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 وسادع ٔعسٔض وكسز ودازع الفكس الكإٌٌ٘ 

 ِـ1441 الجاٌ٘يف الفصن الدزاض٘ 

التازٖخاملٕضٕع ً

 + طبٗعٛ املكسز  ٔوطاو5ٍْٗ األطس العاوٛ لمىكسز

 أطس الفكس الكإٌٌ٘ + تٕشٖع املّاً  ٔالتكمٗفات5

 

 

 5ٌٓػأٚ الفكس الكإٌٌ٘ ٔتطٕز

د. صٕيف أبٕ طالب، تازٖخ الٍظي الكإٌٌٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، الكاِسٚ 

د. وصطفٜ ضٗد أمحد صكس، فمطفٛ ٔتازٖخ الٍظي الكإٌٌٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ، داز  -ً.1444

د. فاٖص ذلىد سطني، أصٕه الٍظي الكإٌٌٗٛ، وٍػٕزات  -ً.1112الٍّطٛ العسبٗٛ، الكاِسٚ 

الٕدٗص يف تازٖخ د. وتٕل٘ عبد املؤوَ ذلىد املسض٘،  -ً. 1111لبٍاُ احلميب احلكٕقٗٛ، 

 . 141ص  – 2، الطبعٛ الجاٌٗٛ، الصفشات وَ صالكإٌُ
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التازٖخاملٕضٕع ً

 أضاع الكا5ٌُٕ )دِٕس الكإٌُ(5

-ً.1111د. وٍرز الػأٙ، فمطفٛ الكإٌُ، الطبعٛ الجاٌٗٛ، داز الجكافٛ لمٍػس ٔالتٕشٖع، عىاُ 

تٍاغٕ، دِٕس الكإٌُ، دزاضٛ وتعىكٛ يف فمطفٛ الكإٌُ، الطبعٛ األٔىل، وكتبٛ الٕفاٞ د. مسري 

د. سطَ كريٓ، املدخن إىل الكإٌُ، الطبعٛ اخلاوطٛ، وٍػأٚ  -ً.1114الكإٌٌٗٛ، اإلضكٍدزٖٛ 

د. تٕفٗل -6 حتت عٍٕاُ دِٕس الكإٌُ.131إىل ص 42ً. وَ ص1424املعازف، اإلضكٍدزٖٛ 

إىل 38ً. وَ ص1421ن لمعمًٕ الكإٌٌٗٛ، الطبعٛ الجاٌٗٛ، وكتبٛ وكأٙ، برئت سطَ فسز، املدخ

د. وصطفٜ ذلىد اجلىاه، -6  حتت عٍٕاُ طبٗعٛ الكإٌُ ٔاملراِب املختمفٛ يف غأٌْ.112ص

ٔ د. عبد احلىٗد ذلىد اجلىاه، الٍظسٖٛ العاوٛ لمكإٌُ، الداز اجلاوعٗٛ، برئت، بدُٔ تازٖخ، 

د. وؤٖد شٖداُ، عمي االدتىاع -حتت عٍٕاُ املصادز املادٖٛ لمكإٌُ. 1316إىل ص181وَ ص

6 حتت 21إىل ص 6ً81 وَ ص1113الكإٌٌ٘، وٍػٕزات اجلاوعٛ االفرتاضٗٛ الطٕزٖٛ، ضٕزٖٛ 

 عٍٕاُ دِٕس الكإٌُ ٔأضاضْ املادٙ.

 الفكس الكإٌٌ٘ ٔالٕاقع االدتىاع5٘ 

ً. )كاون 1431، داز الجكافٛ، الكاِسٚ ذلىد ٌٕز فسسات، الفكس الكإٌٌ٘ ٔالٕاقع االدتىاع٘ د.

 .الكتاب(
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التازٖخاملٕضٕع ً

 

 الكا5ٌٌٕ٘أثس الٍّطٛ العمىٗٛ احلدٖجٛ عمٜ الفكس 

، أثس الٍّطٛ العمىٗٛ احلدٖجٛ عمٜ الفكس الكإٌٌ٘، دزاضٛ يف فمطفٛ فٗصن ذلىد البشريٙ د.

إىل ص  411ً. ص 1111-ِـ 1481الكإٌُ، وسكص الدزاضات العسبٗٛ، الطبعٛ األٔىل، الكاِسٚ 

181. 

 

  5غاٖٛ الكإٌُ

، دزاضٛ يف فمطفٛ الكإٌُ، داز املطبٕعات اجلاوعٗٛ، سطَ، غاٖٛ الكإٌُإبساِٗي د. أمحد 

د. ذلىد مجاه عطٗٛ عٗطٜ،  -. 111ص  – 2ً. الصفشات وَ ص1111اإلضكٍدزٖٛ 

د. وبازك -ً.1443أِداف الكإٌُ بني الٍظسٖٛ ٔالتطبٗل، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، الكاِسٚ 

املصسٙ الٍظٗف ذلىد، غاٖٛ الكإٌُ ٔالكٗي احلطازٖٛ يف ضٕٞ وكاصد الػسٖعٛ 

 ً.1111 -ِـ 1482اإلضالوٗٛ، حبح وٍػٕز مبذمٛ سٕلٗات كمٗٛ الػسٖعٛ، العدد اخلاوظ، 

 األٌػطٛ تطمٗياألحباخ +  تطمٗياالختباز الفصم٘ + 
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التازٖخاملٕضٕع ً

 الكإٌُ املكاز5ُ 

ً. )كاون 1412-ِـ 1831، وطبعٛ العاٌ٘، بػداد الكإٌُ املكازُ وبادئعبد السمحَ البصاش،  د.

املعاصسٚ، الطبعٛ د. عبد الطالً الرتواٌٗين، الكإٌُ املكازُ ٔاملٍاِر الكإٌٌٗٛ الكربٝ  الكتاب(.

 -املكازُ. وتٕل٘ عبد املؤوَ، ذلاضسات يف الكإٌُ  د. -ً.1431-ِـ 1411الجاٌٗٛ، الكٕٖت 

د.  -املكازُ، داز اجلاوعٛ اجلدٖدٚ، اإلضكٍدزٖٛ، بدُٔ تازٖخ. د. ذلىد سطني وٍصٕز، الكإٌُ 

سطَ عبد احلىٗد، قاعدٚ الطابكٛ الكطاٟٗٛ يف الٍظي الكإٌٌٗٛ األجنمٕ أوسٖكٗٛ، داز الٍّطٛ 

 ً.1118العسبٗٛ، الكاِسٚ 

 ٕعًا ٔغٕٗعًا يف العامل املعاصس5التأثري املتباده بني الػساٟع الكإٌٌٗٛ األكجس ذٖ

د. وتٕل٘ عبد   -د. عبد اهلل العم٘ السكباُ، دعٕٚ تأثس الفكْ اإلضالو٘ بالكإٌُ السٔواٌ٘. 

املطتػاز سطَ سطب اهلل، وبادئ الكإٌُ اإلجنمٗصٙ  -املكازُ.  املؤوَ، ذلاضسات يف الكإٌُ 

، تأثري الفكْ اإلضالو٘ عمٜ تكَٕٖ عطا اهللد. بسِاً  -املٍكٕلٛ وَ الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ. 

فاٖص  د. -ً.1113-ِـ 1414( خسٖف 14التطاوح، العدد زقي )الكإٌُ االجنمٗصٙ، دلمٛ 

، دلمٛ العسف ٔالتػسٖع يف الٍظاً الكإٌٌ٘ الالتٗين ٔالٍظاً الكإٌٌ٘ األجنمٕضكطٌٕ٘سطني، 

ً. 1113-ِـ 1414( خسٖف 14التطاوح، العدد زقي )
 


