صعاؾت –مضًىت البهغة 

 مُضاهُت

ب  2116 41 215 م. عابدت واْم خٍغ

28 

وكاَاث أوكاث الفغاٙ لضي 

الكباب الجامعي ومٗىكاث 

 مماعؾتها

 ص. بخٌى ٚالب الىاهي

 وم. َالت ٚالب الىاهي
231 41 2116 

29 

مىخبت أواصًمُت الخلُج 

صعاؾت  –الٗغبي في البهغة 

 تخال

 2116 41 217 م. َالت ٚالب الىاهي
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31 

اإلاىاهج الضعاؾُت للؿم 

 –اإلاىخباث واإلاٗلىماث 

 صعاؾت جلىٍمُت

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

 زًحر

 وم. آماٌ ٖبض الغخمً

 ٖبض الىاخض

278 43 2117 

31 

الضولي  الخلىحناؾخسضام 

للىنف الببلُىٚغافي في 

فهغؾت اإلاىاص الؿمُٗت 

ت  والبهٍغ

 ًمدؿ ص. عخُم ٖبىص

 وم.م. لبجى مدمض عؤوف
311 43 2117 

32 

جىىىلىحُا اإلاٗلىماث 

ها مً كبل اتواؾخسضام

ـ في  اًٖاء َُئت الخضَع

ولُت آلاصاب في حامٗت 

 البهغة

 2117 43 337 م. َالت ٚالب الىاهي

33 
الازخُاع والتزوٍض في اإلاىخباث 

 الجامُٗت

أ.م. آماٌ ٖبض الغخمً 

ٖبض الىاخض وم.م. 

ؾلىي زالض ٖبض 

 اللُُف

223 44 2117 

34 

الخاحاث الاعقاصًت لخالمُظ 

غق  اإلاغخلت الابخضائُت َو

 اقباٖها

 2118 45 313 ص. بخٌى ٚالب الىاهي

35 
الىعي اإلاٗغفي والخىمُت 

 اإلاؿخلبلُت
 2118 46 319 ص. وامل حاؾم اإلاغاًاحي

36 
اإلاٗلىماث  يَّ صوع ازخهاصخ

 بنهىى اإلاجخم٘ اإلاٗلىماحي

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

وم.م. َاقم زًحر 

ف خؿً  قٍغ

335 46 2118 

37 
اؾاؾُاث بىاء مجخم٘ 

 اإلاٗلىماث الٗغبي

ف  م.م. َاقم قٍغ

 خؿً
326 48 2119 
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38 
اإلآاَغ الفلؿفُت والخلىُت 

 للمٗلىماث

ف  م.م. َاقم قٍغ

 خؿً
341 51 2111 

39 

مىك٘ اإلاىخبت ٖلى قبىت 

الاهترهذ وصوعَا في جلضًم 

 زضماث اإلاٗلىماث

لىبي قيخه م.م. ٖبض ا

والباخث اكضم  فغج

قاهغ َاَغ باقِ 

 البهاصلي

337 53 2111 

41 

صوع اإلاىخباث الجامُٗت في 

جىحُت اإلاؿخفُضًً للضعاؾت 

 والبدث

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

وأ.م. آماٌ ٖبض زًحر 

 ٖبض الىاخض الغخمً

 2111 1/مج54 291

41 

ش الاهضلـ  صلُل مهاصع )جاٍع

واصبه( في مىخباث حامٗت 

 البهغة

م م . ٖاعف ٖبض الىٍغ

 مُغوص
 2111 1/مج54 314

42 

كُاؽ عيا اإلاؿخفُضًً ًٖ 

ت الٗامت في  اإلاىخبت اإلاغهٍؼ

 البهغة

 ص. مدمض ٖىصٍ ٖلُىي 

 وص. ؾلمان حىصي صاوص
 2111 2/مج54 282

43 

ازُاء الاصزاٌ في كاٖضة 

ا ٖلى ٖملُت  البُاهاث وجأزحَر

 الاؾترحإ

 2111 2/مج54 321 ص. مإٍض ًدحى زًحر

44 

بت في ؾى هٓم اإلاٗلىماث اإلاد

قغواث الىفِ الٗغاكُت في 

 مدافٓت البهغة

 2111 56 311 ص. ؾلمان حىصي صاوص

 الٗالج باللغاءة 45

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

وم.م. ٖبض الىبي  زًحر 

 قيخه فغج

 

349 58 2111 
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46 

ؾُاؾت الازخُاع وجىمُت 

اث اإلاىخبُت في مىخبت  اإلاجمٖى

 غةولُت آلاصاب / حامٗت البه

أ.م. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض
325 59 2111 

47 

حىصة الخٗلُم لضي اًٖاء 

ـ في ولُت  َُئت الخضَع

 آلاصاب/حامٗت البهغة

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

ف زًحر  وم.َاقم قٍغ

 خؿً

359 59 2111 

48 

مهاعاث اؾخسضام اإلاهاصع 

صعاؾت خالت  –الغكمُت 

ـ  الًٖاء َُئت الخضَع

 بيلُت الهىضؾت في حامٗت

ذ  جىٍغ

 2111 59 379 ص. ؾمحر مضخذ ؾُٗض

49 

مجلت آصاب البهغة للمضة 

صعاؾت  – 2114-2111

 جدلُلُت

 2112 61 259 ص. ؾلمان حىصي صاوص

51 

 –اإلاىخباث الٗامت في بٛضاص 

الاهٓمت واللىاهحن 

ٗاث  والدكَغ

م  م.م. مىخهى ٖبض الىٍغ

 حاؾم
326 61 2112 

51 
اإلاىخبت الالىتروهُت وصوع 

 اإلاٗلىماث ازخهاصخي

ف خؿً  م. َاقم قٍغ

م  وم.م. مىخهى ٖبض الىٍغ

 حاؾم

292 61 2112 

 كىىاث اهخلاٌ اإلاٗلىماث 52
ص. ٖلي ٖبض الهمض 

 زًحر
317 62 2112 

53 

اإلاىخبت الالىتروهُت بحن 

الىاك٘ والُمىح في مىخباث 

 حامٗت البهغة

م.م. ٖبض الىبي قيخه 

 فغج
338 62 2112 
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54 

واك٘ مىخباث اإلاضاعؽ 

ٖضاصًت في كًاء ابي الا 

 الخهِب

م.م. ٖالء الضًً َه 

 ًاؾحن
361 62 2112 

55 

مٗىكاث ٖمل ؤلابضإ 

الكخه باإلاىار الخىُٓمي  ٖو

صعاؾت جُبُلُت في اإلاىخبت 

ت   البهغة حامٗت –اإلاغهٍؼ

 3112 64 315 م. َالت ٚالب الىاهي

56 

اإلاجمىٖت اإلاىخبُت في مىخبت 

ولُت آلاصاب /حامٗت البهغة 

 ؾت خالتصعا –

 ص. مدمض ٖىصٍ ٖلُىي 

و م. لبجى كاؾم 

 الهاقمي

279 69 2114 

57 

ُفُت  الاؾخجابت الْى

للمىخباث ومغاهؼ اإلاٗلىماث 

لالججاَاث اإلاٗانغة في 

مٗالجت وجىُٓم اإلاٗلىماث 

 ونفداث الىٍب

ص. ٖماع ٖبضاللُُف 

ً الٗابضًً  ٍػ

وأ.م.مدمىص حغحِـ 

 مدمض

 

373 71 2114 

58 

ُفي ٖو الكخه الغيا الْى

ببٌٗ اإلاخٛحراث لضي أمىاء 

 اإلاىخباث في حامٗت البهغة

 2114 71 387 م. َالت ٚالب الىاهي

59 

ت لجامٗت  اإلاىخبت اإلاغهٍؼ

البهغة و صوعَا في صٖم 

البدث الٗلمي : صعاؾت 

 خالت

 ص. ٖلي ٖبض الهمض

وأ.م. آماٌ ٖبض زًحر  

 ٖبض الىاخض الغخمً

317 71 2114 

61 

م اؾخسضام جلىُت الاكغا

ت  اإلاىخجزة في اإلاىخبت اإلاغهٍؼ

 لجامٗت البهغة

ص. ٖلي ٖبض الهمض 

زًحر  والباخشت بخٌى 

 خمُض مجُض

329 72 2115 
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ً

61 

الخضمت اإلاىخبُت في اكؿام 

فاٌ في اإلاىخباث الٗامت  الَا

في مدافٓت البهغة   : 

 صعاؾت مُضاهُت

 ص. مدمض ٖىصة ٖلُىي 

وباخث اكضم ؾامغ 

 نباح مجُض

282 73 2115 

62 

ت  مهاعاث اإلاىاعص البكٍغ

ت/  الٗاملت في اإلاىخبت اإلاغهٍؼ

حامٗت البهغة في اؾخسضام 

 جىىىلىحُا اإلاٗلىماث

ب  ص. عابدت واْم خٍغ

الٗخابي                                               

والباخث َاعق َه 

 ٖبىص

229 75 2115 

63 

الٗالكت بحن مهاعاث ما 

بٗض اإلاٗغفت والخٗلم 

اجُا لضي َلبت اإلاىٓم ط

التربُت للٗلىم  ولُت

 الاوؿاهُت

غة لفخه  ص. ٖبض الَؼ

 البضعان

 

259 75 2115 

64 

الخدلُل اإلاىيىعي 

إلاهاصع اإلاٗلىماث 

الغكمُت: اصواجه واَمُخه 

 في الاؾترحإ

حري   ص. َالٌ هاْم الَؼ

وأ. آماٌ ٖبض الغخمً 

 ٖبض الىاخض

317 76 2116 

65 

جلُُم اإلاجمىٖت اإلاىخبُت 

ت في في اإلا ىخبت اإلاغهٍؼ

 حامٗت البهغة

أ.آماٌ ٖبض الغخمً 

ٖبض الىاخض  وم.م. 

 ِؾقاهغ َاَغ با

257 77 2116 

66 

الفهغؽ اإلاىخض إلاىخباث 

حامٗت صمكم اإلاخاح ٖلى 

الخِ اإلاباقغ: صعاؾت 

 جلُُمُت

 قهغػاص خؿً حباعة

 
359 81 2117 
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:ً  حبسبًجمالتهاًوتسلسلهاًالزمىيحبىثًالفلسفةً -سادساا

 

ً
ًت

ً
ًعىىانًالبحج

ً
ًاسمًالباحج

ً
ًالصفحة

 بياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 

ش الفىغ  مً جاٍع

ت  الفلؿفي الٗغبي : هٍٓغ

 اإلاٗغفت ٖىض ابً زلضون 

ص. ٖبض الغػاق 

 مؿلم
163 1 1968 

2 
ابً اإلالف٘ ، ٖلم مً 

 اٖالم الفىغ الخغ

ص. خؿً مدمض 

 الكمإ
197 1 1968 

3 
بٌٗ الجىاهب الؿلبُت 

 ىغ أوحِؿذ هىهذفي ف

حٗفغ ٖبض الامحر 

 ٖلي الُاؾحن
131 13 1978 

4 
مىكف افالَىن 

 الاًضًىلىجي مً الفً

م. مها ِٖسخى فخاح 

 الٗبض هللا
211 34 2112 

5 
الؿفؿُائُت وكأتها 

 ومىاكفها الفلؿفُت

م. مها ِٖسخى فخاح 

 الٗبض هللا
182 39 2115 

6 
هلض افالَىن 

 للؿفؿُائُت

م. مها ِٖسخى فخاح 

 بض هللاالٗ
224 41 2116 

 هُدكه والخًاٍع 7
م.م. ؾىا نباح آٌ 

 زالض
237 41 2116 

 الهضاكت ٖىض الٛؼالي 8
م.م. ٖلي َاصي 

 َاَغ
298 47 2118 

9 

الازالق ٖىض الجراقي بحن 

الضًً والٗغفان والفلؿفت 

صعاؾت جدلُلُت للىخاب  –

 حام٘ الؿٗاصاث

م.م. هىاٌ َه 

 ًاؾحن
297 49 2119 
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11 
لفلؿفت عاؾل وا

 اإلاٗانٍغ

م. ؾىا نباح اٌ 

 زالض
262 51 2119 

11 
ت اإلاٗغفت ٖىض  هٍٓغ

 الىىضي

م. ٖلي َاصي َاَغ 

 اإلاىؾىي 
357 55 2111 

12 

اقيالُت اإلاٗاًحر 

الازالكُت بحن اإلاظاَب 

ت   صعاؾت هلضًت –الفىٍغ

م. اًمان وُٗم قٗحر 

 مدؿً الٗفغاوي 
389 57 2111 

13 

مالمذ اؾُىعٍت في 

في كبل الفىغ الفلؿ

 ؾلغاٍ

أ.م. مها ِٖسخى فخاح 

 الٗبض هللا
315 65 2113 

14 
الىخابت الفلؿفُت لضي 

 بغجغاهضعؾل

م. ؾىا نباح اٌ 

 زالض
315 65 2113 

15 
الفلؿفت الؿُاؾُت ٖىض 

 بغجغاهضعؾل

م. ؾىا نباح اٌ 

 زالض
327 66 2113 

16 

هلض الىلض في الفلؿفت 

ؤلاؾالمُت هلض ابً عقض 

 لىلض الٛؼالي همىطح
 
 ا

 

 م. هىاٌ َه ًاؾحن

 

355 68 2114 

17 

صوع اإلاىهج واإلاٗغفت الٗلمُت 

جأؾِـ ٖلم هالم حضًض  في

 ٖىض وخُض الضًً زان

 م. هىاٌ َه ًاؾحن

 
323 69 2114 

18 

جضاُٖاث اخضار الخاصي 

 ٌ كغاع الخغب  ٖكغ مً اًلى

 
 
 - ٖلى الٗغاق أهمىطحا

 صعاؾت مً مىٓىع فلؿفي

م.م. كِـ هانغ 

 عاهي
345 71 2114 

19 
خٌى فىغة الٗىص الابضي 

 
 
 هُدكه اهمىطحا

أ.م. ؾىا نباح آٌ 

 زالض
215 74 2115 
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21 
اإلادبت والٗكم ٖىض ازىان 

 الهفا

م.م. خُضع ٖبض 

 الخؿحن كهحر
317 76 2116 

21 

 الفالؾفت آعاء هلض

 الُىهاوي الفىغي  الترار في

 ْهىع  ختى اللضًم

 الؿىفؿُائُحن

ا.مها ِٖسخى الٗبض 

 هللا
287 77 2116 

22 

لُت في اللغن  ٍغ الفلؿفت الٚا

الشالث كبل اإلاُالص ألانالت 

 والاقيالُاث

ا.مها ِٖسخى الٗبض 

 هللا
389 81 2117 

23 

لا الازالق في  مياهت مُخافحًز

 فلؿفت واهِ

  

م.م. ُٚضاء خبِب 

 ٖلي                             
 82 2117 
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ًتًخخريًحبىثًيفًجمالً-:سابعاًا
ًفىىنً،ً ًطرقًالتدريسً، ًعلمًالىفسً، ،ً ًالجتماع ،ً ًالقاوىن ،ً ًالقتصاد (

ًالشريعةًوالفقهً(
ً
ًت

ً
ًعىىانًالبحج

ً
ًاسمًالباحج

ً
ًالصفحة

 بياواتًالىشر

ًالسىةًالعدد

1 

ت لألكخهاص  الاؾـ الىٍٓغ

اإلااعهسخي واإلااعهؿُحن 

 اإلاجضصًً

ص. مدمىص مدمض 

 الخبِب
35 1 1968 

2 
ربُت في الخىمُت صوع الت

 الاكخهاصًت والاحخماُٖت
 1969 3-2 77 ص. خؿً الفلي

3 
ا في همى  خُاة الاؾغة وازَغ

 الُفل
 1969 3-2 224 الؿُض خؿً ٖلُىي 

4 
ـ  الاججاَاث الٗلمُت وجضَع

ً الٗغبي  الٗلىم في الَى
 1969 3-2 273 ص. هٓمي خىا

5 
هاكالث الىفِ مؿخلبلىا 

 والهٗىباث التي جىاحهها
ف الكُشص. ق  1969 3-2 319 ٍغ

6 
مكىالث َلبت ولُاث 

 حامٗت البهغة
 1978 13 317 ابغاَُم َاقم مدمض

7 
بُت لبىاء ملُاؽ  صعاؾت ججٍغ

ـ  لألججاة هدى مهىت الخضَع
 1979 14  الؿُض اهىع َاَغ عيا

 مكىالث مدى الامُت 8
نبُذ نهاص الؿُض 

 ؾٗض
265 17 1981 

9 

اهماٍ الازُاء الامالئُت 

ت لضي َلبت الكائٗ

 اإلاخىؾُت في مضًىت البهغة

الؿُض مهضي نالح 

هجغي و وامل هانغ 

 الىبِـ

199 19 1981 
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11 
غؽ اإلافاَُم ٚصوع التربُت في 

 اللىمُت

اى قاهغ وٗىم  ص. ٍع

وص. ؾُٗض حاؾم 

 الاؾضي

 22 1991 

11 
ت  الخيكئت الاحخماُٖت في كٍغ

 الكافي

ص. كدُان ؾلُمان 

 الىانغي 
 23 1995 

 روبىلىحُا الؿُاؾُتالاهث 12
ص. كدُان ؾلُمان 

 الىانغي 
1 24 1996 

13 

صوع الازهائي الاحخماعي في 

اًت  مإؾؿاث الٖغ

 الاحخماُٖت

َُشم ٖبض الغػاق 

 اخمض
 25 1996 

14 
صعاؾت في اللاب بٌٗ 

 اللبائل الٗغبُت
بي  1997 26 66 مهضي ٍٖغ

15 
فلؿفت الفً واإلاؿغح ٖىض 

 َُجل
 1998 27 132 م.م. خمُض نابغ ٖلي

16 

صعاؾت في اؾباب الخأزغ 

الضعاسخي لضي َلبت اإلاغخلت 

 الشاهىهُت

غ وؾُج     ص. ٖباؽ مٍغ

وم.م. قظي ٖبض 

 اللُُف مجُض

148 27 1998 

17 

الخغواث الالعاصًت ٖىض 

الكتها ببٌٗ  اإلاغاَلحن ٖو

 اإلاخٛحراث الىفؿُت

ص. مها خؿحن ًىؾف 

الؿالم وم. قظي ٖبض 

 اللُُف الخمضون 

238 31 2111 

18 

صعاؾت في بيُت اإلاؿغخُت 

الٗغاكُت اإلاٗانٍغ في 

–البهغة )ٌٗغب َالٌ( 

 
 
 همىطحا

ص. مجُض خمُض 

 الجبىعي
185 33 2112 

19 

الكتها  ويىح الاَضاف ٖو

بضاف٘ الاهجاػ ٖىض َلبت 

 اإلاغخلت الجامُٗت

م.م. ٖامغ ٖبض الىبي 

 لىً الٗباصي
211 34 2112 
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21 

صوع اإلاكغف التربىي في 

ملُت التربىٍت اٚىاء الٗ

صعاؾت  –والخٗلُمُت 

مُضاهُت في مغهؼ مدافٓت 

 البهغة

ص. ؾُٗض حاؾم 

 الاؾضي
216 36 2113 

21 

كُاؽ البىاء الىفسخي 

للكباب الجامعي والخدضًاث 

 الضولُت

م ٖامغ  2114 37 272 ص. هاصًت هٍغ

22 
الن الؿِىمائي في  الٖا

تافالصخ  ت البهٍغ
 2115 39 211 ص. خؿحن ٖلي البضعي 

23 

وكاَاث اوكاث الفغاٙ لضي 

الكباب الجامعي ومٗىكاث 

 مماعؾتها

 ص. بخٌى ٚالب الىاهي

 وم. َالت ٚالب الىاهي
231 41 2116 

24 
اَمُت الىؾائل الخٗلُمُت 

 للُلبت الهم والبىم

م خمُضي  ص. هٍغ

 الغبُعي
243 44 2117 

25 

 –الٗضوان الُفىلي أَمُخه 

 –الىكاًت مىه  –اؾبابه 

 1َغق ٖالحه 

 ص. قظي ٖبض اللُُف

 مجُض الخمضون 
294 44 2117 

26 

فاٖلُت بغهامج اعقاصي 

لخىمُت الؿلىن اإلالبٌى 

 لضي َلبت الهف 
 
احخماُٖا

ضاصي  الخامـ الٖا

م ٖامغ  2118 45 324 ص. هاصًت هٍغ

27 

صعاؾت ملاعهت للؿلىن 

الخىهُضي بحن الُلبت 

واإلاىْفحن وخؿب مخٛحر 

 الجيـ

 ص. قظي ٖبض اللُُف

 لخمضون مجُض ا
289 46 2118 



 البحىث العربية واالنكليزية بحسب مجاالتها وتسلسلها الزمني
  

 

 

 

139 

28 

صعاؾت ملاعهت لبٌٗ 

اإلاخٛحراث الىفؿُت والٗللُت 

والاحخماُٖت ٖىض الافغاص 

اإلاجاهحن واكغانهم مً الافغاص 

ٚحر اإلاجاهحن ) صعاؾت 

 مُضاهُت جُبُلُت(

ص. ُٖاص اؾماُٖل 

 نالح
289 46 2118 

29 

اؾلىب خل اإلاكىالث 

الكخه بضعحت الظواء  ٖو

لضي  وصاف٘ الاهجاػ الضعاسخي

َلبت مغخلت الضعاؾت 

 اإلاخىؾُت

ص. ُٖاص اؾماُٖل 

 نالح

وم.م. خامض كاؾم 

كان  َع

241 47 2118 

31 
ا في  عمىػ الؿمٗت وازَغ

 الهُبت الاحخماُٖت
 2118 47 266 ص. خؿحن ٖلي البضعي 

31 

اإلاكىالث الىفؿُت 

والاحخماُٖت التي ٌٗاوي منها 

اًت  اَفاٌ صوع الٖغ

الاحخماُٖت في مدافٓت 

ة ) صعاؾت مُضاهُت البهغ 

 جُبُلُت(

ص. ُٖاص اؾماُٖل 

 نالح
297 48 2119 

32 
الابٗاص الاحخماُٖت للخهىٍغ 

 الفىجىٚغافي
 2111 51 297 ص. خؿحن ٖلي البضعي 

33 

الكيلُت في الٗلىص في الفله 

الاؾالمي ) صعاؾت في آعاء 

 الباخشحن في الفله الاؾالمي(

ص. خؿحن ٖبض اللاصع 

 مٗغوف
297 52 2111 

34 

اٖالم الفً الدكىُلي في 

مضًىت الؿماوة )صعاؾت 

سُت(  جاٍع

م.م. هىزغ ٖبض 

 الهاخب واْم
317 52 2111 
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35 
ُان الشابخت ولىاػمها  الٖا

 الٗلضًت ٖىض الٗغفاء

م.م. سجاص نالح 

 قيُاع
 2111 1/مج54 348

36 
الاوؿان والىاحب ) عؤٍت في 

 الىاك٘ الٗغبي (
 2111 2/مج54 336 خؿىحن حابغ الخلى

37 

كُاؽ مفهىم كىة 

الصخهُت لضي َلبت 

 الجامٗت

 ص. َىاء ٖبض الىبي هبن

يب خُاوي  وم. ٍػ

الخفاجي وم.م. 

 مِؿىن خامض َاَغ

344 55 2111 

38 

كلم اإلاؿخلبل لضي َلبت 

ضاصًت في مغهؼ  الضعاؾت الٖا

 مدافٓت البهغة

ص. ٖبض السجاص ٖبض 

 الؿاصة البضعان
331 56 2111 

39 

الكٗىع  بىاء أصاة للُاؽ

بالىخضة الىفؿُت لضي َلبت 

 اإلاغخلت الشاهىٍت

 ص. ٖلي قىان ٖلي

 وص. ٖبض اللاصع عخُم
365 57 2111 

41 

الىكف ًٖ مؿخىي جدلُم 

ـ الفٗاٌ لضي  الخضَع

 –مٗلمي اإلاغخلت الابخضائُت 

 صعاؾت مُضاهُت

غة لفخه  ص. ٖبض الَؼ

 ٖضاي
363 58 2111 

41 

الًماهاث اللاهىهُت الضولُت 

الجماٖاث الاوؿاهُت      لخماًت

) بمىحب اجفاكُت مى٘ 

مت الاباصة الجماُٖت  حٍغ

 واإلاٗاكبت ٖليها(

م.م. اؾامت هاْم 

 ؾٗضون الٗباصي
389 58 2111 

42 
م  الخلىي في اللغآن الىٍغ

 
 
 ومهضاكا

 
 مفهىما

م.م. ؾىاء حمُل 

 خىىن الٗلي
125 61 2112 

43 

صوع الىؾائل الخٗلُمُت في 

ـ الجٛغافُت لخ المظة جضَع

 الهف الخامـ الابخضائي

يب خؿحن  م.م. ٍػ

 خاجم اإلاهىاوي 
311 61 2112 
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44 

فاٖلُت اؾلىب الٗهف 

في جدهُل َلبت  جيالظَ

اإلاٗهض الخلجي في ماصة 

ايُاث  الٍغ

 2113 64 345 زىلت َاقم خؿحن

45 

مفهىم الخهاهت الؿُاؾُت 

ُٗحن الٗغاقي  في الدكَغ

 صعاؾت ملاعهت –واللبىاوي 

 ي ابغاَُمص. ٖلي فىػ 

م.م. قاهغ اهباشخي 

 زلف

249 65 2113 

46 
مالمذ اؾلىبُت في ؾىعة 

 اللُامت
 2113 66 171 م.م. أمل خامض بضع

47 

مفهىم الٗلل في فىغ الامام 

صعاؾت –ٖلي ) ٖلُت الؿالم( 

 في ههج البالٚت

 2113 66 197 ص. خمُض ؾغاج حابغ

48 
الخٗاون الضولي في مىاحهت 

 حغائم الاهترهذ

وؾام الضًً  م.م.

 مدمض الٗيلت
359 66 2113 

49 

مت الؼها مابحن اللىاهحن  حٍغ

ٗت  ت والكَغ الىيُٗت اإلاهٍغ

صعاؾت  –الاؾالمُت 

ُت  مىيٖى

ص. جِؿحر اخمض ٖبل 

 الغوابي
321 68 2114 

51 

الخبرن بالىبي مدمض ) نلى 

هللا ٖلُت وآله وؾلم( وبأزاٍع 

فت  الكٍغ

ص. ٖاصٌ اؾماُٖل 

 زلُل
215 71 2114 

51 
كُاؽ الظواء الازالقي 

 اإلاغخلت الشاهىٍت يإلاضعسخ

م ػاًغ  ص. ٖبض الىٍغ

اإلاىػاوي ومغجطخى 

 عجُل ػجي الخفاجي

345 72 2115 

 

 


