
 
 
 

 

 

 ريغو نيلماعلا نيدعاقتملا نينسملا ىدل ةيسفنلا ةدحولاب روعشلا .)١٩٩٦( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١

 .)٢( ددعلا ،)٢( دلجملا ،ناولح ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ،ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم .نيلماعلا

 ريغو نيحناجلا ىدل يقلخلا جضنلا ىوتسمو طبضلا ةهجو .)١٩٩٧( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٢

 .)٣( ءزجلا )٢١( ددعلا ، سمش نيع ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،نيسنجلا نم نيحناجلا

 نينسملا ىدل توملا قلق ضفخ يف يداشرإ جمانرب ةيلعاف .)١٩٩٩( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٣

 ةعماجب نينسملا ةحصو بط مسقو يسفنلا داشرإلا زكرم – نينسملل يلودلا رمتؤملا .نيفوفكملاو نيرصبملا

 .ويام ،سمش نيع

 ىدل ةيسفنلا تاريغتملا نم ددعب امهتقالعو مؤاشتلاو لؤافتلا .)٢٠٠٢( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه  .٤

 ،ناولح ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ،ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم .ةعماجلا تابلاطو بالط نم ةنيع

  .)٣( ددعلا ،)٦( دلجملا

 تاملعملاو نيملعملا نم ةنيع ىدل ركبملا دعاقتلا وحن تاهاجتالا .)٢٠٠٢( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٥

 دلجملا ،ناولح ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ،ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم .ةفلتخملا ةميلعتلا لحارملاب

  .)٤( ددعلا ،)٨(

 رميخم ميهاربا دمحم ماشه .د.أ



 تابارطضالا ضعبب اهتقالعو ةلوفطلا ةلحرم يف ةءاسإلا تاربخ .)٢٠٠٤( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٦

 ةيلك ،ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم .ةمركملا ةكمب ةطسوتملا ةلحرملا ذيمالت نم ةنيع ىدل ةيسفنلا

 .)٤( ددعلا ،)١٠( دلجملا ،ناولح ةعماج – ةيبرتلا

 نيلماعلا ءانبأ نم ةنيع ىدل ةعئاشلا ةيسفنلا تابارطضالا .)٢٠٠٥( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه  .٧

 دلجملا ،ناولح ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ،ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم .ةمركملا ةكم ةنيدم يف نييرصملا

  ٧٠-١٥ ص ص.)٣( ددعلا ،)١١(

 ةنيع ىدل يجاوزلا قفاوتلاو تاذلا ةيلعافو يلاعفنالا ءاكذلا .)٢٠٠٧( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٨

 )٤(ددعلا، )١٠( دلجملا، ناولح ةعماج، ةيبرتلا ةيلك. ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد ةلجم. نيجوزتملا نم

  .٥٠-١٠ ص ص

 ةعماجلا بالط ىدل تاذلا ريدقتو ةيفاقثلا ةيوهلا كابترا ةنراقم .)٢٠٠٩( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .٩

 ةيويسألا ةيعمجلل عساتلا يلودلا رمتؤملا. ةيفاقث ربع ةسارد. ثانإلاو روكذلا نم نييرصملاو نييدوعسلا

  وينوي)١٥_١٢( نم ةرتفلا يف ايسينودنإب ىلاب ةنيدمب دقع ىذلا سفنلا ملعل

 تاجايتحالا ءوض يف ينهم يوبرت يداشرإ جمانرب ءانب .)٢٠١٠( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٠

 ةلسلس نمض عبطلا تحت و رشنلل لوبقم ثحب .ىرقلا مأ ةعماج بالطل ةينهملاو ةيوبرتلا ةيداشرإلا

  .)٢٠١٠( ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا ثوحب زكرم تاعوبطم

 ىدل يميداكألا زاجنإلل عفادلاب هتقالعو ينهملا لبقتسملا قلق .)٢٠١٣( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١١

  .٥٥٠-٤٩٧ ص ص)٧٩(ددعلا ،)٢٣( دلجملا ،ةيسفنلا تاساردلل ةيرصملا ةلجملا .ةعماجلا بالط

 ةيميداكألا تاذلا ةيلعافب اهتقالعو ةيكولسلا ةرطاخملل ليملا .)٢٠١٤( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٢

 ص ص يناثلا ءزجلا)٨٣(ددعلا ،)٢٤( دلجملا ،ةيسفنلا تاساردلل ةيرصملا ةلجملا .ةعماجلا بالط ىدل

٤٦٢-٤١٣.  



 ةيسفنلا طوغضلا ضفخ يف يلماكت يداشرإ جمانرب ةيلعاف .)٢٠١٤( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٣

 ،سيوسلا ةانق ةعماج ،ةيليعامسإلاب ةيبرتلا ةيلك ةلجم .ةعماجلا بالط ىدل ةيسفنلا ةبالصلا ةيمنتو

  .١٠٠-٣٧ ص ص)٣٠(ددعلا

 ةيلاعفنالا تابارطضالا ضعبب هتقالعو نيزختلاو عيمجتلا كولس.)٢٠١٥(رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٤

  ٦٥-١٥ص ص.لوألا ءزجلا)١٦( ددعلا ديعسروب ةعماج ديعسروبب ةيبرتلا ةيلك ةلجم .نيدشارلا ىدل

 بالط ىدل ملعتلل ةيعفادلاب اهتقالعو ةيعماجلا ةايحلا ةدوج .)٢٠١٨( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٥

  .٢٤٢-١٩٣ص ص ،لوألا ءزجلا ،١٩٥ ددعلا، رصم ، ةفرعملاو ةءارقلا ةلجم .ةعماجلا

 ةيميداكألا تاذلا ةيلعافب هتقالعو ينهملا لبقتسملا قلق.)٢٠١٨( رميخم ميهاربإ دمحم ماشه .١٦

 ،٢٠٠ ددعلا، رصم ، ةفرعملاو ةءارقلا ةلجم . يرقلا مأ ةعماج بالط يدل يميداكألا زاجنإلل عفادلاو

 ٣٩-١٥ ص ص.لوألا ءزجلا

 

 

 


