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 :تالهؤملا

 دمحم مامإلا ةعماجب سيردتلا قرطو جهانم صصخت فرشلا ةبترم عم زاتمم هاروتكد -
 )ـه١٤٤٣( ةيمالسإلا دوعس نب
 كوبت ةعماجب سيردتلا قرطو جهانم صصخت فرشلا ةبترم عم زاتمم ريتسجام -

 )ـه١٤٣٧(
 كوبت ةعماجب ةيبرتلا ف يلآ بساح صصخت فرشلا ةبترم عم زاتمم سويرولاكب -
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 :ثاحبألا

 ةنيدمب ةيوناثلا ةلحرملا يملعم ىدل تنرتنإلاو يلآلا بساحلا تايافك رفاوت ىدم -
 .كوبت
 ةيمنت ف اهتيلعافو ةيلعافتلا ةينورتكلإلا بتكلا مادختساب ةيسارد ةدحو ميمصت -

 ةيوناثلا ةلحرملا بالط ىدل يرصبلا ريكفتلاو ةددعتملا طئاسولا ميمصت تاراهم
 .كوبت ةنيدمب
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 ةيفيظولاو ةيلمعلا تاربخلا

 .كوبت ميلعت ةرادإب يلآ بساح ملعم -
 .كوبت ميلعت ةرادإب يوبرت فرشم -
 .ـه١٤٤٠-١٤٣٩ ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب نواعتم رضاحم -
 .كوبت ميلعت ةرادإب يوبرتلا بيردتلا زكرمب دمتعم بردم -
 .كوبت ميلعت ةرادإب طشنلا ملعتلا قيرف وضع -
 .ـه١٤٣٧ ماعل كوبت ميلعت ةرادإب زيمتلا موي ف زيمتلا ةداهش -
 "اهريوطتو ماعلا ميلعتلا جهانم ريياعم ةعجارم" لمع ةشرو ف كراشم -
 "كوبت ةعماجب ايلعلا تاساردلا يجيرخو ةبلطل لوألا يملعلا ىقتلملا" ةيملع ةكراشم -
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 )بردمك( ةينهملا تازاجنإلا
 .)بردم( ةيمقرلا تاراهملا ناونعب يبيردت جمانرب ذيفنت -
 .)بردم( بساحلا يملعمل ينهملا ريوطتلا ناونعب يبيردت جمانرب ذيفنت -
 كوبتب يوبرتلا بيردتلا زكرمب )NSB( ةيكذلا ةزهجألا ةجمرب ناونعب يبيردت جمانرب ذيفنت -

 .)بردم(
 .)بردم( كوبتب يوبرتلا بيردتلا زكرمب سيردتلا ميمصت ناونعب يبيردت جمانرب ذيفنت -
 .)بردم( كوبتب يوبرتلا بيردتلا زكرمب طشنلا ملعتلا ريفس ناونعب يبيردت جمانرب ذيفنت -
 .)بردم( ةيباسحلا لوادجلا ف يبيردت جمانرب ذيفنت -
 .)بردم( ةيلمعلا تارابتخالا ديوجت -
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 ةيبيردتلا تارودلا
 ةيملعلا ثوحبلا ف ةيئاصحالا تاراهملا -
 لسكإلا جمانرب مادختساب ينيبتسملا تاهاجتا سايق -
 ةيميلعتلا بئاقحلا ميمصتو دادعإ -
 "سمش" ةيدوعسلا دراوملا ةكبش -
 اهريوطتو ماعلا ميلعتلا جهانم ريياعم -
 ميلعتلل يملاعلا ينهملا ريوطتلا جمانرب -
 ةيليصحتلا تارابتخالا ءانب -
 سيردتلا ميمصت -
 )يناثلا ىوتسملا( ةيزيلجنإلا ةغللا ف فثكملا جمانربلا -
 ريثأتلا لماوعو يساردلا ليصحتلا -
 يتسردم ةصنم -
 طشنلا ملعتلا ريفس -
 يسردملا فارشإلا ءادألا ةدايق ةموظنم -
  يوبرتلا فرشملل ةيساسألا تايافكلا -
  يلآلا بساحلا يملعمل يبيردتلا جمانربلا -
 )NSB( ةيكذلا ةزهجألا ةجمرب -
 ةيميلعتلا موسرلا ميمصت -
 ةيئرملا كسيب ةغلب ةيجمربلا ف ةمدقمو ,بساحلا تاكبش ف ةمدقم -
 ةيدرفلا قورفلا -
 ةيداشرإلا تاراهملا ةيمنت -
 نيدشرملل كولسلا ليدعت طامنأ -
 ةيبالطلا تاراهملا ةيمنت جمانربل بردملا دشرملا دادعإ -
 كولسلا ليدعت ةطخ ءانب ف ةراهملا -
 ثحبلا ةباتك ف دروولا مادختسا -
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