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 التدريسوطرائق واساليب  استراتيجيات: 6
 ياسر خلف رشيد علي الشجيري األستاذ الدكتور 

 
 الطقدمة:

يظػػػ هذ ىػػػبا الطهوػػػل مييػػػهـ الوب,قػػػةت اايجػػػ همت اايجػػػربامثلثةت امصػػػو و   ا ػػػبػ م ػػػ : 
الي ع ػة )الرع ثمت الردر,ست الػرع م  مطػ  يظػ هذ الطهػ دغ الع مػة لوب,ػر الرػدر,ست امططػيا  الوب,قػة 

 بإيل ز
 جطع ميبده )الوب,قة .  1)الوبائر 
  الوب,قة: لغة: )الطبىب االسطبة االطس ك البؼ نس كو ل هصهؿ الى اليدؼ 

 ىه ُّٱ مع لى: ه ؿ  562اطب,قة البج  معظي مبههو. )الطعلم الهجثطت الليء ال  نيت ص

 16اللن:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه

  نسرعبض اببزى .ام  اصوالح : فقد عبفت برعب,ي   عدة 
 125"ايسب السب  لروقطر الرع م")ابه جاللةت ص  
 268"جيد يببؿ من اج  ب هغ غ ية" )معلم الي ظ ع م الظيس الرببهؼت ص  
  ىي ج س ة من الظشػ   الطهجػو ل طػدرس الػبؼ يظػر  عظػو مع  ػم لػدػ الرالمطػب" )جػ لمت"

   .262ص
 مسػػػ عدة مالمطػػػبه ع ػػػى  "جطثػػػع ااجػػػو الظشػػػ   الطهجػػػو الػػػبؼ يقػػػهـ بػػػو الطػػػدرس ب ثػػػة

موقطػػػر الرغطػػػب الطظشػػػهد فػػػي جػػػ هميم اب لرػػػ لي مسػػػ عدميم ع ػػػى ا رسػػػ م الطع همػػػ   
االطعػػػػ رؼ االطيػػػػ را  االعػػػػ دا  اايمل ىػػػػ   االططػػػػهؿ االاػػػػثم الطبغهبػػػػة" )الشػػػػطه نيت 

                                                           

  ف  ا,سرهؼ فثو م  تاهط  آ به حبؼ مد ت ئ  : يوبد ىبا البظ ء ع ى م  م ف ع ى اربعة احبؼعمن صثغ مظريى اللطهع )ف   1)
ام  م ف ملبدًا عن ذلك م و م  :  تابأيؼ الططدادة م  : ج هيء تابألف ايثظطن م  : ُحه رػ  تم   مديظة تمخرهمً  بر ء الرأنطل

الصبؼت  ت)ح مم الض من ترج ئ -رج لة ت ر ئب-مرطهة تطبائر-طب,قة تصو ئف-صوثية تمدائن-علهزا اايم  ة: مديظة
 ُصُحِف( 81) اْؾُأوَؾى اؾصُُّحِف َؾِفي َفَذا ِإنَّ} في ههلو مع لى: تُصُوفع ى  تاهد جطع جطع )فعط ة  ع ى )ُفُع   للطع صوثية ت 275ص

ت أم  في  262)ح مم الض منت الصبؼت صانلطثة ع ى ُنُلب اجيطظة ع ى ُجُين ت  19_18)األع ى:  {(81) َوُؿوَسى ِإِبَراِفيَم
)الطؤمظهف: { َغاِػِلنَي اْؾَخْلِق َعِن ُؽنَّا َوَؿا َطَراِئَق َسِبَع َػِوَؼُكِم َخَلْقَنا َوَؾَقِدالقبآف الكب,م فقد جطعت )طبهة  ع ى )طبائر  مط  في ههلو مع لى: }

َّا افي ههلو مع لى: }  17   11)اللن: { ِؼَدّدا َطَراِئَق ُؽنَّا َذِؾَك ُدوَن َوِؿنَّا اؾصَّاِؾُحوَن ِؿنَّا َوَأ



 
2 

  405ص
   جػػػ ئب الظشػػػ ط   االرصػػػبف   الطهجيػػػة الرػػػي مطػػػ رس فػػػي الههػػػت الرع ثطػػػي امهصػػػ"

  133ىداؼ الطوددة" )العط دؼ اا بافت صالطرع ططن الى اي
امط  مقدـ عبضػو مػن معب,يػ   مػبػ انيػ  معػدد  برعػدد الطيػ هثم الرع ثطثػة اموهرىػ ت الكػن الػبابط 

 ىداؼ الرببه,ة.لرع ر,ف يببز ارمه   الوب,قة ب ألالطشربؾ بطن ا
يرهعيػػػ  الطػػػدرس ا,طكػػػن اف نصػػػ  الػػػى معب,ػػػف ل وب,قػػػة: بأنيػػػ  الخوػػػها  الطظيلثػػػة العط ثػػػة الرػػػي 
 لطس عدة ط برو ع ى موقطر ايىداؼ الرببه,ة ب ه  جيد ام ية ااجبع اهت مطكن.

امطػػ  مقػػدـ يػػػبػ الطالحػػع اف الوب,قػػة لثسػػػت ملػػبد اداة لرهصػػ  الطع همػػػ   الػػى ايذىػػ ف الكظيػػػ  
اضػػ فة الػػى الػػرييم االرهصػػط  اداة لطسػػ عدة الطػػرع م ع ػػى ا رسػػ م الطيػػ را  االعػػ دا  اايمل ىػػ   

  78الطبغهم بي ت اي رش ؼ هدرامي  ااجرعدادامو امدػ مظططري . )الطبباؾت 
ف لوب,ر معد اجػط ة مرقدمػة لالمصػ ؿ بػ لطرع م ال ري عػ  معػوت امط طػبة مع ثطثػة لسػ هؾ الطرع طػطنت 
امظظػػػثم الظشػػػ   الطعبفػػػي ليػػػمت ااجػػػط ة لالبركػػػ ر اايبػػػداعت مطػػػ  انيػػػ  اجػػػط ة مرصػػػ ة ا ث ثػػػً ت مػػػع 

  41ببه,ة اي بػ لروقطر ايىداؼ الرببه,ة. )دمحم ودمحمت الهج ئ  الر
 :ايج هم 

لغػػة: يو ػػر ع ػػى ايجػػ هم فػػي لغػػة العػػبم إطالهػػ   مخر يػػةت فثقػػ ؿ: ل وب,ػػر بػػطن اي ػػل رت 
ال يظػػػهف ال هجػػػوت ال طػػػبىبت ال شػػػطهخ بػػػ ألنفت العظػػػر ايجػػػدت ا,قػػػ ؿ لوب,قػػػة الطػػػرك م فػػػي مالمػػػة 

ايني ىه الطعظى األ طبت اا الين اا الطبىب لكن مع الرقططػد  ايضً ت اانسب الطع ني ب يصوالح
اهد مهاضػع الع طػ ء ع ػى معب,ػف ايجػ هم بأنػو الوب,قػة الكالمثػة الرػي يسػ كي  الطػرك م فػي مػألثف 

   .2/552 الموت ا رث ر الي  و. )اليره نيت 
  " اصوالح : ىه "الظطط الردر,سي البؼ ييض و مع م م 

  17الردر,س اثظ ء قث مو لع طثة الردر,س" )ج م ت  ,قةمظ اؿ بي  الطع م طب أا " الكث ثة الري   
 فأج هم الردر,س يبمهط بصهرة اج جثة ب لخص ئص الشخصثة ل طع م.

 :ايجربامثلثة 
بصػػهرة ع مػػة معظػػي  ػػط الطهصػػ  الػػى اليػػدؼت اا " ايطػػ ر الطهجػػو ألجػػ لطب العطػػ  االػػدلط  

 البؼ يب د حبمرو"
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,س ىي ملطهعة ايجباءا  االهج ئ  الري مسرخدـ من هب  الطع ػم ا,ػؤدؼ ااجربامثلث   الردر 
اجػػػرخدامي  الػػػى مطكػػػطن الرالمطػػػب مػػػن ايفػػػ دة مػػػن الخبػػػبا  الرع ثطثػػػة الطخووػػػة اب ػػػهغ ايىػػػداؼ 

   . 18الرببه,ة الطظشهدة. )ج م ت 
احػػع اعبفػػت أيضػػ  بأنيػػ  "ملطهعػػة ايمػػهر اير ػػ دية الرػػي موػػدد امهجػػو مسػػ ر عطػػ  الطػػدرس   

  46جطبه في حصة الدرس" )دمحم ودمحمت ص
ة الطرع قة بروقطر مخبج   مع ثطثة مبغهم بيػ   )دمحم ث)ملطهعة الوبم   اا ايجباءا  الردر,س 

 . 47ت ص(3) 2)ودمحم
 

 :مكرثك   الردر,س 
الركرثك يطكن اف يعػبؼ اجبائثػً  بطػ  يظسػلم مػع ايفكػ ر الرػي ا ػد ع طيػ  ب ػهـ اجط عرػو بأنػو: "ىػه 

  50ت صاج هم الرع م  مع مرغطبا  اصي   الطرع ططنت اطبثعة الط دة الدراجثة" )دمحم ودمحم
  اليبؽ بطن ) الركرثك  ت اجربامثلث  ت طبائرت اج لطب 

الركرثكػػ   )العط ثػػ   ايجبائثػػة  مػػأمي بعػػد ايجػػربامثلثة مػػن حطػػل الرظيطػػب االقػػبم مػػن الهاهػػعت 
 سؤاؿ الر لي:ا,طكن اف مودد معظ ى  ب إلج بة عن ال

 م ذا جثودث ب ليع  اذا امخبن  طب,ر عط  م ؟
فركرثك   الردر,س معظي العط ث   الرظيطبية الهاجب اجباؤىػ  فػي غبفػة الصػف عظػدم  نب,ػد 
موقطر ىدؼ معطنت اهد يكهف مدرؼ مييهـ معطن اا مكػه,ن ميػ رة اا مطكػطن الطرع طػطن مػن اجػباء 

  49ت ص ودمحمح هؿ لطشك ة م  في مههف مع ثطي معطن )دمحم
ااجربامثلث   الرػدر,س مطػ  عبفظػ  ىػي ملطهعػة ايجػباءا  الرػي مسػرعط  مػن هبػ  الطع ػم 
ا,ؤدؼ اجرعط لي  الى مطكطن الرالمطب من ايف دة من الخبػبا  الرع ثطثػة الطخووػة اب ػهغ ايىػداؼ 

 الرببه,ة الطظشهدة
بطظط  الوب,قة ىي ايداة اا الهجط ة اا الكث ثة الري يسرعط ي  الطع م في مهصػط  مورػهػ الطػظي    

 ل دارجطن في اثظ ء قث مو ب لعط ثة الرع ثطثة.

                                                           

 Schminke,C.Weaching the child Mathemtics 1973,chapter3. P.62نقال عن:   (2)

هو نقله من سليمان, ممدوح دمحم "اثر ادراك الطالب المعلم للحدود الفاصلة بي طرائق واساليب واستراتيجيات التدريس" وهو نقله   (3)

 .Husem,T.,The Inter national Encyclopedia of Educatio,Vol.2.New Yorkايضاً عن: 

Pergam on press 1988 Page 5148 
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اذلػػػك يعظػػػي اف اجػػػربامثلثة الرػػػدر,س مرصػػػ  ب للهانػػػب الرػػػي مسػػػ عد ع ػػػى حػػػداث الػػػرع م    
ؿ داافػع الرالمطػبت امباعػ ة اجػرع دميم اح جػ ميم اليعػ ؿ م جػرعط ؿ طب,ػر الرػدر,س اليع لػةت ااجػرقال

 امطهليم.
ف يجػربامثلثة ىػي الرػػي مخرػ ر الوب,ػر الطالئطػػة مػع مخر ػف الظػػباؼ االطرغطػبا  الطػؤثبة  فػػي    

الطههػػػف الرع ثطػػػيت امػػػن ثػػػم اف الوب,ػػػر مط ػػػ  احػػػد اجػػػ ئ  ايمصػػػ ؿ الرػػػي مه ييػػػ  ايجػػػربامثلثة 
 لروقطر ذلك الرع م اليع ؿ.

 بامثلثة  ا ط  من الوب,رف يجر  
ع طػػ  اف الوب,قػػة مػػن ايجػػ همت يف الوب,قػػة ي مروػػدد ب لخصػػ ئص لشخصػػثة الطع ػػم م ألجػػ هم 
ف لوب,قػػػػة يطكػػػػن اف يسػػػػرعط ي  ا  ػػػػب مػػػػن مػػػػدرس فػػػػي حػػػػطن اف ايجػػػػ هم  ػػػػ ص بػػػػ لطع م ا,ػػػػبمهط 

   .19ب لخص ئص لو. )ج م ت ص
  الػثس الرشػديد ىظػ  ل رك طػب بػ  ل رعدديػة  الرع ثم: في ال غػة: )ع طػُو  الشػيء )مع ثطػً  فػرع م

  452ا,ق ؿ ايضً  )ع م  بطعظى )أْعَ َم  )مخر ر الصو حت ل بازؼت 
 : ًاصوالح 

  . أا "عط ثػػػة م ػػػل العقػػػ  ب لطع همػػػ  " 390"مع همػػػ   م قػػػى امعػػػ رؼ مكرسػػػب" )ه يػػػد. ص
  5)عبػػد القػػ درت   . أا "ايصػػ ؿ الع ػػم اا الطعبفػػة الػػى ذىػػن الطػػرع م بوب,قػػة مظظطػػة" 392)ه يػػدت 

 اندرؾ من ىبا الرعب,ف اف ل رع ثم ارم ف اربعة ىي: الطع مت الطرع مت االط دةت الوب,قة.
  :الرع م 
 200عبفة    ب )مغطب في ايداء نرثلة ل خببة  )اجط عط ت ص  
 17عبفو ج يهرد )   م  يكسهو اينس ف عن طب,ر الطط رجة االخببة  )ج م ت ص  
 فػػي السػػ هؾ اا الخبػػبة نرثلػػة مػػ  يوػػدث فػػي العػػ لم اا نرثلػػة مػػ  اع ثػػو فػػ لرع م ىػػه معلطػػ  

 ميع  اا مالحع.
 : اليبؽ بطظيط 
  .17اف الرع ثم ىه العط ثة اايجباءا  بطظط  الرع م ىه نر ج م ك العط ثة. )ج م ت ص .1
اف الرع ثم يكهف عن طب,ر )مع ػمت امػرع مت امػ دة  اضػ فة الػى ذلػك الوب,قػة بطظطػ  الػرع م  .2

 يوص  )برع م ا م دة  داف مع م اطب,قة.يطكن اف 
اف الرع ػػثم ىػػه ملطهعػػة ايجػػباءا  العط ثػػة الرػػي يسػػعى الطع ػػم فطيػػ  الػػى احػػداث مغططػػبا   .3
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 عق ثة ااجدانثة امي ر,ة لدػ طالبو 
بطظطػػػ  الػػػرع م ىػػػه ملطهعػػػة مػػػ  يكسػػػهو اينسػػػ ف عػػػن طب,ػػػر الطط رجػػػة االخبػػػبة م  رسػػػ م 

 ايمل ى   االططهؿ االطي را .
 ر,س:الرد 

 الردر,س مصدر در ست ا,بدا اف م دة )درس  ميطد في ال غة العببثة معظططن:
 اياؿ: طهؿ الرق دـ ااينطو ء م   اه يم: درجت الدارت درجت البجهـ 
  ال  ني: ايجرخالصت م   اه يم: در  القطحت أؼ اجرخ صػت حهػو مػن اعػهاده امػن ذلػك

هت لثسػرخ ص الطعػ ني مػن الي  ػوت اا يق ؿ ع ى جبط  الطل ز: )درس الكرػ م  بطعظػى هػبأ 
  .6ادرس الكر م إدراجً ت ادرجو مدر,سً ت أؼ جع  غطبه لثقبؤاه لثييطو )عبد الق درت ص

ف لردر,س مصدر درس بيبا الطعظىت ف ألص  فثو مع ثم القباءة االييػم اهػد اجػرعط ت درس ليػبا    

[ت 169]األعػػباؼ: ت  َّ مغجغ مع جع ُّٱٱالطعظػػى فػػي بعػػل أؼ القػػبآف الكػػب,م مظيػػ  ههلػػو معػػ لى:

 مث  زث رث يت ىت ٱُّٱأؼ هػػػػبؤاا اع طػػػػها بطػػػػ  فػػػػي الرػػػػهراة اههلػػػػو معػػػػ لى: 

 حت جت ٱُّٱت أؼ مقػػػػػبؤاف الكرػػػػػ مت اههلػػػػػو معػػػػػ لى: 79آؿ عطػػػػػباف:  َّ َّ يث ىث نث

[ت أؼ دراجػػػة مرػػػبيم امػػػأم يم ل ييػػػمت ام  ػػػو 156]األنعػػػ ـ:  َّ َّ حج  مث هت مت خت

  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي ٱُّٱههلػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػ لى: 

 [.44]جهأ: 
  : ًأم  اصوالح 
  "ىػػه "فػػن يقصػػد بػػو ميا,ػػد الرالمطػػب بػػ لخببا  الع طثػػة اا العط ثػػة اا اليظثػػة بػػأههـ الوػػبؽ

  7)عبد الق درت ص
  اعػػػبؼ الرػػػدر,س ايضػػػ  " عط ثػػػة الري عػػػ  بػػػطن الطػػػدرس االرالمطػػػب فػػػي غبفػػػة الصػػػف اا

  5ه عة الطو ضبة اا في الطخرببا " )ابه ىالؿت ص
  أا "ىه ملطهعة الري يقهـ بي  الطع م في مههف مع ثطػي لطسػ عدة طالبػو فػي الهصػهؿ

   . 16الى اىداؼ مببه,ة موددة" )ج م ت ص
 اليبؽ بطن الردر,س الرع ثم؟؟ 
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اف الرع ػػثم عػػ ـ االرػػدر,س  ػػ صت فطييػػـه الػػرع م يشػػط  مػػ  الطعػػ رؼ الرػػي يرع طيػػ  اليػػبد  .1
 الخ. عن طب,ر القباءة اا مش ىدة عبض معطن...

بطظطػػػ  الرػػػدر,س فثشػػػطب الػػػى نػػػهع  ػػػ ص مػػػن الرع ػػػثم أؼ مع ػػػثم مخوػػػط لػػػو امقصػػػهد يف 
الرػػػدر,س يوػػػدد بدهػػػة السػػػ هؾ الػػػبؼ يبغػػػب فػػػي مع ثطػػػو ل طػػػرع م ا ا,وػػػدد الشػػػبا  البط ثػػػة 

   .18الع طثة الري يروقر فطي  األىداؼ )ج م ت صل
ر,ست ي الرع ػثم االرػدر,ست ا,بػ اله حل: اف ىبا اليبؽ يص ح يف يكهف بطن الرع م االرػد

ا,طكظظػػ  القػػهؿ )اف الرػػدر,س ا  ػػب دهػػة مػػن الرع ػػثم فػػي موديػػد السػػ هؾ االشػػبا  الطبغػػهم 
 مواثقي   اع ثو ف لرع ثم اعم من الردر,س.

 اف الردر,س ا  ب  طهي اابعد عطق  من حطل ا رط لو ع ى حبمرطن:  .2
 ػػػك الطعػػػ رؼ بطظطػػػ  الرع ػػػثم اؿ اياؿ: ايح طػػػة ب لطعػػػ رؼ الطكرسػػػهةت اال ػػػ ني: ا رشػػػ ؼ م

   .14يظوهؼ اي ع ى اياؿ. )دمحمت دمحمت ص
 :الخص ئص الع مة ل وب,قة 

مطرػػ ز الوب,قػػة فػػي الرببثػػة ايجػػالمثة لطلطهعػػة مػػن الخصػػ ئص نهجيىػػ  فثطػػ  ي ػػي: )العطػػ دؼ 
  142-135اا ب,نت ص

 اصوه غي  بباح الدين .1
 عدـ اليص  بطن الل نب الظظبؼ االل نب الع طي. .2
 يرمه   ب ليدؼ.ا .3
 ارمه   الوب,قة ب لطرع م .4
 ارمه   الوب,قة ب لطلرطع اقثطو. .5
 مأثب بطييهـ الرع ثم. .6

 :مع يطب ا رث ر طب,قة الردر,س الطظ جهة 
 اف ا رث ر الع م لوب,قة الردر,س الطظ جهة يبمهط بعدة امهر مظي :   

 ايىداؼ الرع ثطثة الطباد مواثقي . .1
 طبثعة الط دة الرع ثطثة. .2
 ايمك نث   الط دية الطر حة لردر,س الط دة الرع ثطثة. .3
 هدرا  الرالمطب ااجرعداداميم امطهليم الطبمهوة برع م الط دة. .4
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  128 ي يػػػػ   الطع طػػػػطن اميػػػػ راميم فػػػػي اجػػػػرعط ؿ الوب,قػػػػة الطظ جػػػػهة. )ابػػػػه جاللػػػػةت ص .5
  179-178)دارزةت ص
حػػبفت مي يػػ   الطع طػػطن ااضػػ فة عظصػػب الرههطػػت ىػػ  جػػررم عط ثػػة الرػػدر,س  بطظطػػ  دارزة

   .179في الصه حت اـ الهعد الظيبت اـ في الطس ءت اغطب ذلك. )دارزةت ص
 :الطه دغ الع مة لوبؽ الردر,س 

 الردرج من السي  الى الصعب )من الهسثط الى الطبمب  .1
 طب الطوسهس .الردرج من الطع ـه الى الطليهؿ )من الطوسهس الى غ .2
 القدرة من الليء الى الك  اب لعكس. .3
 قث س نل ح الوب,قة بطدػ موهر ج هؾ الطرع م. .4
5. .  ل طدرس اف ير بع مع موهر الع ـه

برصػػػػػػػػػػػػبؼ  )ابػػػػػػػػػػػػه جاللػػػػػػػػػػػػةت  108_94   الطبػػػػػػػػػػػػباؾت ص38_ 24)عبػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػ درت ص
   131_129ص

 
 يع لة :مططيا  )صي    الوب,قة في الردر,س )الطططيا  الع ـ لوبؽ الردر,س ال 

 اف مباعي الوبهة اج لطب الرشه,ر االرشلثع. .1
 اف ملع  اليدؼ ااضوً  ام ـ الرالمطب. .2
 اف مسرغ  داافع الرالمطب االعط . .3
 اف مسرغ  الوب,قة مظ ىب نش   الرالمطب. .4
 الوب,قة مهعل في الرالمطب الطقدرة ب لوكم ع ى الظر ئ . .5
 الوب,قة.ا  ب مبث ف الطهضهعي االظيسي يلب اف يباعث  في  .6
 ارمه   الط دة ب لبط ة. .7

   93-84   الطبباؾت ص205_ 204 . )عبدالعي,يت ص126)ابه جاللةت ص
 مرثح اجرعط ؿ اج ئ  امهاد مع ثطثة عديدة. .8
  56امك نثة معدي ي  ع ى افر الظباؼ الط دية اايجرط عثة ل ردر,س. )دمحم ودمحمت ص .9

 الوب,قة يظهغي اف مباعي الظباؼ اليبدية. .10
 ؿ ا  ب من ح جة في عط ثة الردر,س.اجرعط  .11
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 الطص در االطباجع
 ابباهثم. مصويىت ازمالؤه " الطعلم الهجثط" دار احث ء الرباث العببي. طيبافت د. . .1
ت مباجعػػػة ابػػه جاللػػة. صػػػهوي حطػػدافت اجػػػربامثلث   حدي ػػة .2 : فػػػي طبائػػر مػػػدر,س الع ػػـه

 ـ.2001ت مكرهة اليالحت الكه,تت 1فطهلطل  يطهرد جب, فت  
 ـت1979اإلجالمثةت ه ىالؿت احطد "مو ط  عط ثة الردر,س" مكرهة الظيضة اب .3
 ـ.1988ايلهجيت جط ؿ حسطن "ع م الظيس الع ـ"   .4
ج مػػ ت عبػػدالبحطن عبػػد السػػالـ "طػػبؽ الرػػدر,س الع مػػة اميػػ را  مظيطػػب امخوػػثط عط ثػػة  .5

 ـ2000ت دار الطظ ى  ل ظشب االرهز,عت ايردفت 1الردر,س"  /
ت دار الشػػباؽ ل رهز,ػػع 1نظطػػب "الظظب,ػػة فػػي الرػػدر,س امبجطريػػ  ع طثػػً "  /دارزة. افظػػ ف  .6

 ـ.2000االظشبت عط فت 
 ت ام لة الطوبهع   ا  ه,نت د. .1اجط عط ت عي  جطدت "ع م الظيس الرلب,بي"  / .7
اليره نيت دمحم عبدالعظثمت "مظ ى  العبف ف في ع هـ القبآف" مصوثح: الشثخ امي ج ثط ف  .8

 لبظ ف. -ر احث ء الرباث العببيت دا2الكبدؼت  /
ت دار الهوػػهث 2جػػ لمت عبدالب ػػطدت عبػػدالعي,يت " الرببثػػة ايجػػالمثة اطػػبؽ مدر,سػػي "  / .9

 ـ.1979الع طثةت الكه,تت 
ت الطظشػػأة الع مػػة ل ظشػػب 5الشػػطه نيت عطػػب دمحم الرػػهميت "ف سػػية الرببثػػة ايجػػالمثة"  / .10

 ـ.1985االرهز,عت طباب س الغبمت 
العط دؼت دمحم عبدهللات اعبدالبحطن ص لح عبدهللات ن صػب احطػد الخهالػدةا "مػد   الػى  .11

 ـت1991ا دار اليبه ف ل ظشب االرهز,عت 1الرببثة ايجالمثة اطبؽ مدر,سي "  /
ت اللػػػػيء ال  لػػػػلت دار 3عبػػػػدالعي,يت صػػػػ لحت "الرببثػػػػة ايجػػػػالمثة اطػػػػبؽ مدر,سػػػػي "  / .12

 ـ.1965الطع رؼت مصبت 
 مد  " الطظي  الوديل في اصهؿ الرببثة اطػبؽ الرػدر,س" اللػيء ال ػ نيت عبدالق درت ح .13

 ـ.1961ت مكرهة الظيضة الطصب,ةت مصب 2 /
ت دار الكر م ال بظ ني 2ت "مهاد اطبائر الرع ثم في الرببثة الطرلددة"  /10غ لبت ص .14

 ـ.1970ت بطبا ت 
دار الكرػػ م ال بظػػ نيت ت 1ف يػػدت عبدالوططػػدت "رائػػد الرببثػػة الع مػػة ااصػػهؿ الرػػدر,س"ت  / .15
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 ـ.1975بطبا ت 
ت اعطػػػػ رة بطػػػت الع فثػػػػةت "طػػػبؽ الرػػػػدر,س افػػػػر  .16 الطبػػػباؾت ع طػػػػ ف احطػػػدت اجػػػػعد القػػػـب

 ـ.1990الطظ ى  الودي ة" مظشهرا  م ثة الدعهة ايجالمثةت طباب ست 
ت 1دمحمت دااد مػػ ىبت املطػػد ميػػػدؼ دمحمت " اج جػػث   فػػي طبائػػػر الرػػدر,س الع مػػػة"  / .17

 ـ.1990طهص ت مو بع ج معة ال
 


