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 المدينة المنورة في الدوريات السعودية

 د. عبد الباسط بدر
 مدير عام مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة

تشكل املصادر املوثوقة  امةا ارب ةل احثةايف ا ق ااا ةا ا      

ربن  -احلد  ةة  ملاملصاةةة ف ا ضثاة ةةاض   ه قحةة  دةة   املصةةادر     

 -كة   عصةد   ب عناةا اا ت ة ْكااا ا ا نفسةاا دد ةدف ملر ةا        

تظا  مشكحتان م نيتان دما : ااوةول  ه ما ُ تب عة  دة     

ااا ةةةا ا ا ملمصةةةداقي  مةةةا نصةةةل  ايةةةح م ملاكةةة  نتصةةةور يف ةةةا    

عحةةا اربقةةل  -املشةةكح  اربمله ننظةة   ه  ةةايف  اانشةة  ااص عيةة   

املمتةةةدف مةةة  ا ةةةيج  ه االحةةةيد ا ض ةةة   عةةة  دملر اانشةةة      -

ملدملر ةا  ا ملتكتسة    املغرتع  ملااغ عي  ا ملما تصةدر  مة   تةب    

نظ تنةةةا عارب ةةةا عنةةةدما نفتاةةةد نشةةة ا  اا ةةةةد ااةةة  تص ضاةةةا      

اجملتمصا  املتادم  ا ض    عة  اافاةارا املو ةوعي  املنظمة  ا     

ملااكشةةاضا  ا ااثثحيوا اضيةةا يت ااةة  تصةةددا لملم  عةة ملل مكتثةةا   

ملدملر نشةة  متصصصةة  ا تصةة اح ااثةةايف ا عاملصةةادر املتايفةة  ق ل  

 سايف  اا ااضي  ممو وع   ط ح ق اا

ملاأل ةةة   –مل ذا  انةةا ااكتةةةب ااةةة  تظاةةة  ق ااسةةايف  اا ااضيةةة  ااص عيةةة    

حمدملدف قياً ا عحا ما  نش  ق اجملتمصا  املتادم  ا ملميك  ااوةول  –ااشد د 

عحةا   – اياا عااتتثع املتصب ا ضإن ما تنش   ااةدملر ا  ق ااسةايف  اا ااضية  ااص عية      

؛ ربن دملر ا  عدف تصةدر ق لاةاا ااصةا  ااص عة  م      ات   تتثًصا م دا ا  –اربقل 

نسةةةمع عاةةةا ا لمل م نصةةةل  اياةةةا ؛ ض ةةة   عةةة  ااةةةدملر ا  ا ةةةادف ااةةة  تصةةةدردا      

 ا امصا  ملاملصادد ملم ا ز ااثحوث ملتوزعاا توز ًصا حمدملًدا م

 مقدمة
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ملائ   انا عصض املكتثا  ملم ا ز ااثحوث املتصصص  تف د قسًما خاًةا 

ملر ا  مليففظةح ق قاعةدف عيانةا  متايفة  احثةايف ا ا  مةا       افا    ما  نش  ق ااد

 فصل م  ز املحك ضيصل احثحوث ملاادرا ا  اة  مي  ا ملعص اا اآلخ    ةي   

 ه قاعدف ااثيانا   ةداًرا  نوً ا عحا شكل ضا ا لمل  شةاح ا عثحيوا اضيةا يت   

إن ملا نش  ق ااةدملر ا  ؛  مةا تفصةل مكتثة  املحةك ضاةد ااو نية  ق اا  ةا  ا ضة         

ا اةةا  اا ااضيةة  ااص عيةة  ااةة  تصةةدر م ةةل دةة   ااكشةةاضا  قحيحةة  ا ض ةة   عمةةا  

 تغفحح عصض ااكشاضا  م  حبوث ؛ عمًدا لمل خط  م

ا اك ضإن  ل ضا ا لمل دايل لمل  شةاح ملةا  نشة  مة  درا ةا  ملحبةوث ق       

ق ةةا انا عحةةا تصةةدددا ملامتةةداد  ةةايفاتاا دةةو  سةةب يفاياةة  احثةةايف ا  اةةة  ا 

 ي  عصام  مملاحسايف  اا ااض

يت عكةةل  املد نةة  املنةةورفملمةة  ةحةة  ااا ةةا ا ااةة  تصةةد  ضياةةا دةة   املاواةة  ا  

ق ةةا ادا اارتاثيةة  ملاملصاةةة ف ا ملااةة  اتةةا   ه املز ةةد مةة  ااثحةةوث ملاادرا ةةا      

 ات ح  ظواد دا ملاححاا ا ملتظا  نتائ اا م

ادا ا ملقةةد شةةاد  املد نةة  املنةةورف ق ااصاةةود اربخةة ف  قثةةام  ديةةًدا عحةةا ق ةةا   

ملنش  عناا م  ااثحوث ملاادرا ا  ق ااكتب ملاادملر ا  ل    مما نش  ق ق ن 

لمل ل  ةة  مةة  اااةة ملن املا ةةي  ا مللةةةثحا احلادةة  ما ةة  ا يفا ةة   ةةا نشةة  ؛        

 ا  تفادف منح ا ض    ع  تاوميح ملمتييز ااغث م  ااسما م

ثحةوث  ا اك عدل م  ةز حبةوث ملدرا ةا  املد نة  املنةورف مشة ملع تتثةع تحةك اا        

ملاادرا ةةةا  ملرةةةةددا ا مل عةةةداد  شةةةاضا  عناةةةا ا مل تايفتاةةةا احثةةةايف ا قةةةدر        

اةمكان ا ملقد نش  امل  ز ق موقصح عحا شثك  اةنرتنا ااصاملي  قائم   و ح  

عااكتب اارتاثي  ملاملصاةة ف املتصصصة  عاملد نة  املنةورف ا لمل ااة  ضياةا قسةا ماةا         

 مناا م

ث ملاادرا ا  اا  ةدر  ق ااةدملر ا   مل سصدنا اايوم لن ننش  قائم  عااثحو

دة ا آمحةا لن تكةون دة   اااائمة      1420-دة1410ااسصود   ق املدف ما عا عام 

خطوف لمله ق مش ملع  شاح شامل  شمل اادملر ا  ااص عي  املتايف  ا مل غط  ق 

 خطوا  تااي  ااصاود ااساعا  عاًدا عصد عاد م
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 منهج عرض املعلومات :

يت عطاق  مت ل  ل ملايفدف مناا حبً ا لمل درا   لمل 478ا تت م  د   اااائم 

يت دملر   39مااا  ذا  ةح  عاملد ن  املنورف ا ملقد ا تص دا د   ااثطاقا  م  ا

 م اافا ف ااتااي  صود   موثا  ق 

ملرملعةة  ق اختيةةار ااثطاقةةا  املسةةتص د  مصةةا   عةةدف لدماةةا: ااايمةة  ااصحميةة  

 ملتشمل ااثطاقا  املستص د  ما  ح  :احمادف املنشورفا ملمنا ي  ع  اا م 

 املاام  ملااثحوث املتصحا  عاملد ن  املنورفم - 1

 تاار   اادرا ا  ملحبوث املؤمت ا  ملااندملا  املتصحا  عاملد ن  املنورفم - 2

 ع    تب ملر ائل دامصي  تتصحق عاملد ن  املنورفم -3

 اا يف   اا  قام عاا اا يفاا   ه املد ن  املنورفم - 4

 ت ادا شصصيا  م  املد ن  املنورفم - 5

 تاار   ع  اةجنازا  اا  قاما عاا ض ملع م اضق اادملا  عاملد ن  املنورفم - 6

تو ةةص  خةةادم احلةة ما ااشةة  فا احمسةة د اانثةةو  ااشةة    ملتطةةو         - 7

 املد ن  املنورفم

لعةة ز اانشةةا ا  ااةة  قامةةا عاةةا ا مصيةةا  اال  ةة  ملامل ا ةةز اا ااضيةة     – 8

 عاملد ن  املنورفم 

لع ز اانشا ا  اا  قاما عاا ااش  ا  ااو ني  ملاملؤ سا  ااصحمي   -9

 ملاافني  اا ئيسي  عاملد ن  املنورفم

 ومل يتم كشف املوضوعات ذات الطبيعة اإلخبارية أو اإلعالنية أو الدعائية .

 ن  دة  ه 1410اافرتف م   ن  ق ملتنحص  املدف اا  مشحتاا د   ااثطاقا  

 دةم1420

 ملقد رتثا ااثطاقا  عاعتثار عنامل   املادف املنشورف عحا اانحو ااتاا : 

رتثةةةا ااصنةةةامل   ملضةةةق ااتسحسةةةل ام ةةةائ  اربافثةةةائ  احكحمةةةتا اربمله    - 1

 : ا م   ااتص    م  اارتتيب يتيتال  اا ملاا اني  ق ااصنوان مع   ااط

 التاريخ الشامل للمدينة املنورة.  -

 دينة املنورة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهلل.تاريخ امل -
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 مل صا اربا  املمدملدف قثل اربا  ا  املمدملدف ا م   : - 2

 آطام املدينة املنورة، اجلذر التارخيي، اخلطاب األدبي. -

 األخبار الغريبة بذكر ماوقع بطيبة احلبيبة. -

ام اربعةةداد ةصةةا املاةةام  املتسحسةةح  ق عطاقةة  ملايفةةدف مةةع ذ ةة  لرقةة  - 3

 ملتار خ ةدملردا ق اادملر ا  اا  ملرد  ضياا د   املاام ا م   : 

 إبراهيم غالم وحديث الذكريات عن املدينة املنورة. -

 مصطفى حممد كتوعة.

 م61-60ميت ص 16/11/1995دة 23/6/1416ا 1038 ق ل ع 

 م61-60ميت ص 23/11/1995دة  1/7/1416ا  1039ع 

 م 58ميت ص 21/12/1995دة 29/7/1416ا 1043ع 

 ملزعا املصحوما  ق ااثطاق  عحا ث ث ضا ا :  -4

 عنوان ااثحث لمل املاال م -ل 

 ااكاتب م -ب

 مصحوما  ع  اادملر   م - 

 منوذج بطاقة

 

 العنوان                جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة.
 .الكاتب                 أمحد حممد حاير

 13-10م( ص 1991هـ أبريل1411)رمضان 164ع15اجمللة العربية س            إسم اجمللة

 السنة
 رقم العدد                                               

 الشهر اهلجري
 السنة اهلجرية  

 نة امليالدية   الصفحاتالس  الشهر امليالدي                                                        
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 الدوريات اليت استخرجت منها البطاقات :

 عة  اانةاد     ةدارف دملر ة  تصةب عاةعةداع ملاادرا ةا  اربدعية  تصةدر      اآلطام:  - 1

 قدةةة املواضةة 1419اربدعةة  عاملد نةة  املنةةورفا ةةةدر ااصةةدد اربملل مناةةا ق حمةة م     

           م1998ما و-لع  ل

ا  صدرع  مؤ سة  ااةث د احصةحاض  ملاانشة  عاا  ةا     جمح  ل ثوعي  ت إقرأ: - 2

 دةم1394مناا عام  لةدر ااصدد اربمل

جمح  شا    تصدر ع  لمان  املد ن  املنورفا ةدر ااصدد اربملل مناا  األمانة: - 3

 مم1992دة املواضق 1412 ق

ع   دارف ااص قا  ااصام  عاالطوط ا و    جمح  شا    تصدر :وسهاًل أهاًل - 4

 مم1977دة1397ي  ااسصود    د ن  ددفا ةدر ااصدد اربملل مناا عام ااص ع

مح  ثااق  عداع   نو   صدر ع  ااناد  اربدع  ع عاةا ةةدر ااصةدد    بياادر:   - 5

 م1988دة 1409اربملل منح عام 

جمحةة  عسةةك    ثااضيةة  ضصةةحي  تصةةدر عةة   دارف ااشةةئون     اجلناادا املماالم: - 6

ادضاع ملااط ان  د ن  اا  ةا ا ةةدر ااصةدد    ااد ني  احاوا  املسحح  عوزارف ا

 مم1973دة 1392 ممناا عا لاربمل

جمح  نص  شا    تصدر ع  اا ئا   ااصام  ا عا   ااشثاب  د ن   اجليل: - 7

 دةم1403اا  ا ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام 

عة   دارف ااص قةا     جمحة  عسةك    ثااضية  شةا    تصةدر      : احلرس الوطين-8

  دةةةة املواضةةةق1400مناةةةا عةةةام  ل ا ااةةةو با ةةةةدر ااصةةةدد اربمل ااصامةةة  عةةةاحل

 مم1980

جمح  عحمي  ش عي  ثااضي  تصدر  ل لرعص  لشا  ت صنا عااثحوث  احلكمة: - 9

ملاادرا ا  اة  مي  ملاايق املصطو ا ا تصد ق املد ن  املنورف ملتصدر م  

 مم16/10/1993دة 1/5/1414ا ةدر ااصدد اربملل مناا ق قلص

جمحةة  شةةا    تصةةدر عةة  ملزارف االدمةة  املدنيةة ا  انةةا    اخلدمااة املدنيااة: - 10

تصدر  اعاا ع  ااد وان ااصام احصدم  املدنية   د نة  اا  ةا ا ةةدر ااصةدد      

 دةم1396اربملل مناا عام 
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جمح  شةا    تصةدر عة  دائة ف اةعة م عشة    ااز ةا ااص عية           اخلفجاي:  - 11

 م 1971املواضق دة 1391عام مناا لربملا ااصدد ةدر ااظا انا  د ن  ا دملدف

 د نةة   زجمحةة  ضصةةحي  حمكمةة  تصةةدر عةة  دارف املحةةك عثةةد ااصز ةة   الاادارة:  -12

دةة املواضةق اشةا     1395 مناةا ق رعيةع اربملل عةام     لاا  ا ا ةةدر ااصةدد اربمل  

 .1975عام امار

جمحةة  ضصةةحي  حمكمةة  ت صنةةا عتةةار خ املمحكةة  ااص عةة  ااسةةصود       الدرعيااة: - 13

مناا  ل  ف ااص عي  ملت اث ااص با ملتصدر م  اا  ا ا ةدر ااصدد اربململا ز

 مم1998دة/  1419عام

جمحةة  ثااضيةة  ل ةةثوعي  تصةةدر عةة  مؤ سةة  ااةةدعوف اة ةةة مي          : الاادعوة  -14

 دةم1385مناا عام  لااصحفي   د ن  اا  ا ا ةدر ااصدد اربمل

اشةةئون ااصامةة  عةة   دارف ا جمحةة  عسةةك    ثااضيةة  شةةا    تصةةدر  : الاادعا  - 15

احاوا  املسحح  عةوزارف ااةدضاع ملااطة ان  د نة  اا  ةا ا ةةدر ااصةدد اربملل        

 مم1963دة1383مناا عام 

عةة  ااشةة    ااشةةة قي     جمحةة   يا ةةي  ثااضيةة  ل ةةثوعي  تصةةدر     الشاار :   - 16

عةةام  ااصةةدد اربملل مناةةا ةةةدر احطثاعةة  ملااصةةحاض  ملاةعةة م  د نةة  ااةةدماما  

 دةم1398

جمح  ضصحي  متصصص  تصدر ع  دار ثاي  احنش  ملاات اي   : عامل الكتب - 17

 مم1980دة  1400عاا  ا  ملااطائ ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام

عةةةا   نصةةة   ةةةنو   تصةةةدر مةةة  دار جمحةةة   امل املخطوطاااات والناااوادر:عااا  - 18

 مم 1996ااكتب عاا  ا ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام

ر خ ااصة ب ملآداعاةا ملتة اثاا اافكة       جمح  شا    دامص  ت صنا عتةا :  العرب -19

ا ةةدر ااصةدد اربملل    تصدر ع  دار اايمام  احثحث ملاارتة  ملاانش  عاا  ا

 مم1966دة 1386مناا عام 

عة  اانةاد  اربدب    مح  ثااق لدع  حمكا نص   نو ا  صدر : العقيا   - 20

ضةق  دةة املوا  1412عاملد ن  املنورف اربدع ا ةةدر ااصةدد اربملل منةح ق ردةب عةام     

  مم1992 اشا   نا   عام
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اا ااضيةة   د نةة    لجمحةة  ثااضيةة  شةةا    تصةةدر عةة  دار اافيصةة     فيصاال:ال - 21

 مم1977دة 1397اا  ا ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام 

جمح  ثااضي  شا    تصةدر عة   دارف ااص قةا  ااصامة  ق شة          القاعلة: - 22

مناةةا عةةام  لصةةدد اربملةةةدر اا لرامكةةو ااسةةصود   ملوظفياةةا  د نةة  ااظاةة انا

  مم1953دة 1373

جمح  ثااضي  تصدر ع  اا ئا   ااصام  ةدارا   : البحوث اإلسالميةجملة  - 23

ااثحوث ااصحمي  اةضتاا ملاادعوف ملاةرشاد ا اربمان  ااصام  ميئ   ثار ااصحماايت 

 دةم1395مناا ق ردب عام  لةدر ااصدد اربمل

  عحمية  ثااضية  ضصةحي  تصةدر عة  عمةادف       جمحة  : جملة اجلامعة اإلسالمية - 24

شةةئون املكتثةةا  عا امصةة  اة ةةة مي  عاملد نةة  املنةةورفا ةةةدر ااصةةةدد اربملل       

 دةم1388منااعام 

جمح  نص   نو   تصدر عة  عمةادف    : جملة جامعة امللك سعود)العلوم ( - 25

 عةام  مناةا  اربملل ااصةدد  ةةدر  عاا  ةا ا   ةصود  املحك جبامص  املكتثا  شئون

 ةمد1409

جمحةةة  نصةةة   ةةةنو      : جملاااة جامعاااة  امللاااك ساااعود )العلاااوم الزراعياااة(      - 26

 1409ااصةدد اربملل منااعةام   تصدرع  عمادف شئون املكتثا  عا امص اةدر

 دة  ملنصاا عااص عي  ملاةجنحيز  م 

جمحة   :  جملة جامعة امللك سعود )العلوم الرتبوية والدراساات اإلساالمية(   - 27

دف شئون املكتثا  عا امص ا ةدر ااصةدد اربملل  نص   نو   تصدر ع  عما

 دة ملنصاا عااص عي  ملاةجنحيز  م1409مناا عام 

جمحةة  نصةة   ةةنو    :  جملااة جامعااة امللااك سااعود )العمااارة والتخطااي  (    - 28

تصةةدر عةة  عمةةادف شةةئون املكتثةةا  عا امصةة ا ةةةدر ااصةةدد اربملل مناةةا عةةام  

 دة ملنصاا عااص عي  ملاةجنحيز  م 1409

جمح   نو   تصدر عة   :  لة جامعة امللك عبد العزيز)العلوم الرتبوية(جم - 29

دةة ملنصةاا   1408م  ز اانش  ااصحم  عا امص ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام 

 عااص عي  ملامجنحيز  م 
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جمح   نو   تصدر ع  م  ز  : )العلوم ( زجملة جامعة امللك عبد العزي - 30

دة ملنصةاا عااص عية    1408مناا عام  لربملاانش  ااصحم  عا امص اةدر ااصدد ا

 ملاةجنحيز  م

املناااط   جملااة جامعااة امللااك عبااد العزيز)علااوم األرةاااد والبي ااة و راعااة        - 31

جمح   نو   تصدر ع  م  ز اانش  ااصحم  عا امص اةدر ااصةدد   اجلاعة(:

 دة ملنصاا عااص عي  ملاةجنحيز  م1410اربملل مناا عام 

جمحةة   ةةنو   تصةةدرع   :  بااد العزيز)علااوم األرض (جملااة جامعااة امللااك ع  - 32

دةة ملنصةاا   1408م  ز اانش  ااصحم  عا امص اةدر ااصدد اربملل مناةا عةام   

 عااص عي  ملاةجنحيز  م 

جمحةة  د نيةة  ثااضيةة  شةةا    تصةةدرع   جملااة احلااج )الت ااامن اإلسااالمي(:  - 33

مناةةةةا عةةةةام   لملزارف احلةةةةد ملاربملقةةةةاح  كةةةة  املك م اةةةةةدر ااصةةةةدد اربمل    

م مسيا ق ااثدا     ح  احلد ثةا اات ةام  اة ة م     1946دةاملواضق 1366

 ثا احلد م ف لخ   ملدو امساا احلاا م

 جمحة  ثااضيةة  ادتماعية  دامصة  تصةةدر مة  اا  ا اةةةدر    :  اجمللاة العربياة   - 34

 مم1975دة املواضق اصام 1375ااصدد اربملل مناا عام 

  نصةة   ةةنو   حمكمةة  تاةةتا    جمحةة:  جملااة مكتبااة امللااك عهااد الوطنيااة    - 35

عةة  مكتثةة  املحةةك ضاةةد ااو نيةة   د نةة     عشةةئون ااكتةةب ملاملكتثةةا  تصةةدر 

 مم1995دة 1416اا  ا ا ةدرااصدد اربملل مناا عام 

جمح  اقتصةاد   ثااضية  شةا    تصةدر عة  ااغ ضة  اات ار ة          : ةاملدينة املنور - 36

م 1979دةة املواضةق    1389مناا عام لااصناعي  عاملد ن  املنورفاةدر ااصدد اربمل

 مل انا تصدر  ل ث ث  لشا   اعاام

جمحةة  عحميةة  ثااضيةة  شةةا     تصةةدر عةة  ملزارف املصةةارح  د نةة          : املعرعااة - 37

ثةا عةاد  احصةدملر    ثةا توقفةا   دةة  1379اا  ا اةدر ااصةدد اربملل مناةا عةام    

 شا  ام
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رف املناةل  جمح  شا    تاةتا عةاآلداب ملااصحةوم ملاا ااضة  تصةدر عة  دا       املنهل : - 38

دةة  1355احصحاض  ملاانش  ا دملدف  د ن  ددفا ةدر ااصدد اربملل مناا عام 

 مم1937

جمحةةة   يا ةةةي  ثااضيةةة  متنوعةةة  ل ةةةثوعي  تصةةةدر عةةة  مؤ سةةة   : اليماماااة - 39

 دةم1383اايمام  ااصحفي   د ن  اا  ا ا ةدر ااصدد اربملل مناا عام 
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 رة :البحوث والدراسات واملقاالت عن املدينة املنو

 . املنورة املدينة يف واملقاييس العمارة آدمية - 1

 .طه عمر حامت/ املهندس

 م 88صيت دة1420 اا ان  رعيعا 21 ع اربمان 

 . األدبي اخلطاب التارخيي، اجلذر املنورة، املدينة آطام - 2

 .المروجي ةاحلة

 م 80صيت دة1419 حم ما  1ع اآل ام

 .احمللي تارخينا من جوانب إضاءة: الف ليون إبراهيم آل - 3

 .الظاهرا عقيل بن نعبد الرمح أبو

يت م1998 ضلا ةةة  -  نةةةا   دةةةة1418 شةةةوال - رم ةةةانا 2ع 18 جمحةةةد ااكتةةةب عةةةا 

 .191-190ص

 ( .املنورة املدينة عن)  الذكريات وحديث غالم إبراهيم - 4

 . كتوعة حممد مصطفى

 61-60 صيت  م16/11/1995دة23/6/1416ا  1038 ع اق ل

 61-60صيت م23/11/1995 دة1/7/1416ا 1039 ع

 .58 صيتم21/12/1995دة29/7/1416ا1043ع

عباااد /األساااتاذ ماااع حاااوار)  والتعلااايم املناااورة املديناااة حاااول وحاااديث الطيباااة طيباااة ابااان - 5

 ( . العربي حممد رعبد القاد مالرحي

 . الدوسرا يوسف حممد

 .35-32 صيت م1992/ما و/ 23دة1412/اااصدف ذمل/ 21ا 638ع13 ا ااش  

 . الشريفني احلرمني خادم ومشرو  األنصار أبناء - 6

 .األنصارا حممد الرمحن عبد

 .90صيت م1991/ ثتمل/25 دة 1412اربملل رعيع17ا 1173ع اايمام 

   باإلجنا ات ملي ة عصوهلا عريدة ملحمة املنورة املدينة يف االتصاالت - 7

 .احملرر

 .84– 78صيت دة1412 اربمله ةادىا  117 ع18 ا املد ن 

 طاااالب لاااد   العلاااوم ماااادة يف التحصااايل علاااى واملاااادا اللفظاااي التعزياااز اساااتخدام أثااار - 8

 . املنورة باملدينة املتوسطة املرحلة

 . غوني أمحد منصور

 2 جمحةةةةةديت اة ةةةةة مي  ملاادرا ةةةةةا  اارتعو ةةةةة  ااصحةةةةةوما  ةةةةةصود املحةةةةةك دامصةةةةة  جمحةةةةة 

 م320-295صيت م1993دة1413ا
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 الكمااااور تعلااام  ةااااعوبات علاااى  التغلااااب يف الشااافاعة  صااااورةامل الشااارائ   اسااااتخدام أثااار  - 9

 .املنورة باملدينة االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لد االعتيادية 

 .كابلي حمن طالل

-161ص يتم1993/دةةة1413ا 6جمحةةد يتاارتعو ةة  ااصحةةوما ااصز ةةز عثةةد املحةةك دامصةة  جمحةة 

191. 

 اجلزائااريني علماااءال بعاا  تااراجم)  احلجااا  إىل اجلزائاار ماان حوحااو رضااا أمحااد - 10

 (.املنورة املدينة إىل نزلوا الذين

 سعد اهلل . القاسم أبو

 م 52-46صيت م1993  وايو-دة1414 ا  ما 506ع 55 جمحد املنال

 (.خمطوط كتاب يف قراءة)  احلبيبة بطيبة وقع ما بذكر الغريبة األخبار - 11

 .اجلاسر محد

 -130صيت م1993  ضلا ةةة- نةةةا   دةةةة 1413شةةةصثان-ردةةةبا2-1ع28 ا ااصةةة ب

 م131

 م 247صيت 1993  لع  ل مارا -دة1413 ملشوال رم انا  4-3 ع 28 ا

 (.املنورة املدينة من أدباء عن دراسات)  اجلامعية الرسائل يف المعوديون األدباء - 12

 .احليدرا الرمحن عبد بن اهلل عبد

 .140مل135مل125ص يتم 1996 ثتمل دة 1417اا ان  رعيعا 2ع22ا اادارف

 أمااني : ماانهم املنااورة املدينااة ماان األدباااء تااراجم ي اام كتاااب يف قااراءة)  سااعوديون أدباااء - 13

 (. يدان حمني وحممد ضياء وعزيز األنصاراوعبد القدوس  مدني

 .احملرر

يت م1995 لاسةط   -  وايةو  دةة 1416 ةةف   - حمة م ا 4ع 16جمحد ااكتب عا 

 .414-413ص

 شااا ون دعااااتر)  العربياااة اجلزيااارة يختاااار مصاااادر مااان مصااادرا العثمااااني األرشااايف - 14

 (.املنورة باملدينة اخلاةة الوثائ  وبع  هلا، التابعة واألوقاف الشريفني احلرمني

 . ةابان سهيل  

 دةةة1418 اآلخةة ف ةةةادى-حمةة ما1ع 3جمحةةد ااو نيةة  ضاةةد املحةةك مكتثةة  جمحةة 

 .76-54صيت م1997 ل توع -ما و

 العربيااااة  اململكااااة  يف الصااااحية  عاهااااد امل يف التعليميااااة  الوسااااائل  ماااان  االسااااتفادة - 15

 (املنورة باملدينة بنات+بنني- الثانوا الصحي املعهد)  المعودية

 النقشبندا احل  عبد المالم عبد
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 يتم1990/دة1410ا-يت1ا2جمحداارتعو  يت  ااصحوما  صود املحك دامص  جمح 

 م248-241ص
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 (.ورةاملن املدينة)المعودية العربية اململكة يف األماكن أمساء - 16

 . حممدين حممود حممد

 م 7صيت م 1992مارا- نا   دة1412 شصثان ردبا  4 ع 17 ا اادارف

 (.املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة) وحتقيقه الرتاث نشر يف اململكة إسهام - 17

 .ال بيب حممد بن أمحد

 .591-590صيت م1999 آب – متوز دة1420 اا عيصانا 10+9ع 34ا ااص ب

 (.املنورة باملدينة حكمت عارف مكتبة)  وحديثًا قدميًا اإلسالم يف كتباتامل أشهر - 18

 . اجلندا علي حممد

 118-115صيت م1994 لاسط  -دة1415 ةف ا  212 ع 18ا اافيصل

 ومنهااااا باململكاااة  اإلةااااالحاتعبااااد العزياااز )   امللاااك  عهااااد يف الداخلياااة  اإلةاااالحات  - 19

 (.الشريف النبوا باملمجد اإلةالحات

 . الغامدا ةاحل بنعزيز عبد ال

 .304-221صيت دة1420ا  109 ع31 ا اة  مي  ا امص  جمح 

 . املدينة يف العربية علم أةول - 20

 . الصاعدا عراج بنعبد الر ا  

 .415-275صيت دة1418 -1417ا  106-105 ع 28 ا اة  مي  ا امص  جمح 

 مكااة وتاااريخ جغراعيااة)  ملقدسااةا الااديار إىل القدميااة الفارسااية الاارحالت علااى أضااواء - 21

 (.املنورة واملدينة املكرمة

 ( .الرياض يف اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية سفري)  هادا علي حممد

 صيت م 1996د سةةةمل  – نةةةوضمل -دةةةة1417 شةةةصثان  ردةةةب ا  2-1 ع  32ا ااصةةة ب

28-36   

 (.املنورة املدينة على الواعدين مشاهري بع  تراجم) عابرون أعالم - 22

 .رراحمل

 يتم1992 ل توع  - ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع54جمحد املنال

 .216-211ص

 األنصااااارا، القاااادوس عبااااد /األسااااتاذ )المااااعودية العربيااااة اململكااااة يف اللغااااة أعااااالم - 23

 (.األنصارا الرمحن عبد  /واألستاذ

 باكال حممد حمن حممد

 .301مل291 ص يتم1997 دة1417يتا2ا9جمحديت اآلدابا صود املحك دامص  جمح 

 ( .املنورة املدينة نزيل اجلزائرا اإلبراهيمي البشري حممد الشيخ)  وأعمال أعالم - 24

 . قينة بن حممد
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 م123-120اربنصار يت م1997  نا   دة1417 رم انا 537 ع 58جمحد 62ا املنال
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 احلاارمني يف األغااوات شاانون علااى املشاارف مااع حااوار)  الاانظري منقطااع نماال األغااوات - 25

 (.ُيمين عريد سامل الشرعي ووكيلهم فنيالشري

 . اهلل نصر توعي 

 .42صيت م1990 ضلا   دة1410 ردب 12ا 1092 ع 39ا اايمام 

 ( .النبوا املمجد توسعة)  التاريخ مد  على الشريفني للحرمني توسعة أكرب - 26

 . احملرر

 .18-15 مل 5ص يتم1991  ثتمل - دة1412 اربملل رعيعا 7 ا زا 46ا يتاة  م  اات ام  ا احلد

 تماااار ومجاليااااة معماريااااة حتفااااة: التاااااريخ يف الشااااريفني للحاااارمني توسااااعة أكاااارب - 27

 .الناظرين

 .احملرر

-48 صيتم1996/مةا و 10- لع  ةل  /20 -دةة 1416 احل ة /  ذمل /23-3ا 826 ع ااش  

51. 

 . عريد معمارا طرا : التاريخ يف الشريفني للحرمني توسعة أكرب - 28

 .احملرر

 ص يتم 1997مةةةا و 2 -اع  ةةةل26-دةةةة1417 ذملاحل ةةة 4-اااصةةةدف ذمل 27ا 872 ع ااشةةة  

20- 23. 

 النباوا  املماجد )  الشاريفني  احلارمني  خادم عهد يف الشريفني للحرمني توسعة أكرب - 29

 ( .قباء وممجد

 .احملرر

 نةةةوضمل -دةةةة1412 اربمله ةةةةادىا  11ا ةةةزا 46ايت احلةةةدا  اة ةةة م  اات ةةةام 

 م 48- 44 صيت م1991

 ها(.1405)  الشريف النبوا للممجد توسعة أكرب - 30

 .  احملرر

 .35صيت م1999 ضلا   دة1419 شوالا 43ع املص ض 

 . الشريف املصحف لطباعة العامل يف طباعي جممع أكرب - 31

 .  احملرر

 م45صيت م1998/ ثتمل/24 دة1419 اآلخ ف ةادى14ا 1660ع اادعوف

 .17ص يتم1999/ ثتمل/23 دة1410 اآلخ ف ةادى13ا 1710ع

 .القرآن وعلوم..  الشريف املصحف لطباعة العامل يف طباعي جممع أكرب - 32

 . احلماد سلطان

 م 90-88صيت م1999/ نا  /21 دة1419 شوال4ا 1676ع اادعوف
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 ومماجد  الشاريف  النباوا  احلارم  توسعة) وةيانتها توسعتها..  املقدسة األماكن - 33

 (.القبلتني وممجد قباء

 .  احملرر

 م37-36صيتم1989/ل توع / 7دة1410اربملل رعيع8ا 521ع11ا ش  اا
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   أنس بن مالك املدينة أهل إمام - 34

 .املهندسعبد القادر  حلمي

 م 27 صيت دة1413 اربملل رعيعا  3 ع 22 ا االف  

 .اهلجرة دار إمام أنس بن مالكاإلمام  - 35

 البلوا رياض بن قاسم

 .115-114صيت م1991  وايو دة 1412حم ما  83ع 30ا اادضاع

 .المعودا العهد يف املنورة املدينة أمراء - 36

 .احملرر

 .41-38صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 عباد  امللاك  عهاد  يف املنورة املدينة جلبهة عامًا قائدًا العزيز عبد بن حممد األمري - 37

 .العزيز

 .احلميد حممد بن اللطيف عبد

 .143-140صيت م1998 ما و دة1419 حم ما 1ع 1ا اادرعي 

 . املعرعة بها تتباهى عريدة شخصية مقرن األمري - 38

 . املنقرا حممد

 .32– 29صيت م21/5/1998-دة25/1/1419ا  1162 عاق ل 

 اخلطيااة رسااائله ماان ومناااذج حياتااه..  إبااراهيم آل إبااراهيم باانعبااد العزيااز  األمااري - 39

 (.املنورة املدينة يف وأعماله وإمارته

 .زيدال حممد إبراهيم

  ونيةةةو - مةةةا و دةةةة1414ذمل احل ةةة   -اذمل اااصةةةدف  3ع 15جمحةةةد ااكتةةةب عةةةا 

 .315-301صيت م1994

 شاايخ املاادني حماان أمااني عاان دراسااة) برياال مكتبااة وخمطوطااات احللااواني أمااني - 40

 (.الشريف النبوا احلرم

 .محدان علي محدان عاةم

 .407-398صيت م1989 لاسط  دة1410 حم ما 3ع 10جمحد ااكتب عا 

 .واألدب التاريخ رائد..  مدني أمني - 41

 .احملرر

 .51صيت م1994  ونيو دة1415 حم ما 516ع 56جمحد 60ا املنال

 اهلل عباد  /الشايخ  ماع  حوار) اململمون ووعاها التاريخ سجلها واملدينة مكة يف اإلجنا ات - 42

 (.البمامعبد الرمحن  بن

 .  احملرر

 م66-64صيت م1998/ضملنو/28 دة1419رم ان22ا 1539ع 48ا اايمام 
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 (.األدبي املنورة املدينة نادا)  الداخل من رؤية..  اململكة يف األدبية األندية - 43

 .اهلريف علي بن حممد

 .51-46صيت م1992 ل توع  دة 1413اآلخ  رعيعا 4ع 22ا االف  

 .املنرخ األثرا..  األنصارا - 44

 .األنصارا الطيبعبد الرمحن 

-ل تةوع   دةة 1418 اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .149صيت م1997 نوضمل

 .وعمالقًا أديبًا..  األنصارا - 45

 .القرشيعبد اهلل  بن حمن

 -  ةةةةثتمل دةةةة 1419 ردةةةب  - اآلخةةة ف  ةةةةادى ا 553ع 60جمحةةةد  64ا املناةةةل 

 .121صيت م1998 ل توع 

 .الرائد..  األنصارا - 46

 .احلقيل محد بنعبد اهلل 

 -  ةةةةثتمل دةةةة 1419 ردةةةب  - اآلخةةة ف  ةةةةادى ا 553ع 60جمحةةةد  64ا املناةةةل 

 .122صيت م1998 ل توع 

 .اململكة يف والتاريخ واألدب الصحاعة رائد.. األنصارا - 47

 .  احملرر

 -  ةةةةثتمل دةةةة 1419 ردةةةب  - اآلخةةة ف  ةةةةادى ا 553ع 60جمحةةةد  64ا املناةةةل 

 .120صيت م 1998ل توع 

 .الرواد علم.. األنصارا - 48

 .خياط مرععبد اهلل 

 .155صيت م1995 د سمل-نوضمل دة1416 ردبا527ع 57جمحد61ا املنال

 .واألدب العلم عقيد.. األنصارا - 49

 .الظاهرا عقيل بنعبد الرمحن  أبو

يت م1992 د سةمل -نةوضمل  دةة 1413 ملاآلخة ف  اربمله ةةادى ا 500ع 54جمحد املنال

 .137ص

 . الريادة يف قمة..  األنصارا - 50

 .خياط عمر عبداهلل

-ل تةوع   دةة 1418 اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 م150صيت م1997 نوضمل
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 .املتعددة املواهب..  األنصارا - 51

 .مخيس بن عبداهلل

-ل تةوع   دةة  1418اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .148صيت م 1997نوضمل

 .املوسوعي..  األنصارا - 52

 .الدين ةالح دحمم

-ل تةوع   دةة  1418اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .151صيت م 1997نوضمل

 .واملنهل األنصارا - 53

 عطار الغفور عبد أمحد

-150ص يتم 1995د سةةمل-نةةوضمل دةةة 1416ردةةبا527ع 57جمحةةد61ا املناةةل

153. 

 (.األنصاراالقدوس / عبد الراحل لألديب كتاب يف قراءة)  األنصاريات - 54

 .احملرر

 .109صيت م1992 ضلا   –  نا   دة1412 ردبا 1ع 13 اد ااكتب عا 

 (.الشريفني احلرمني وتوسعة واملدينة مكة يف اخلدمة)  الثالثة احلكم أنظمة - 55

 .احملرر

 .5-2صيت دة1412 رم انا  9 ع 21 ا االف  

/ الادكتور )  األوىل اإلساالمية  عاة اخلال مبهاد  اهتماام  هاو  املديناة  بتاريخ االهتمام - 56

 (.املدينة جملة مع لةبمقا يف بدرعبد الباس  

 .  احملرر

 .50-46صيت م1998 نوضمل دة1419 ردبا 132ع 21ا املد ن 

 .األخال  ومكارم املدينة أهل - 57

 .املعلميعبد اهلل  حييى/ الفري 

 .89صيت م1989 ل توع  دة1410 اربملل رعيعا 85ع 10ا ااو ب احل ا

 .املنورة املدينة مبنطقة المياحية املقومات أهم - 58

 .سجيين إمساعيل

 م 82صيت م1997 لع  ل دة1417 احل   ذملا  128 ع 20ا املد ن 

 جعفاار أبااي العباسااي اخلليفااة عهااد خااالل احلجااا  يف واحل ااارية المياسااية األوضااا  - 59

 ( .ها158-136) املنصور

 .جريس علي بن غيثان
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يت م1994 ضلا ةةةةة  - نةةةةةا   -دةةةةةة1414 شةةةةةصثان -ردةةةةةبا  2-1 ع 29ا ااصةةةةة ب

 م 61-51ص
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 قااراءةيف)  الشااريفني احلاارمني علااى حمااني باان شااعبان/ األشاارف الماالطان أوقاااف - 60

 (.  القحطاني سعد بن راشد/ تأليف من كتاب

 .احملرر

 م206ص يتم 1995لع  ل – مارا دة1415 شوال - رم انا 2ع 16جمحد ااكتب عا 

 .الكرام الصحابة بع  ووقفيات ويةالنب األوقاف - 61

 .احلجيلي سعد بن حممد بنعبد اهلل 

يت م2000مةةةارا1999 د سةةةمل دةةةة1420 احل ةةة  ذ  -رم ةةةانا  28-27 ع ااصايةةةق

 م 67-63ص

 . املنورة باملدينة اإلسالم يف بلدية أول - 62

 .احملرر

 .53-46صيت دة 1419شوالا 20ع اربمان 

 . المالم باب - 63

 .احملرر

 م 57صيت م1997 لع  ل دة1416 اااصدف ذملا  125 ع 20ا املد ن 

 علاااى اجلاسااار محاااد/ العالماااة مالحظاااات علاااى تعليااا )  جمهاااول تااااريخ عااان البحاااث - 64

 ( .املنورة للمدينة الشامل التاريخ كتاب

 .بدرعبد الباس  عبد الر ا  

 م82صيت م1995  وايو/ دة1416 ةف ا 217 ع 19 ا ااص عي  اجملح 

 .50صيت م1995 لاسط / دة1416 اربملل عيعرا  218 ع 19 ا

 املدينااة مطااار) المااعودية العربيااة اململكااة يف واجلويااة البحريااة املواةااالت باادايات - 65

 (.املنورة

 .الملمانعبد اهلل  حممد

 .28مل22صيت م1999 ضلا  - نا   دة1419 شوالا 268ع اافيصل

 املنااورة، املدينااة وجرياادة ، ينااةاملد مطبعااة) اململكااة يف والنشاار املطااابع تاااريخ بدايااة - 66

 (.املنورة باملدينة احلجا  وجريدة الرقيب وجريدة

 .العتييب عوي  بن إبراهيم

 .63-61مل58صيت م1997  ونيو-ما و دة 1418حم ما 247ع اافيصل

 .واحلاضر املاضي بني املنورة املدينة يف احل ارا البعد - 67

 .عشقي ماجد أنور

 م68صيت دة1418 حم ما 15ع اربمان 
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 عااارف تااأليف) قااراءة يف كتاااب ماان   هااا1417-1 ساانة ماان املنااورة املدينااة أمااراء تاااريخ - 68

 عبد الغين(.  أمحد

 .اجلاسر محد

 م102-100صيت م1997 مارا -دة1417 اااصدف ذملا  238 ع 21 ا ااص عي  اجملح 

 .102-100صيت م1997 ما و-لع  ل دة1417اذمل احل    239ع 21ا

 .املنورة املدينة يف يالرياض التاريخ - 69

 .  احملرر

 .84صيت م 1999مارا دة 1419ذملاااصدفا133ع املد ن 

/عبااد الباساا  الدكتور تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) املنااورة للمدينااة الشااامل التاااريخ - 70

 (.بدرعبد الر ا  

 .حمني حممدعبد اهلل 

 م 97-92صيت م1994 ملل توع   ثتمل -دة1415 اآلخ  رعيعا  214 ع اافيصل

 عبد العزيز . امللك عهد يف املنورة املدينة تاريخ - 71

 .العمراعبد الرمحن  علي

 م 25صيت م1999 مارا دة1419ا ذمل اااصدف  133 ع املد ن 

 مان  كتااب  يف قاراءة ) اجملااور  وتعزياة  املشااور  نصايحة : املممى املنورة املدينة تاريخ - 72

 (.عرحون بن حممد بن/ عبد اهلل تأليف

 .احملرر

يت م1997  ونيو – ما و دة1417ذمل احل    -اذمل اااصدف  3ع 18جمحد ااكتب  عا

 .287-286ص

 . املنورة املدينة يف ثور جبل حتديد - 73

 وآخرون عالتةعمر حممد 

 م 76صيت دة1413 اا عيصانا  499 ع 54 جمحد املنال

 .املدينة أهل عمل يف القول حتقي   - 74

 .األشقرعبد اهلل  سليمان عمر

 م 107صيت دة1415 حم ما  3 ع م احلك

 لطالباات  أجنبياة  كلغاة  اإلجنليزياة  اللغاة  تعلايم  يف االنفعالية العوامل بع  حتليل - 75

 .املنورة باملدينة الثانوية ملدارس

 .الري  هب حمني إميان

يت م 1994 ونيةو / م1993  وايةو  دةة 1414ذمل احل ة    - حمة م ا 6+5ع 3جمحد ااصايق

 م246-245ص
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 . وسويقة المي  بني تداعيات - 76

 .محدان علي محدان عاةم

 م17-16يت م21/5/1998 دة25/1/1419ا 1162عاق ل 

  م17صيت م28/5/1998 دة3/2/1419ا 1163 ع

 م 17صيت م4/6/1998دة10/2/1419ا 1164 ع

 م25صيت م11/6/1998 دة17/2/1419ا 1165 ع

 .37صيت م18/6/1998 دة24/2/1419ا 1166 ع

/ الادكتور  تاأليف  مان  كتااب  يف قراءة)والبحتة التطبيقية علومال يف املخطوط تراثنا - 77

 (.رشيد هاشم حممد/ األستاذ وإشراف منال عمار مصطفى

 احملرر

-575صيت م 1993ل تةوع  - ةثتمل  دةة 1414 اا عيصانا 5ع 14 جمحد ااكتب عا 

576. 

 .شاخمة اإلسالمية اجلامعة: المعودية اجلامعية املدن تصميم - 78

 .احلمنعبد الرحيم  حييى/ واملهندس يف،الشر ممل  حممد

 م44مل42صيت م1996/ ثتمل/7 دة 1417اآلخ  رعيع24ا 1421ع اايمام 

 .املنورة باملدينة النظاعة خدمات تطور - 79

 احملرر

 م 18صيت دة1410 اربملل رعيعا  105 ع 16ا املد ن 

 .األراضي استخدامات وتنو  املنورة للمدينة العمرانية الكتلة تطور - 80

 .كعكي/ عبد العزيز عبد الرمحن املهندس

 .103-98صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 احلارمني  خاادم  عهاد  إىل العزياز  عباد  امللك عهد من املنورة املدينة يف الزراعي التطوير - 81

 .الشريفني

 .  احملرر

 .76-74صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة ) هااا1408-هااا1344 ماان املنااورة املدينااة يف األهلااي التعلاايم - 82

 (.األدبي املنورة املدينة نادا منشورات ومن احليدرا اهلل عبد اهلل دخيل/ األستاذ

 احملرر

يت م1993  ونيةةو-مةةا و دةةة1413 احل ةة  ذمل- اااصةةدف ذملا 3ع 14 جمحةةد ااكتةةب عةةا 

 م 352ص

 م74-73صيت م1993  ثتمل – لاسط  دة1414 اربملل رعيعا 201ع اافيصل
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 حماان حممااد ناااجي/ األسااتاذ تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة)  املنااورة املدينااة يف التعلاايم - 83

 (.األنصارا

 .مطبقاني ةالح ما ن

 م148- 128صيت دة1413 اا عيصانا  499 ع54 جمحد املنال

 م 203صيت دة1414 حم ما  6-5 ع ااصايق

 .107– 106صيت م1994  وايو - ونيو دة1415 حم ما  143 ع ااو ب احل ا

 نااجي / األساتاذ  تأليف من كتاب يف قراءة) ها1413 -1 املنورة املدينة يف التعليم - 84

 ( .األنصاراعبد القادر  حمن حممد

 .غامن  يان حامد

يت م1994  ونيةةو/ م 1993 وايةةو دةة 1414ذمل احل ةة  - حمة م ا 6+5ع 3جمحةةد ااصايةق 

 .207-203ص

 .المعودا العهد يف املنورة املدينة تعليم - 85

 .  احملرر

 .69-68صيت دة 1419شوالا 20ع اربمان 

 مخمااة يف الثماارة ن ااج خااالل املعدنيااة العناةاار وبعاا  المااكر حمتااو  يف الااتغريات - 86

 . املنورة املدينة يف البل  خنيل من أةناف

 .قاسمعبد العزيز عبد اهلل 

 .36صيت م1994-دة1414ا 6جمحديت ااصحومعثد ااصز ز ا املحك دامص  جمح 

 خلاااف/األسااتاذ  مااع  لقاااء ) الشااريف  النبااوا  احلاارم  يشااهدها  توسااعة  أكاارب  ةاايل تفا - 87

 (.التوسعة على املشرف عاشور أمحد

 .باحكم سعيد خالد

 .18صيت م1992/ لع  ل/ 2 دة1412/رم ان/3ا 1336 ع اادعوف

 .املنورة باملدينة واخلاةة احلكومية باملنسمات العامة العالقات إدراك أداء تقويم - 88

 .خطاب كامل حممد

 .110-71صيت م1992و  وني  نا   -دة1412 احل   ذمل - ردبا  2+1 ع ااصايق

 باملديناة  العزياز  عبد امللك جبامعة الرتبية بكلية التعليمية الوسائل مقرر تقويم - 89

 .املنورة

 كابلي حمن طالل
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-3صيتم1992/دةة 1412ا5جمحةد يت اارتعو ة   ااصحةوم اااصز ةز  عثةد  املحةك  دامصة   جمح 

 م34
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 بدعااة  النبااوا واملمااجد  احلاارام املمااجد  يف والشاابابيك واجلاادران  باااألبواب لتمماا ا - 90

 (.اهلل يرمحه با  بنعبد اهلل  بن العزيز عبد الشيخ مساحة عتاو  من)

 احملرر

 .26-7صيت دة1417 اآلخ ف ةادى - اربملل رعيعا  48 ع اة  مي  ااثحوث جمح 

 بعا   يف العالية والقلوية احلرارة درجات حمبات باسيلوس خس من أنوا  تواجد - 91

 .املنورة املدينة ترب

 .احملرر

 96صيت م1996/دةة 1416ا 9جمحةد يت اارتعو ة   ااصحةوم عثةد ااصز ةز ا   املحةك  دامص  جمح 

 يتماةجنحيز  اااساا

 لإلسااااالم الشااااريفني احلاااارمني خااااادم حققهااااا ح ااااارية رسااااالة النبااااوا احلاااارم توسااااعة - 92

 .واململمني

 . احملرر

 .9 – 6صيت م17/12/1992– دة23/6/1413ا 893ع اق ل

 . املدينة إلعمار إعادة الشريف النبوا احلرم توسعة - 93

 . األمحدا سليمان بن العزيز عبد/ املهندس

 م 53صيت دة1410 حم ما 9ع اربمان 

 . التاريخ عرب الشريف النبوا احلرم توسعة - 94

 . احملرر

 م 7صيت دة1408 اربمله ةادى- اا ان  رعيعا 106ع املد ن 

 . الشريفني احلرمني توسعة - 95

 . عاشور محد خلف

 م 36-22ص يتم1992  ع  ل-دة1412 شوال رم انا4ع مل ا   لد  

 . الواقع أرض على إعجا  الشريفني احلرمني توسعة - 96

 . احملرر

 .31-26صيت م1999/ نا  /23 دة1419 شوال6ا 959ع ااش  

 .احلجيج وراحة حلجا أمن..  الشريفني احلرمني توسعة - 97

 .  احملرر

 .21-18 اربنصار يت م4/6/1992 دة3/12/1412ا 867ع اق ل

 . اململمني ألمنية وحتقي  اململكة لرسالة جتميد الشريفني احلرمني توسعة - 98

 . احملرر
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 م28-26صيت م4/7/1991 دة22/12/1411ا 821 ع اق ل
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 . الكرب  ةالتوسع وقصة التاريخ عرب الشريفني احلرمني توسعة - 99

 . الثنيان حممد عمر

 م73– 54صيت م1999 ضلا  –  نا   – دة1419 شوالا 10ع 47 جمحد ااااضح 

 . واملشاعر املواقيت ومماجد الشريفني احلرمني توسعة - 100

 . خاشقجي حمني بن حمام

 م 63-44ص يتم1992 مارا دة1412 رم انا  3 ا زا 47ا يتاة  م  اات ام ا احلد

 عطاااء الشااريف النبااوا للممااجد التارخييااة الشااريفني احلاارمني خااادم توسااعة - 101

 .املكان خبصوةية يلي 

 .األمحدا سامل

 .43-35ص خاص مححقيت  دة1415 شصثان24ا 1341ع اايمام 

 ( .الشريف النبوا املمجد توسعة) الشريفني احلرمني وإعمار توسعة - 102

 . احملرر

 .21– 16صيت دة1420 ردب- اآلخ ف ةادىا 7-6ع 29ا االف  

 .التاريخ سيخلده رائع وعمل متكامل إجنا  الشريفني احلرمني وعمارة توسعة - 103

 .  احملرر

 .7-6صيت م26/8/1995 دة25/8/1415ا 998ع اق ل

 . التصورات يفو  إجنا  الشريفني احلرمني وعمارة توسعة - 104

 . احملرر

 .15– 14صيت م1992  ثتمل26/ دة1413  اربملل رعيع28ا 654ع 13ا ااش  

 .  الشريف النبوا للحرم الشريفني احلرمني خادم وعمارة توسعة - 105

 .احملرر

 نةةوضمل – ل تةةوع  دةةة1415 ملاآلخةة ف اربمله ةةةادى ا 519ع 56جمحةةد 60ا املناةةل

 .321صيت م1994

 املكتبااات عاان يتحاادث مقااال)  باحلجااا  املكتبااات عاان الرتكيااة باللغااة نصااو  ثالثااة - 106

 ومكتبااة حكماات عااارف مكتبااة و الشااريف النبااوا احلاارم مكتبااة وعاان مااة،عا احلجااا  يف

 (.خاةة املنورة باملدينة العامة واملكتبة احملمودية

 .ةابان سهيل

 جماول صيتم1999 ما و– دة1420 حم ما 5ع 2ا اادرعي 

 . مدني أمني جائزة - 107

 . املهندس القادر عبد أمحد

 م 32صيت م23/8/1998 دة1419 اربمله ةادىا 5ع 28ا االف  
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 ".مدني أمني" باسم جائزة - 108

 .احملرر

 .117-116صيت م1990 مارا دة1410 شصثانا 158ع 14ا اافيصل

 .املنورة املدينة جائزة - 109

 .احملرر

  نةةا   / م1994 د سةةمل  دةةة 1415شةةصثان  - ردةةبا 520ع 56جمحةةد  60ا املناةةل

 .167-166صيت م1995

 .املنورة املدينة جائزة - 110

 .  األمحدا سامل

 .46ص خاص مححقيت  دة1415 شصثان24ا 1341ع اايمام 

 .اإلسالمية للقيم وتأةيل التميز تكريم..  املنورة املدينة جائزة - 111

 اجلهين عرج بن مقبول

 .59-58صيت م8/12/1994 دة6/7/1415ا 991ع اق ل

 .النبوية املدينة جائزة - 112

 .احملرر

 .9صيت م1991 مارا – ا  ضل دة1411 شصثانا 170ع 15ا اافيصل

 اجلامعااااة) املمااااتقبل أجيااااال إلعااااداد منااااارات..  الماااابع المااااعودية اجلامعااااات - 113

 (.املنورة باملدينة اإلسالمية

 .احملرر

 .7-6صيت م1994  وايو –  ونيو دة1415 حم ما 204 ع 18ا ااص عي  اجملح 

 (.املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة) والتطور النشأة..  المعودية اجلامعات - 114

 .  احملرر

-202مل 200ص يتم1999 ضلا ة   -  نةا    دةة 1419 شوالا 555ع 60جمحد 64ا املنال

203. 

 (.املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة) بالدا يف اجلامعات - 115

 .الشيخ آلعبد اهلل  بن حمن

 .188صيت م1999 ضلا   –  نا   دة1419 شوالا 555ع 60جمحد 64ا املنال

 للعااامل هااد  ومنااارة إشااعا  ومركااز  الاادعوة، منطلقااات أحااد( اإلسااالمية) اجلامعااة - 116

 . اإلسالمي

 . احملرر
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 م 16صيت دة1420 اا ان  رعيعا 21ع اربمان 
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 .اململمني أبناء تعليم يف بار  دور..  اإلسالمية اجلامعة - 117

 .  احملرر

 .49صيت م25/7/1996 دة10/3/1417ا 1071ع اق ل

 وتقاااديره باااالعلم بعنايتاااه املتعلااا  العزياااز عباااد امللاااك حيااااة يف الاااديين نااب اجلا - 118

 (املنورة باملدينة مايتعل )للعلماء

 الصاعدا حممد بن خالد

 .187-181صيتدة1420ا109ع31ا اة  مي  ا امص  جمح 

 (.م1742/ها1155) سنة املنورة املدينة يبكي البييت جعفر - 119

 .داهش أبوعبد اهلل 

 63-62صيت م1995  ثتمل-لاسط  دة1416 اآلخ  رعيعا 226ع اافيصل

 يف مناارة  املناورة  باملديناة ( الكاريم  القارآن  لتحفاي   اخلريياة  اجلمعياة ) القرآن مجاعة - 120

 . وإعدادهم النشء تربية

 . العمرا سلمان

 م 50صيت دة1413/ةف /7ا 1216ع اايمام 

 . واحملتاجني واألرامل الفقراء على احلانية اليد - اخلريية اجلمعيات - 121

 . احملرر

 م 22صيت دة1412 شوال/ رم انا 119ع 18ا املد ن 

 . واملدينة مكة يف سنان املعمار جهود - 122

 . حرب حممد

 .122-121 مل 115صيت دة1413 اربملل رعيع -  حم ما 2ع اادارف

 داالماعو  اجملتماع  مقوماات  حفا   يف وأثاره  األمان  بم  يف العزيز عبد امللك جهود - 123

 ( .املنورة باملدينة يتعل  ما) وا دهاره وتنميته

 . املغذوا حممد بن الرحيم عبد

 .490-389صيتدة1420-1419ا 108ع 30ا اة  مي  ا امص جمح  

 مكتبااات منهااا) املكتبااات حركااة دعاام يف العزيااز عبااد امللااك عبااد امللااك جهااود - 124

 (.ملنورة املدينة

 المامل حممد سامل

 نةةوضمل  دةة 1419ذمل احل ةة  -ردةب ا 2ع4جمحةد  ااو نيةة  ضاةد  املحةةك مكتثة   جمحة  

 م108-45صيت م1999 لع  ل  -م1998
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 . النبوية باملدينة العام التعليم نشر يف العزيز عبد امللك جهود - 125

 . الغامدا الربكات اهلل عبد بن ةاحل

 م 389-305صيت دة1420ا 109ع اة  مي  ا امص جمح  

 مااان عااادد ماااع لقااااءاتعباااد اجملياااد ) األماااري مساااو خصااايةش يف إنماااانية جواناااب - 126

 (.املنورة املدينة إمارة يف والمعادة املعالي أةحاب

 .  احملرر

 م190-186صيت دة1416 شصثان 12ع اربمان 

-1039) العثمانياة  الوثاائ   بعا   خاالل  مان  احلجاا   يف العلمية احلياة من جوانب - 127

 (.ها1336

 . ةابان سهيل

 .19-171صيتم1998 ما و – دة1419  محما 1ع 1 ا اادرعي 

 . املنورة للمدينة اجلغراعية الشخصية من جوانب - 128

 . الرويثي أمحد حممد

   105-84صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 اهلل عباااااد باااان  كربياااات  حمماااااد:تااااأليف )  املدينااااة  حماسااااان يف الثمينااااة  اجلااااواهر  - 129

 (  احلميين

 .احليدرا اهللعبد  

يت م2000 لع  ةل  –  نةا    دةة 1420 احل   ذمل- رم انا 3-2ع 21جمحد ااكتب عا 

 م169-160ص

 (.محدان علي محدان عاةم /الدكتور تأليف من كتاب يف قراءة ) األغوات حارة - 130

 .احملرر

 .72-71صيت م1993 د سمل – نوضمل دة1414 اآلخ ف ةادىا 204ع اافيصل

 .املنورة املدينة يف عامةال احلدائ  - 131

 .مكي إبراهيم شوقي حممد. د

يت م1993  ونيةةو/م1992  وايةةو دةة 1413ذمل احل ةة   - حمة م ا 4+3ع 2جمحةةد ااصايةق 

 .140-131ص

 . املنورة املدينة حرم حدود - 132

 .احملرر

 م 30صيت دة1413 شصثانا 6ع اربمان 

 . املنورة املدينة حرم حدود - 133

 . القارئ الفتاح عبد بن العزيز عبد/الدكتور
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 م75– 70صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع املنال
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 احلااارمني خاااادم توساااعة)  التااااريخ عااارب وتوساااعتهما عمارتهماااا: الشاااريفان احلرماااان - 134

 ( .وعمارته الشريف النبوا للممجد العزيز عبد بن عهد امللك الشريفني

 . احملرر

يت م1989 ل تةوع   - دةة 1410 اربملل رعيةع ا 9 ا ةزا  44ايت اة ة م   اات ام ا احلد

 .68-64مل55ص

 . خالدة معمارية قمة الشريفان احلرمان - 135

 . احملرر

-4صيت م1994 نةةوضمل– ل تةةوع  دةةة1415 ا مةةادانا 519ع 56 جمحةةد 60ا املناةةل

 م 17

 .خالدة معمارية قمة..  الشريفان احلرمان - 136

 .  احملرر

-122صيت م1999 ضلا ةة  –  نةةا   دةةة1419 شةةوالا 555ع 60جمحةةد 64ا املناةةل

 م 131

 ( .كتاب يف قراءة) املعاةرة اإلسالمية العمارة قمة الشريفان احلرمان - 137

 . احملرر

 .20-16ص يتم1997 لاسط  دة1418 اا ان  رعيع - اربملل رعيعا 8ع 21ا مل ا   لد  

 تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) املعاةاارة اإلسااالمية العمااارة قمااة الشااريفان احلرمااان - 138

 ( .عطار حمني منصور/األستاذ

 . احملرر

 .53-52ص يتم1996/  ع  ل/20 دة1416 احل   ذمل23-3ا 826ع ااش  

 . والبناء التطوير ملحمة الشريفان احلرمان - 139

 . احملرر

 .5-4صيتم م1991  وايو دة1411 احل   ذملا167ع15ا ااص عي  اجملح 

 والتوسااعة الشااريف النبااوا املمااجد)  التاااريخ يف توسااعة وأكاارب الشااريفان احلرمااان - 140

 ( .الكرب 

 . احملرر

 م 78-76صيت م2000/مارا/9 دة1420 احل   ذمل 3ا 1733ع اادعوف

 .العظيم واإلجنا  الشريفان احلرمان - 141

 .اجلهين عرج بن مقبول

 .72صيت م28/4/1994 دة17/11/1414ا 961ع اق ل

 . اإلسالمية الدعوة معارك يف اهلل لواء حامل رااألنصا ثابت بن حمان - 142
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 . بالسي علي الميد حممد

 م 41-38صيت م1993  وايو– دة1414 حم ما 91ع 32ا اادضاع
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 . اإلسالمية الدعوة معارك يف اهلل لواء حامل األنصارا ثابت بن حمان - 143

 .املتجلي عبد حنفي رجاء حممد

 م 191صيت دة1413 احل   ذ / حم ما 3/4ع ااصايق

 .املنورة املدينة يف احملتمب ودور احلمبة - 144

 .احلصني نعبد الرمح بن حممد

 .121-118صيت دة 1419شوالا 20ع اربمان 

 .املصل  العامل..  الشيخ آل عبد اهلل بن حمن - 145

 (.مصر) البغدادا حممد عاطمة

 يتم1996 ل تةةةةوع - ةةةةثتمل دةةةةة1417 اربمله ةةةةةادىا232ع20ا ااص عيةةةة  اجملحةةةة 

 89-88ص

-82 يتم1996 نةوضمل -ل تةوع   دةة 1417 اآلخ ف ةادىا233 ع 21 ا

 م83

-114ص يتم1996 د سةةةمل-نةةةوضمل دةةةة1417 ردةةةبا134ع 21ا

115. 

 (.وديع طفل ذكريات يف الربيع/ عبد العزيز األستاذ)  الذكريات حقيبة - 146

 . احليدرا الرمحن عبد بن اهلل عبد

يت م م1996 د سةةةمل-نةةةوضمل دةةةة1417 ملشةةةصثان ردةةةبا 536ع58 جمحةةةد 62ا املناةةةل

 م 114-112ص

 . والشجاعة البطولة املطلب عبد بن محزة - 147

 . املتجلي عبد حنفي رجاء حممد

 م51-46صيتم1995 ضلا  – دة1415 رم انا 8ع 24ا االف  

 . املنورة باملدينة العقي  وادا حوض - 148

 . القالوا حمن حممد حمني

 م 69-35صيت م1992 نوضمل–  نا  – دة1412 احل   ذ - ردبا 2-1ع ااصايق

 .االنتماء شرف.. الوالء شرف.. احلرمني خدمة - 149

 .  احملرر

 .53-5صيت م1996/لع  ل/20 دة1411 ذملاحل  3ا 1402ع45ا اايمام 

 .عهد عهد إىل زعبد العزي عهد من التوسعة..  الشريفني احلرمني خدمة - 150

 .  احملرر

 .21صيت م1999 ل توع   دة1420 ردب – اآلخ ف دىةاا 10ع 23ا مل ا   لد  
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 العربياااة اململكاااة لتااااريخ مصاااادر مااان علياااه تتاااوعر ماااا خاااالل مااان املغربياااة اخلزاناااات - 151

 (.املنورة باملدينة تتعل  خمطوطات)  المعودية

 ( .الرباط)  املنوني حممد

-137صيت م1990  نةةا  -  دةةة1410 اآلخةة  ةةةادىا 477ع 51 جمحةةد 56ا املناةةل

 م 143
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 . املنورة باملدينة لألحواش العمرانية البنية خصائص - 152

 . احلصني الرمحن عبد بن حممد

يت م1992- دةةةةة1412ا 4 جمحةةةةديت  ملااتصطةةةةيج ااصمةةةةارفا  ةةةةصود املحةةةةك دامصةةةة  جمحةةةة 

 .91-37ص

 . أعندا  هدا اهلل عبد..  الشريف النبوا املمجد خطاط - 153

 . اجمليد عبد حمنبا إبراهيم

 .1-6ص يتم9/1999 دة1420 اربمله ةادىا275ع23ا اافيصل

 ( .طه عثمان) املنورة املدينة مصاحف خطاط - 154

 .  احملرر

 م 83صيت م1995 د سمل دة1416 ردبا 124ع 19ا املد ن 

 .املنورة املدينة منطقة علورة من النباتات بع  على كروموسومية دراسات  - 155

 قاسم العزيز عبد/ بدر الفتاح عبد

 .35صيت م1992 دة1412ا-4جمحديت ااصحوماااصز ز عثد املحك امص د جمح 

 (.املنورة باملدينة) الميول وتصريف لألودية العامة اإلدارة تنفذها هامة دراسات - 156

 . احملرر

 م 23صيت دة1415 ردب/ اآلخ ف ةادا 10ع اربمان 

 .املنورة باملدينة والتشغيل االستثمار على المعودة آثار دراسة  - 157

 .  احملرر

 .6صيت م1997 نوضمل دة1418 ردبا 129ع 20ا املد ن 

 الرتبيااة بكليااة املغلقااة التلفزيونيااة الاادائرة اسااتخدام حنااو الطالبااات آراء دراسااة  - 158

 (.املنورة باملدينة

 كمونة أمحد حممد/ كابلي حمن طالل

 م1991/دة1411ا4 جمحديتاارتعو   ااصحوماااصز ز عثد املحك دامص  جمح 

 .68-47ص

 .الشمالية واملنطقة املنورة باملدينة العمراني النمو عن إحصائية دراسة  - 159

 .   امليمين رعبد المتا بن يوسف

 م 27صيت دة1414 ردبا 8ع اربمان 

 .للمعاقني مركز إلنشاء املنورة املدينة حاجة تنكد دراسة  - 160

 .  احملرر
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 م104صيت م1996  ثتمل دة1417 اربمله ةادىا 126ع 20ا املد ن 
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 . املنورة املدينة على تطبيقية دراسة  - 161

 . مكي إبراهيم بن شوقي حممد

يت م1997 مةارا - ضلا ة  -دة1417 اااصدف ذمل- شوالا  538ع58 جمحد 62ا املنال

 م 177-164ص

 رةاملناو  باملدينة للبنني احلكومية املتوسطة باملدارس واملعلمني اآلباء جملالس تقوميية دراسة  - 162

. 

 . غنيم علي أمحد

 242-181صيت م1996-دةة 1416ا 1جمحةد يت اارتعو   ااصحوما   صود املحك دامص  جمح 

 م

 .املنورة باملدينة والتشغيل االستثمار على وأثرها المعودة حول دراسة  - 163

 .  احملرر

 م18صيت م1997  ثتمل دة1418 اربمله ةادىا 231ع املدني  االدم 

 يف للبانني  املتوساطة  املادارس  يف املنزلية اإلجنليزية اللغة واجبات ملمارسة دراسة  - 164

 .املنورة املدينة

 شيخ علي أةغر

 .40-39ص يتم1991/دة1411ا4جمحد يتاارتعو   ااصحوماااصز ز عثد املحك دامص  جمح 

 والثانوياااااة املتوساااااطة املااااادارس يف املدرساااااي النشااااااط برناااااامج إدارة لواقاااااع دراساااااة  - 165

 .املنورة املدينة يف ننيللب احلكومية

 .اليحيوا مملم ةربيه/ غنيم علي أمحد

 .46-3ص يتم1996/دة1416ا 9جمحد يتاارتعو   ااصحوما زااصز  عثد املحك دامص  جمح 

 . الرئيمية بالشوار  احمليطة للمناط  متكاملة دراسة  - 166

 . احملرر

 م 44صيتدة1417 حم ما 13ع اربمان 

 املناورة  باملديناة  التجارية واحملالت الورش يف "األحداث عمل" ةلظاهر ميدانية دراسة  - 167

. 

 .  احملرر

 .6صيت م1997 نوضمل دة1418 ردبا 129ع 20ا املد ن 

 الرتبياااة كلياااة يف واملتخرجاااات املتخااارجني لااادرجات حتليلياااة وةااافية دراساااة  - 168

 .املنورة باملدينة

 الشهرا علي راعع حاسن

 .72-35ص يتم1992/دة1412ا5جمحد يتاارتعو   ااصحوماااصز ز عثد املحك دامص  جمح 
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 . النبوا العهد يف املنورة املدينة عن الدعا  - 169

 . الملوم إبراهيم بن يوسف

 م40-34صيت م1991  وايو  دة1412 حم ما 107ع 12 ا ااو ب احل ا
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 .إدارات (7)و مديرية إىل .. قباء يف واحد مركز من واحلاضر املاضي .. املدني الدعا  - 170

 .احملرر

 .59صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 . املنورة املدينة يف االجتماعي العمل دعم يف األمانة دور  - 171

 . ةاحل سيف بن حييى  

 م 62صيت دة1417 ردبا 14ع اربمان 

 االبتدائياة  املرحلاة  تالمياذ  لاد   والكتاباة  القاراءة  مهارات تنمية يف الكريم القرآن دور  - 172

 . نةباملدي

 .املغاممي عاحل بن سعيد

 م9صيت م1996 نوضمل-دة1417 ردبا 1ع دة1417 ا املص ض 

 .املنورة املدينة يف عليها واحملاعظة األربطة و املدارس تأسيس يف الوقف دور  - 173

 . احلصني الرمحن عبد حممد

-53صيت م1997دةةة1417ا 9 جمحةةديت ملااتصطةةيج ااصمةةارفا   ةةصود املحةةك دامصةة  جمحةة 

 م112

 .التاسعة( األنصارا سعبد القدو/ األستاذ) املنسس ذكر   - 174

 .احملرر

 م37ص يتم991 د سمل -نوضمل دة1412 ملاآلخ ف اربمله ةادىا 492ع 53جمحد املنال

 (.األنصارا سعبد القدو/ لألستاذ العاشرة الذكر ) عزيز ذكر   - 175

 .عرب حمني

يت م1992 د سةمل -نةوضمل  دةة 1413 ملاآلخة ف  اربمله ةةادى ا 500ع 54جمحد املنال

 .136ص

 زالعزيااا عبااد  /الراحااال األسااتاذ  تااأليف  مااان كتاااب  يف قااراءة ) ودياااع طفاال  ذكريااات   - 176

 (.الربيع

 .  احملرر

 م113-112صيت م1995  نا   دة1415 شصثانا 218ع اافيصل

 .118صيت م 1995 نا   دة1415 شصثانا 218ع

 .احلصوة من ذكريات  - 177

 .نمحدا علي محدان عاةم

 م24صيت م28/7/1997 دة25/4/1418ا 1126 ع اق ل

 م23-22صيت م4/9/1997 دة3/5/1418ا 1127 ع

 م22صيت م11/9/1997 دة10/5/1418ا 1128 ع
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 19-18صيت م18/9/1997  دة17/5/1418ا1129 ع

 م23-22صيت م2/10/1997 دة1/6/1418ا1131 ع
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 .األنصارا سعبد القدو: املربي الرائد - 178

 .األنصارا الطيب نعبد الرمح

يت م1992 د سةمل -نةوضمل  دةة 1413 ملاآلخة ف  اربمله ةةادى ا 500ع 54جمحد املنال

 .139-138ص

 . يدان حمني حممد/ األستاذ األديب رثاء - 179

 .احلقيل إبراهيم بن اهلل وعبد  احملرر،

 .259-255يت م1992  ونيو-لع  ل دة1412  ذمل احل  -شوالا 1ع 18ا اادارف

 (.األنصارا سعبد القدو/ األستاذ تاريخ من) رةالذاك يف رجال - 180

 .  اهلل عوض  ين غا ا

 -ل تةوع   دةة 1418 اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .153-152صيت م1997 نوضمل

 ( .الزغييب حممد سعود/ األستاذ مع لقاء) وجتارب رجال - 181

 . احملرر

 م 14صيت دة1410 ةف ا 104ع 16ا املد ن 

 ( .بابطني علي الشيخ مع لقاء) وجتارب رجال - 182

 . احملرر

 م 56صيت دة1412 احل   ذمل- اااصدف ذملا 120ع18 ا املد ن 

 ( .الذقاني ياسني علي حممد الشيخ مع لقاء) وجتارب رجال - 183

 .   احملرر

 م 14صيت دة1410 ردبا 108ع16 املد ن 

 ( .لرحيليا اهلل جود مهل الشيخ مع لقاء) وجتارب رجال - 184

 . احملرر

 م 26صيت دة1410 اآلخ ف ةادىا 107ع16 املد ن 

 ( .الدقل أسعد القادر عبد مع لقاء) وجتارب رجال - 185

 . عامل عباس حاع 

 م 38صيت دة1411 اربمله ملةادى اا ان  رعيعا 114ع17 املد ن 

 ( .الزاهد حممد اهلل عبد مع لقاء)   وجتارب رجال - 186

 .   احملرر

 م 26صيت دة1411 ةف - حم ما 112ع17ا  املد ن
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 (  طيار عابد اجمليد عبد مع لقاء) وجتارب رجال - 187

 . احملرر

 م 28صيت دة1410 حم ما 103 ع16 ا املد ن 

 ( .الصاعدا جو يرب عبيد مع لقاء) وجتارب رجال - 188

 .   احملرر

 م 26صيت دة1410 رم ان- شصثانا 109ع16 ا املد ن 

 ( .اللقماني سامل سليم غداف مع لقاء) وجتارب رجال - 189

 .   احملرر

 م 28صيت دة1410 احل   ملذمل اااصدف ذملا 111ع16ا املد ن 

 ( .ديولي بكر ناةر مع لقاء) وجتارب رجال - 190

 .   احملرر

 م 36صيت دة1410 شوالا 110ع16 املد ن 

 ( .األمحدا حامد نغيمش مع لقاء) وجتارب رجال - 191

 . احملرر

 م 6صيت دة1410 اربملل رعيعا 105ع16 املد ن 

 ( .احليدرا حممن يوسف مع لقاء) وجتارب رجال  - 192

 . احملرر

 م 28صيت دة1412 شصثان- ردبا 118ع 18 املد ن 

 (.املنورة باملدينة مرورًا) ها1120 سنة بنجد مّر دمشقي رحالة - 193

 .احملرر

-196ص يتم1991 لع  ةل  - مةارا  دةة 1411 شةوال - رم ةان ا 4+3ع 26ا ااص ب

197. 

 إىل وغريهااام األندلمااايني املااانلفني بعااا  رحاااالت ) العربياااة اجلزيااارة إىل الااارحالت - 194

 (. خاةة املنورة املدينة وإىل عامة احلجا 

 . احلمدان اهلل عبد حممد

 م19-18صيت م1997 د سمل- دة1418 شصثانا 247ع 21ا ااص عي  اجملح 

 .19-18صيت م1998  نا   -دة1418 رم انا 248ع 22ا

 ( .املنورة املدينة منطقة يف) الرتاث عن للبحث اجلاسر محد رحالت - 195

 .الشنطي حممد عصام
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-191صيت م1998 ضلا ة  -  نةا   -دةة 1418 ملشةوال  رم انا 4-3ع 33ا ااص ب

 م214
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 القااارنني يف احلجاااا  تااااريخ مصاااادر مااان مصااادر: واألندلماااية املغربياااة الااارحالت - 196

 (.نواب يوسف حممد/ تأليف من كتاب يف اءةقر) اهلجريني والثامن المابع

 .احملرر

  ونيةةةو - مةةةا و دةةةة1417  ذمل احل ةةة - فذمل اااصةةةد ا 3ع 18جمحةةةد ااكتةةةب عةةةا 

 .287صيت م1997

 وجااادة املكرماااة مكاااة إىل زعباااد العزيااا امللاااك جاللاااة رحاااالت اااا امللكياااة الااارحالت - 197

 (.تابك جمموعة/ تأليف من كتاب يف قراءة) والرياض املنورة واملدينة

 .احملرر

 م28صيت دة1417  ذمل احل -اااصدف ذملا3ع 18جمحد ااكتب عا 

-755 صيت م1997 تشة     -ل حةول  دةة 1418 ا ماد انا12-11ع 32ا ااص ب

 م785

 وجااادة املكرماااة مكاااة إىل زعباااد العزيااا امللاااك جاللاااة رحاااالت اااا امللكياااة الااارحالت - 198

 (.كتاب جمموعة/ تأليف من كتاب يف قراءة) والرياض املنورة واملدينة

 .احملرر

 .53-49صيت م1999 ضلا   - نا   دة1419 شوالا 268ع اافيصل

 ".الغرباء وسلون األدباء حتفة" املمماة اخليارا رحلة - 199

 .اجلراح هاني عباس

 .661-651صيت م1999 آب – متوز دة1420 اا عيصانا 10+9ع 34ا ااص ب

 . جا احل إىل جباية من البجائي عصيدة أبي رحلة - 200

 . اهلل سعد القاسم أبو

-622صيت م1990 ملاا ةان   اربملل تشة    -دةة 1411 اا عيصةان ا 10-9ع 25ا ااص ب

 م 627

 .واإلمماء اإلةباح م واعة يثرب إىل رحلة - 201

 (.املغرب)  الوراكلي حمن

 .116صيت م2000  نا   -دة1420 رم انا 272 ع 24 ا  ااص عي  اجملح 

 (ها1368-1308) املا ني رعبد القاد بن ماحلجا  إلبراهي رحلة - 202

 .اجلاسر محد.أ

 208صيت م1991 مةةا و- مةةارا /دةةة1411 شةةوال - رم ةةانا  4+3 ع 26 ا ااصةة ب

213. 
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 مسااو مااع ةااحفي لقاااء)  زعبااد العزياا  باان دعبااد اجملياا  األمااري أعمااا  يف هادئااة رحلااة  - 203

 (.األمري

 .احملرر

 م19-17صيتم1991  نا   ةد1411 اآلخ ف ةادىا161 ع 15ا ااص عي  اجملح 
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 .الزيدان اهلل رحم - 204

 .احلقيل محد بن اهلل عبد

-253صيت م1992  ونيةةو-لع  ةةل دةةة1412  ذمل احل ةة-شةةوالا 1ع 18ا ااةةدارف

254. 

 كتااب  يف قاراءة )املديناة  ع اائل  يف الاواردة  واألحادياث  املطهرة المنة خدمة يف رسالة - 205

 (الرعاعي حامد بن ةاحل/ للدكتور

 الطنوبي محدأ ةالح

 .32-27صيتيت م1998 لاسط  دة1419 اا ان  رعيعا  10 ا زا 53 ا احلد

سااعود  آل العزيااز عبااد امللااك عهااد يف احلاارام اهلل بياات حلجاااج الصااحية الرعايااة - 206

 (اهلل هرمح

   ينور ول حممد بن العزيز عبد

 .519-489صيت دة1420/دة1419ا108ع30ا اة  مي  ا امص  جمح 

 .عيها اململمة املرأة ودور النبوة عصر يف االجتماعية واخلدمات ةالرعاي - 207

 . اجلاسم سعود ليث

 م  414-343صيت -دة1418ا 14 ع احلكم 

 .املنورة املدينة يف واملشربيات الرواشني - 208

 .طه عمر حامت

 م 52صيت دة1414 اآلخ  رعيعا  7 ع اربمان 

 . نكي بن حممود الملطان عهد يف وسلم عليه اهلل ةلى النيب قرب حول الرةا  ةّب رواية  - 209

 . املزيين محد بن حممد بن إبراهيم

 .119-95صيت دة1417 شوالا  4ع 22ا اادارف

 .الشريف النبوا املمجد رحاب يف العلم رياض - 210

 . عشقي ماجد أنور

 .15-14صيت م24/2/2000دة18/11/1420ا 1249 ع ق لا

 .وآدابها املنورة املدينة  يارة - 211

 .احملرر

 .49صيتم1990/ نا  / 27 دة1410ردب1ا537ع 11ا ااش  

 .عيه للصالة سنة لكنها واجبة ليمت الشريف النبوا املمجد  يارة - 212

 .  احملرر
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 م49صيت م15/8/1996 دة1/4/1417ا 1074ع اق ل
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 ماان لكاال الزياادان رثاااء يف كلمااات) تارخيااًا أةاابحت للتاااريخ ذاكاارة..  الزياادان - 213

 قماايت عبااد الغااين / واألسااتاذ عقااي حماان حممااد/ واألسااتاذ ضااياء عزيااز/ ألسااتاذا

 (جاهني مصطفى/ واألستاذ

 .  احملرر

 .71صيت م7/5/1992 دة5/11/1412ا 863ع اق ل

 .بالشخصية التعريف ومقالة الزيدان - 214

 .عفيفي الصاد  حممد

يت م1993  ونيةةو/ م1999  وايةةو دةة 1413  ذمل احل ةة - حمة م ا 4+3ع2جمحةةد ااصايةق 

 .132-117ص

 نعناااا  مااان أناااوا  ثالثاااة يف املعدنياااة وغاااري املعدنياااة والعناةااار الطياااارة الزياااوت - 215

 .المعودية العربية باململكة املنورة املدينة نطقةم

 .شهاب أمحد/ قاسم عبد اهلل زعبد العزي

 15يت م1994/دةةة1414ا 7جمحةةديت اارتعو ةة  ااصحةةوما زعثةةد ااصز ةة  املحةةك دامصةة  جمحةة 

 يتماةجنحيز  اااساا

 .املنورة املدينة وةف  احلجا ، والية سالنامه - 216

 ةابان سهيل  

 دةةة1416 اآلخةة ف ةةةادى-حمةة ما1ع1جمحةةد ااو نيةة  ضاةةد املحةةك مكتثةة  جمحةة 

 .200-198صيت م1995 د سمل - وايو

عبااد / الراحاال األديااب أسمااها الاايت املنهاال جملااة)  املنهاال عماار ماان عامااًا سااتون - 217

 (. املنورة باملدينة ااألنصار سالقدو

 .  احملرر

 .136صيت م1994  ثتمل-لاسط  دة1415 اربملل رعيعا 213ع اافيصل

 (.املنورة باملدينة) عمرية حوش سقيفة - 218

 .محدان علي محدان عاةم

 م 36صيت دة1417 رم انا  1 ع 21 ا مل ا   لد  

 .وثائقية دراسة. احلميدية احلجا  حديد سكة - 219

 .ذقنال حممد الميد
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– 209صيت م1994  ونيةو -م1993  وايةو  دةة 1414 احل ة   ذ  - حم ما  5/6 ااصايق

 م215
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 تاااأليف مااان كتااااب يف قاااراءة) جديااادة وثائقياااة دراساااة يف احلجاااا  حدياااد ساااكة - 220

 (.كولصوا أع / الدكتور

 .الشامان سويلم بن ممعد

 م136-130صيت م1998 د سمل-نوضمل دة1419 شصثانا 266ع اافيصل

 حديااد سااكة حااول مقااال)  زعبااد العزياا  امللااك عهااد يف باململكااة احلديديااة لمااككا - 221

 (.احلجا 

 .الملمان عبد اهلل بن حممد

 م 38صيت دة1416 احل   ذملا  5 ع 20ا مل ا   لد  

 .املنورة املدينة إمارة يف الريفي االستيطان ملراكز العامة الممات - 222

 .رعبد القاد أمحد احلاج حممد عائشة

يت م1994  وايةةو/ م 1993 وايةةو دةةة1414  ذمل احل ة  -حمةة ما 6+5ع 3جمحةةد يةق ااصا

 .239-219ص

 (.املنورة باملدينة) احلبابة سو  - 223

 .احملرر

 م 57صيت دة1416 ردبا  24 ع اربمان 

 .واحلاضر املاضي بني واملماعة المعودية الذاتية المرية - 224

 .احليدرا نعبد الرمح بن عبد اهلل

 م 2صيت دة1418 ةف ا  1 ع 27 ا االف  

 (.وعنان لوحة)  املنورة باملدينة العينّية شار  - 225

 .غالم عوا  حممد

 م 33-32صيت م1990 لع  ل -دة1410 رم انا  159 ع 14 ا اافيصل

 أماني  معاالي )شخصايته  مميازات  أبار   وهاذه  متميازة  العزياز  عباد  امللك شخصية - 226

 (.امل وية مبناسبة تصري  يف صنياحل العزيز عبد/ املهندس املنورة املدينة

 .  احملرر

 .13-12 اربنصار يت م1999 مارا دة1419 فذمل اااصدا133ع املد ن 

 (.بكر أبو معبد الرحي تأليف)  احلجا  يف احلديث الشعر - 227

 .شلش نعبد الرمح

 م 8صيت م1991 ل توع ا   االف  
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 .الشريف النبوا احلرم خطاط..   هدا عبد اهلل الشيخ - 228

 .حرب حممد

 .93-92صيتم1991 مارا -دة1411 شصثانا 163 ع 15 ا ااص عي  اجملح 

 .عقدناه عامل الشنقيطي األمني حممد الشيخ - 229

 .الصاعدا راضي بن حمن

 .86-84صيت م1993 مارا – ضلا   دة1413 رم انا 188ع 17ا ااص عي  اجملح 

 .الطيبة طيبة تمليم يف امل ي ة الصفحات - 230

 .عشقي جدما أنور

 .73-72يت م1999 ضلا   –  نا   دة1419 شوالا 555ع 60جمحد 64ا املنال

 .املنورة باملدينة والفخار النورة ةناعة - 231

 .املهندس رعبد القاد بن أمحد

 .191صيت م1999  ونيو– لع  ل دة1420 اا ان  رعيع -حم ما  24- 23 ع ااصايق

 بان  سالطان  األماري ) الكاريم  مساوه  من هداءإ املقدستني للمدينتني األوىل الصور - 232

 .الشريف النبوا واملمجد احلرام املمجد لش ون العامة الرئاسة إىل( زعبد العزي

 .عثمان نعبد الرمح بن  اهر

 م28-25صيت م1999 د سمل دة1420 رم ان – شصثانا 12ع 23ا مل ا   لد  

 اخلزرجااى  عاارج عبااد اهلل  / األديااب يرمسهااا  قاارن نصااف  قباال املنااورة  للمدينااة ةااورة - 233

 . األنصارا

 .المحيمي عائش منر/ حوار

 .16– 14صيت م1996  ونيو29 دة1417 ةف  13ا  834 ع 17ا ااش  

 (.بقباء اخلامت لب ر ةورة)  نادرة ةورة - 234

 .بميوني العاجل عبد عادل

 .96ص يتم1996 لع  ل -دة1416 اااصدف ذملا  226 ع 20ا ااص عي  اجملح 

 ماان كتاااب يف قااراءة( )هااا1419-1300) المااعودية العربيااة اململكااة يف ةالطباعاا - 235

 (.املنورة باملدينة واملطابع الطباعة - طاشكندا ةاحل بن عباس/ تأليف

 .احلربي خملد بنت دالل

 م114صيت م 1999ااسط - وايو دة1420 اآلخ  رعيعا 274ع اافيصل
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 امللااك عهااد يف املنااورة باملدينااة عاملطاااب" المااعودية العربيااة اململكااة يف الطباعااة - 236

 (.طاشكندا ةاحل بن عباس/األستاذ تأليف من كتاب يف قراءة) " زعبد العزي

 .احملرر

 ل تةةوع  -  وايةةو دةةة1420 ملا ماد ةةان اا عيصةةانا 6+5ع 20جمحةةد ااكتةةب عةةا 

 م402صيت م1999

 نسماااهامل املناااورة املديناااة مطبعاااة)العزياااز عباااد امللاااك عهاااد يف والنشااار الطباعاااة - 237

 (حاع  عثمان

 طاشكندا ةاحل عباس

  دةةةةة1419  ذمل احل ةةةة -ردةةةةبا 2ع4جمحةةةةد ااو نيةةةة  ضاةةةةد املحةةةةك مكتثةةةة  جمحةةةة 

 .37-34صيت م1999 لع  ل م 1998نوضمل

 .المعودية العربية باململكة املنورة املدينة يف الرتبة طبيعة - 238

 . حمني دلوار - متماه إبراهيم حممد

 م 77صيت م1993 -دة1413ا  6 جمحديت  اربر  عحوما زعثد ااصز  املحك دامص  جمح 

 مكاااة - املناااورة املديناااة طريااا ) الماااعودية العربياااة اململكاااة يف الربياااة الطااار  - 239

 ( .املكرمة

 .ياغي أمحد إمساعيل

يت م1999  نةةةا   – م1998 نةةةوضمل دةةةة1419 شةةةوال - ردةةةبا 4+3ع 1ا اادرعيةةة 

 .365-364 مل 356ص

 .األنصارا حممد بن ادمح الشيخ احملق  العامل - 240

 .اجليالني حممد بن فعبد اللطي

 .95-94صيت م1998 نوضمل دة1419 ردبا 258ع 23ا ااص عي  اجملح 

 . املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة ميالد ها1381 عام - 241

 .  احملرر

 .19-14صيت م1991 ل توع  دة1412 اا ان  رعيعا املدني  االدم 

 اإلساالمية  العقيادة  نشار  حتقيا   يف أم اتها  اإلساالمية  اجلامعاة  مرع من عامًا( 34) - 242

 .الصحيحة

 .احملرر

 .44-42صيت دة1416 شصثانا  12 ع اربمان 

 .ةحفيًا حاع  هاشم معبد المال - 243

 .المحيمي سليمان عبد اهلل
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يت م997 ل توع -ما و دة1418 اآلخ ف ةادى - حم ما 16+15ع 7جمحد ااصايق

 م143-131ص
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 وع اااو املنااورة  واملديناااة والطااائف  عماااري أمااري : إباااراهيم آل إبااراهيم  بااان زعبااد العزياا   - 244

 .اململكة تأسيس مرحلة يف الوكالء جملس

 .راس أبو أمحد بن سعيد بن اهلل عبد

 .479صيت دة1417 اا عيصانا  5 ع 17 جمحد ااكتب عا 

 .األديب .. الربيع زعبد العزي - 245

 .الصاحل عثمان

يت م1995  ونيةو / م1994  وايةو  دةة 1415  ذمل احل ة  - حمة م ا 8+7ع 4جمحد ااصايق

 .141-139ص

 .اإلنمان .. الربيع زعبد العزي - 246

 .اجلوادا مصطفى حمني

يت م1995  ونيةةو م1994  وايةةو دةةة1415  ذمل احل ةة - حمةة ما 8+7ع 4جمحةةد اصايةةقا

 .184-179ص

 .اإلنمان .. الربيع زعبد العزي - 247

 .الغامني مبارك حممن

يت م1994  ونيةةو/ م1993  وايةةو دةة 1414  ذمل احل ةة- حمة م ا 6+5ع 3جمحةةد ايةق ااص

 .284-277ص

 .والرتبوا اإلنمان .. الربيع زعبد العزي - 248

 .اخلويطر زعبد العزي

يت م1995  ونيةةو/ م1994  وايةو  دةةة1415  ذمل احل ة  -حمةة ما 8+7ع 4جمحةد  اصايةق ا

 .147-143ص

 .الرتبوا.. الربيع زعبد العزي - 249

 .األنصارا رعبد القاد حمن حممد ناجي

يت م1994  ونيةةو/ م1993  وايةةو دةة 1414  ذمل احل ةة- حمة م ا 6+5ع 3جمحةةد ااصايةق 

 .203-185ص

 .عرعته كما الرتبوا الربيع زعبد العزي - 250

 .ععبد الواس بعبدا لوها/ األستاذ معالي

يت م1995  ونيةو / م1994  وايةو  دةة 1415  ذمل احل ة  - حمة م ا 8+7ع 4جمحد اصايقا

 م152-149ص
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 .عنه ذكريات..  الربيع عبدالعزيز - 251

 .األمحدا محاد

يت م1994  ونيةةو/ م 1993 وايةةو دةةة1414  ذمل احل ة - حمةة ما 6+5ع 3جمحةةد ااصايةق 

 .307-300ص

 .الربيد حيملها مل رسالة..  الربيع زعبد العزي - 252

 .البليهشي ةاحل حممد

يت م1994  ونيةةو/ م1993و  وايةة دةة 1414  ذمل احل ةة- حمة م ا 6+5ع 3جمحةةد ااصايةق 

 .275-205ص

 .الكاتب .. الربيع العزيز عبد - 253

 .مدين أبو حعبد الفتا

يت م1995  ونيةو / م1994  وايةو  دةة 1415  ذمل احل ة  - حمة م ا 8+7ع 4جمحد اصايقا

 .178-153ص

 .عرعته كما الربيع زعبد العزي - 254

 .رشيد هاشم حممد

يت م1995  ونيةو / م1994  وايةو  دةة 1415  ذمل احل ة  - حمة م ا 8+7ع 4جمحد ااصايق

 .138-135ص

 .شخصيته من حملات..  الربيع زعبد العزي - 255

 .املويس حممد سليمان

يت م1994  ونيةو / م1993  وايةو  دةة 1414  ذمل احل ة  - حمة م ا 6+5ع 3جمحد ااصايق

 م299-285ص

 الثانية عشرة(. ذكراه يف) وااللتزام الصد  رائد.. األنصارا سعبد القدو - 256

 .حملررا

  نةةةا  / م1994 د سةةةمل دةةةة1415 شةةةصثان – ردةةةبا 520ع 56جمحةةةد 60ا املناةةةل

 .53-43صيت م1995

 عباد اهلل / الادكتور  تاأليف  مان  كتااب  يف قاراءة ) شاعرًا األنصارا سعبد القدو - 257

 (.باقا ا أمحد

 .الدين ةالح نادر

يت م1991 د سةةمل -نةةوضمل دةةة1412 ملاآلخة ف  اربمله ةةةادىا492ع53جمحةةد املناةل 

 م152-149 ص
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 عبااد اهلل/ األساتاذ  تااأليف مان  كتاااب يف قاراءة )  شاااعرًا األنصاارا  سعباد القاادو  - 258

 (.باقا ا أمحد

 .احملرر

 م109صيت م1992 ضلا   –  نا   دة1412 ردبا 1ع 13جمحد ااكتب عا 

 .العربية اجلزيرة يف الفكرية النه ة علم..  األنصارا سعبد القدو - 259

 (.سوريا) يوسف جاحلا الدين مشس

يت م1991 د سةمل  - نوضمل دة1412 ملاآلخ ف اربمله ةادىا 492ع 53جمحد املنال

 م56-50ص

 .المابعة ذكراه يف األنصارا سعبد القدو - 260

 (مصر) البيومي رجب حممد

 .68-158صيت م1990  نا   دة1410 اآلخ ف ةادىا477ع51جمحد 56ا املنال

 .الثامنة كراهذ يف األنصارا سعبد القدو - 261

 (.املغرب) بابا إيت يوسف

 م10ص يتم1991 نا    -1990د سمل دة1411 اآلخ ف ةادىا 485ع 52جمحد املنال

 .عشرة احلادية ذكراه يف األنصارا سعبد القدو - 262

 .وآخرون الصاحل عثمان

 .85-70ص يتم1993 د سمل – نوضمل دة1414 اآلخ ف ةادىا 510ع 55 جمحد املنال

 .عشرة الثالثة ذكراه يف األنصارا القدوس عبد - 263

 .احملرر

 .149صيتم1995 د سمل -نوضمل دة 1416ردبا527ع57جمحد61ا املنال

 .املعاةرين عيون يف األنصارا سعبد القدو - 264

 .احملرر

يت م1991 د سةمل -نةوضمل  دةة 1412 ملاآلخة ف  اربمله ةةادى ا 492ع 53جمحد املنال

 .50-42ص

 .منرخًا النصارا عبدالقدوس - 265

 .عفيفي الصاد  حممد

 ملد سةةمل نةةوضمل -دةةة1413 ملاآلخةة ف اربمله ةةةادىا  500 ع54 جمحةةد 58ا املناةةل

 م  132-124صيت م1992

 .إسالميًا مفكرًا األنصارا سعبد القدو - 266

 .نيا ا عبد اهلل معبد الكري
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-156صيت م1995د سةمل   -نةوضمل  دةة  1416ردةب ا527ع 57جمحةد 61ا املنال

 م157
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 يف قاااراءة) اإلساااالمي العرباااي والفكااار األدب رواد مااان األنصاااارا سعباااد القااادو  - 267

 (.قبس مجيل أكرم/ األستاذ تأليف من كتاب

 .احملرر

 -ل تةوع   دةة 1418 اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .155صيت م1997 نوضمل

 والطااارح االساااتيعاب يف وعيةاملوسااا (هاااا1403 - هاااا1324) األنصاااارا سالقااادو عباااد - 268

 .والعطاء

 األنصارا القدوس عبد بن نبيه

 -ل تةوع   دةة 1418 اآلخة ف  ةةادى -اربمله ةةادى ا544ع 55جمحد 63ا املنال

 .147-146ص يتم1997 نوضمل

 .اإلسالم شاعر عنه اهلل رضى األنصارا رواحة بن اهلل عبد - 269

 اهلديب عهد بن اهلل عبد

 صيت م1996 ضلا ةة - نةةا   دةةة1416 فذمل اااصةةد -رم ةةانا81ع املسةةحا ا نةةد 

82-87. 

 .املدني واجملتمع العرب - 270

 خبارا عو ا عمر

 .19-18صيت م1993 ل توع  - ثتمل دة1414 اآلخ  رعيعا 202ع اافيصل

 الرتبااوا اإلعااداد مقااررات وبااني العمليااة الرتبيااة يف التحصاايل درجااات بااني العالقااة - 271

 .املنورة ةباملدين العزيز عبد امللك جبامعة الرتبية ةيكل يف واملتخرجات للمتخرجني

 الشهرا علي راعع حاسن

-73 صيتم1992/دةة 1412ا5جمحةد  يتاارتعو ة   ااصحةوم اااصز ةز  عثةد  املحةك  دامصة   جمح 

98. 

 يف العلمااء  عان  تتحادث  مقالاة ) اأُلَول العبااس  باين  خبلفااء  وعالقاتهم  احلجا  علماء - 272

 ( .رةاملنو واملدينة املكرمة مكة

 . جريمي علي غيثان

 م30-25صيت م 1993ضلا   دة1413 شصثانا 502ع54 جمحد املنال

 .56-50صيت م1993 د سمل-نوضمل دة1414 اآلخ ف ةادىا510ع55جمحد

 ( .للقنوجي العلوم أجبد كتاب من) الشريفني احلرمني علماء - 273

 . محودة احلميد عبد معالي
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 – 432ص يتم1993 لاسةط  - وايةو  دةة 1414  ةةف - حمة م ا 4ع 14 جمحةد  ااكتب عا 

 م436

 . املنورة املدينة يف النحو علماء - 274

 . أمحد سيد إبراهيم أمحد

 م 122صيت م1992 ل توع - ثتمل دة1413 اا عيصانا499ع54 جمحد املنال
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 (.الذاتية المرية) األديب الصحفي الرائد..  حاع  علي - 275

 .احملرر

 م96صيت م1994  وايو دة1415 ةف ا 517ع 56 جمحد 60ا املنال

 . املنورة املدينة يف اإلسالمية العمارة - 276

 . احلصني الرمحن عبد بن حممد

       نةةةةوضمل- ل تةةةةوع - دةةةةة1415 ملاآلخةةةة ف اربمله ةةةةةادىا 519ع 56 جمحةةةةد املناةةةةل

 م 183-176صيت م1994

 . القلب يف درتان الشريفني احلرمني عمارة - 277

 . احملرر

 .27-26صيت 1989/نوضمل/30– دة2/5/1410ا 1218ع اادعوف

 (.الشريف النبوا املمجد عمارة) التاريخ عرب الشريفني احلرمني عمارة - 278

 .سليمان ةاحل

 .  احملرر

 .82-80صيت م1999 مارا دة1419  ذمل احل ا 201ع 20ا ااو ب احل ا

 . المعودا العهد يف الشريفني احلرمني عمارة - 279

 . احملرر

 م 22-18صيت دة1420 اااصدف ذملا 3ع 24ا مل ا   لد  

 واعارتاءات  النبوياة  والمارية  المانن  كتاب  رواياات  باني  الشاريف  النباوا  املماجد  عمارة - 280

 . العمارة ممتشرقي

 . وايف اجمليد عبد

 .84-75صيت م1994 مارا-دة1414 رم انا 207ع 18ا اافيصل

 تااااأليف مااان  كتااااب  يف اءةقاااار) التااااريخ  عااارب  الشااااريف النباااوا  املماااجد  عماااارة  - 281

 ع ااايلة وتقاااديم ومراجعاااة األنصاااارا رعباااد القااااد حمااان حمماااد نااااجي/ األساااتاذ

 (األدبي املنورة املدينة نادا/إةدارات ومن اهلل، رمحه سامل حممد عطية/ الشيخ

 .احملرر

يت م1997 ضلا ةة  –  نةةا   دةةة1417 شةةصثان - ردةةبا 1ع 18جمحةةد ااكتةةب عةةا 

 م85ص

 .80صيت م1996 د سمل-نوضمل دة1417 ردبا 241ع اافيصل

 ( .املنورة املدينة تاريخ) وكتابه شبه بن عمر - 282

 .محدان علي محدان عاةم
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 م 50صيت م1992 لع  ل-دة1412 شوال- رم انا 4ع مل ا   لد  
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 .طيبة عمران - 283

 .األمحدا سليمان العزيز عبد

 م56ص خاص مححقيت  دة1415 شصثان24ا 1341ع  اايمام 

 باان مالااك اإلمااام عنااد املدينااة أهاال عماال حجيااة عاان دراسااات) املدينااة أهاال ماالع - 284

 اهلل رمحه أنس

 يالو ضيف املصطفى

 .31-24صيتم1992 ل توع - ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع54جمحد املنال

 (.باحلجا ) العزيز عبد امللك عهد يف األمن استتباب عوامل - 285

 . حييى عبد اهلل املعلمي

 م 60صيت دة1419 شوالا 2ع 23ا مل ا   لد  

 . الكرب  بدر موقعة يف النصر عوامل - 286

 . املتجلي عبد حنفي رجاء حممد

 م104-100مل47    صيت م1993 مارا دة1413 رم انا 503ع55جمحد املنال

 . أحد غزوة - 287

 . احلميميدا علي بن حممد

 م 26-24صيت م1991  ونيو دة1411 احل   ذمل 62ع 19ا املسحا ا ند 

 .  وتربية شهادة..  أحد غزوة - 288

 .حمن الدين عالء

 .11-10صيت م2/3/2000 دة25/11/1420ا 1250ع اق ل

 املنااورة للمديناة  الشاامل  التااريخ  لكتااب  نقاد ) الطيبااة طيباة  تااريخ  مان  جمهولاة  عارتة  - 289

 (.بدر  عبد الباس الدكتور تأليف  من

 . اجلاسر محد .أ

 م22-20صيت م1994 لاسط  ة  وايو دة1415 ةف ا 205 ع ااص عي  اجملح 

 م22-20صيت م1994 لاسط  دة1415 اربملل رعيعا206ع

 م23- 20صيت م1994 ل توع /  ثتمل دة1415 اآلخ  رعيعا 207ع

 م22- 20صيت م1994 نوضمل/ ل توع  دة1415 اربملل ةادىا 208ع

 م23- 20صيت م1994 د سمل/ نوضمل  دة1415 اآلخ ف ةادىا 209ع

 م22- 20صيت م1994 د سمل  دة1415 بردا 210ع

 م23– 20صيت م1995  نا    دة1415 شصثانا 211ع

 م22– 20صيت م1995 ضلا    دة1415 رم انا 212ع

 م22- 20صيت م1995 مارا  دة1415 شوالا 213ع



 يةالمدينة المنورة في الدوريات السعود

 

261 
 مم22– 20صيت م1995 لع  ل دة1415 اااصدف ذملا 214ع

 م22-20صيت م1995 ما و دة1415  ذمل احل ا 215ع

 م102- 100صيت م1996 د سمل دة1417 انشصثا 235ع

 .102– 100صيت م1997 ضلا    دة1417 رم انا 236ع

/ األساتاذ  تاأليف  مان  كتااب  يف قاراءة ) وجند احلجا  يف حرب قبيلة تاريخ من عصول - 290

 ( .احلربي يالبد ران موسى بن عايز

 احملرر

 .575– 574ص يتم1997 ل توع  –  ثتمل دة1418 ا ماد انا 6ع 18 جمحد ااكتب عا 

 . املنورة املدينة من قدمية رم انية ةور ا وأناشيد عرح وقناديل نقية ع اءات - 291

 . حمون حمن سامي

 م 17صيت م8/1/1998-دة10/9/1418ا 1145 اق ل

 .والباحثني املنلفني آثار يف ومناقبها املنورة املدينة ع ائل - 292

 .عميالن معبد الرحي بن عبد اهلل

 .56صيت م1998 نوضمل دة 1419ردبا 132ع 21ا املد ن 

 .قليلة البيوت كانت املنورة املدينة يف  - 293

 .سليمان رابع حممد

 .13صيت م 1992مارا-ضلا   دة14122 شصثان30-16ا 139ع ا يل

 ضايوف  وراحاة  املواطن لرقي دائم خري..  اإلجنا  حصاد: املقدستني املدينتني يف  - 294

 (.املنورة للمدينة الشريفني احلرمني خادم  يارة) الرمحن

 .  احملرر

 .9-8صيت م21/4/1994 دة10/11/1414ا 960ع اق ل

 الثااني  الصاف  تالمياذ  لاد   العلمياة  واألشاكال  الرساوم  وحتليال  عهم على القدرة - 295

 .املنورة املدينة منطقة يف املتوس 

 .غوني رضا حعبد الفتا

يت م1994/دةةةة1414ا 7جمحةةةديت عو ةةة اارت ااصحةةةوما زعثةةةد ااصز ةةة  املحةةةك دامصةةة  جمحةةة 

 152-123ص

 .الشريفني احلرمني قدسية - 296

 الزين القادر عبد

 م64صيتم1990/د سمل/15 دة1411 اربمله ةادى28ا568ع12ا ااش  
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 يف حمفاوظ  خمطاوط ) العماادا  علاي  بان  حلامد الدعوة تعليم يف األقو  القول - 297

 (.املنورة املدينةب زعبد العزي امللك مبكتبة احملمودية املكتبة

 ماحل يح  حممد ع  عثد اهلل

 -  وايو دة1417 اآلخ ف ةادى - حم ما 1ع 1جمحد ملاانوادر املصطو ا  عا 

 .102-65صيت م1996 د سمل

 (.الشريف النبوا املمجد وتوسعة عمارة: ) عيه( اللهم لبيك) كتاب - 298

 .  يد أبو حممود أمحد

 م 34-31صيت م1998 و وني -دة1419 ةف ا احلد

 ماان كتاااب يف قااراءة) املنااورة باملدينااة اإلسااالمية اجلامعااة عاان الوثااائقي الكتاااب - 299

 (.اجلامعة إدارة إةدارات

 .احملرر

 ل تةةوع  -  وايةةو دةةة1420 ملا ماد ةةان اا عيصةةانا 6+5ع 20جمحةةد ااكتةةب عةةا 

 .428صيت م1999

 .األنصارا سعبد القدو عند واألثرية التارخيية الكتابة - 300

 .باعطب سامل محدأ

 -  ةةةةثتمل دةةةة 1419 ردةةةب  - اآلخةةة ف  ةةةةادى ا 553ع 60جمحةةةد  64ا املناةةةل 

 .139-132يت م1998 ل توع 

 بان  ساعد /األساتاذ  وحتقيا   دراساة ) املناورة  املدينة رواوة من منشورة غري إسالمية كتابات - 301

 (.دالعزيز الراش عبد

 احملرر

– 711صيت م1993 د سةمل -نةوضمل  دةة 1414 ا ماد انا 6ع 14 جمحد ااكتب عا 

 مب

 مااان كتااااب يف قاااراءة) وتارخياااًا عماااارة اااا الشاااريفان واحلرماااان املعظماااة الكعباااة - 302

 (.الشريف النبوا املمجد تاريخ ا كردا أمني محد بن عبيد اهلل/ تأليف

 .املنيف عبد اهلل

 .113-112صيت م1999 ل توع - ثتمل دة 1420اآلخ ف ةادىا 276 اافيصل

 مالمااال عبااد /األسااتاذ تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) املنااورة املدينااة إىل حااب كلمااات - 303

     هاشم
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 .احملرر

 م64-63صيت م1990  وايو دة1410  ذمل احل ا 162ع 14ا اافيصل
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  مساحااة عتاااو  ماان) ؟ املمااجد يف( وساالم عليااه اهلل ةاالى) الرسااول قاارب دخاال كيااف - 304

 (.اهلل رمحه با  بن عبد اهلل بن زعبد العزي الشيخ

 احملرر

 م 5صيت م1989 لاسط  31-دة1410 حم م30ا 1205ع اادعوف

 م 27صيت م1992/ نا  /9 دة1412/ردب/5ا 1324ع اادعوف

 . عمر آدم سعيد النبوا احلرم غواتأ شيخ مع لقاء - 305

 . البشر سعود خالد

 .30-28صيت م1998/ مارا/14دة1418 اااصدف ذمل16 ااسثاا 1497ع 47ا اايمام 

/ األسااتاذ تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) اإلسااالم قباال احلجااا  تاااريخ ماان حملااات - 306

 (.  مغربي علي حممد

 .احملرر

  ونيةةةو - مةةةا و دةةةة1415  ذمل احل ةةة - فذمل اااصةةةدا 3ع 16جمحةةةد ااكتةةةب عةةةا 

 .311صيت م1995

 .الزاهر المعودا العهد يف املنورة باملدينة التعليمية احلياة عن حملة - 307

 .قاسم حممد محزة

 .146-144صيت دة1419 شوالا 20ع مان ارب

 أباو  إباراهيم / الدكتور تأليف من كتاب يف قراءة ) الدارجة املنورة املدينة هلجة - 308

 (.سكني

 .بالسي علي الميد حممد

 .61-60صيت دة1416 حم ما 11ع اربمان 

 (.الشريف النبوا واملمجد املنورة املدينة يف رم ان) العامل يف رم ان ليالي - 309

 .جاهني أمني صطفىم

 .97-96صيت م1991 لع  ل – مارا دة1411 رم انا 171ع 15ا اافيصل

 احلجاا   إىل الفات   أباو  حممود رحلة ) التدهور من قرون بعد احلجا  يف رأيت ما - 310

 (.م930 سنة

 احملرر

 .34– 30صيت دة1419 اااصدف ذملا 3ع 23ا مل ا   لد  

 .ها1370( النبوا املمجد يف وسعةالت بداية) عام مائة يف حدث مائة - 311

 .  احملرر

 م26مل14صيت م1999 ضلا   دة1419 شوالا 43ع املص ض 
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 .اهلجرة دار إمام( .. اهلل رمحه) أنس بن مالك - 312

 .يالفار وق الرحالي

 نةوضمل  - ل تةوع   دةة  1411اربمله ةةادى  - اآلخ  رعيعا 484ع 52جمحد املنال

 .149-146صيت م1990

 . القيمة وجائزته مدني أمني املنرخ - 313

 . الصاحل عثمان

 .31– 30صيت م1996  ونيو دة1417 حم ما 228ع 20ا ااص عي  اجملح 

 (. املنورة املدينة تاريخ) وكتابه شبه بن عمر املدينة منرخ - 314

 . حمن مصطفى اهلل محدنا

يت م1998 لع  ةةل  -م1997 د سةةمل دةةة1418 احل ةة  ذمل - ردةةبا 18-17ع ااصايةةق

 م357ص

 .الصاعدا وضع من معجم يف املنورة املدينة تاريخ منلفات - 315

 .  احملرر

 .134صيت م1999  نا   -م1998 د سمل دة1419 رم انا ااو ب احل ا

 لعباد اهلل  كتااب  يف قاراءة ) وسلم عليه اهلل ةلى الرسول عهد يف املدينة جمتمع - 316

 (. إدريس

 .األرناؤوط اللطيف عبد

 دةةة 1418اآلخةة ف ةةةادى-حمةة ما1ع 3جمحةةد ااو نيةة  اةةدض املحةةك مكتثةة  جمحةة 

 .200-187صيت م1997 ل توع  -ما و

 باملديناة  الشاريف  املصاحف  لطباعاة  عهد امللك الشريفني احلرمني خادم جممع - 317

   املطهرة النبوية والمنة الكريم القرآن خلدمة شامخ إسالمي ةرح املنورة

 .علوا حممود خالد

 م 45-33صيت م1993 لاسط -دة1414 ةف ا يتاة  م  اات ام ا احلد

 اإلسااالم خلدمااة ح ااارا إجنااا  الشااريف املصااحف لطباعااة عهااد امللااك جممااع - 318

 .واململمني

 .  احملرر

 .13-12صيت م20/2/1992 دة17/8/1412ا 854ع اق ل

 " حقيقة أةبحت اليت الفكرة" الشريف املصحف لطباعة عهد امللك جممع - 319

 . احملرر
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 م 45-43صيت م1991/ ونيو/20 -دة1411/احل   ذمل/8ا 1296ع اادعوف
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 .العطاء من سنوات وتمع الشريف املصحف لطباعة عهد امللك جممع - 320

 . احملرر

 .15-12صيت م1994 ما و-دة1414 احل   ذملا 203ع 18ا ااص عي  اجملح 

 حباجااة للوعاااء متكاملااة وحاادة الشااريف املصااحف لطباعااة عهااد امللااك جممااع - 321

 .الكريم اهلل كتاب من اململمني

 .  احملرر

 .13-12صيت م1997/نوضمل/22 دة1417 شوال15ا 1444ع 46ا اايمام 

 رمساااي عمااال وأضاااخم أول هاااو الشاااريف املصاااحف لطباعاااة عهاااد امللاااك جمماااع - 322

 (.الباقية اهلل معجزة القرآن موضو  ضمن) الكريم القرآن لطباعة حكومي

 .جنزرلي ةاحل رياض

 .26مل24صيت م1993  ونيو -ما و دة 1414 ذملاحل  210ع اافيصل

 وعخاار املنااورة باملدينااة بااار  ح ااارا معلاام املصااحف لطباعااة عهااد امللااك جممااع - 323

 . مملم لكل

 . اهلل نصر سليمان

- 24صيت م1989 د سةةمل– نةةوضمل-دةةة1410 اربمله ةةةادىا 5ع 38 جمحةةد ااااضحةة 

33. 

 .واملدينة ملكة الالهورا إقبال حممد العالمة الباكمتاني األديب حمبة - 324

 .الطر ا مبشر عبد اهلل

 .32صيت م1991  وايو –  ونيو دة1411  ذمل احل ا 174ع 15ا اافيصل

 (.املنورة املدينة) احملبوبة - 325

 .سبية آل عاشور أمحد خلف

 .55ص خاص مححقيت  دة1415 شصثان24ا 1341ع اايمام 

 باململكاة  ومياهها املنورة املدينة طقةمن تربة من خمتارة لعينات املعدني احملتو  - 326

 . المعودية العربية

 . اجلهين مترييك عوض/ ةاد  بن هاشم رجب الوهاب عبد

 م 36صيت م1994-دة1414ا 2ع 2 جمحديت ااصحوما  صود املحك دامص  جمح 

 (.ها1412 ها1325)  يدان حمني حممد - 327

 .احملرر

 .56صيتم1992  وايو دة1413 حم ما497ع 54جمحد املنال

 (.ذكراه يف)  يدان حمني حممد - 328

 .ميدان حممد أمين
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 م139-137صيت م 1994مارا – ضلا   دة1414 رم انا 513ع 55 جمحد املنال
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 .األدبية وإسهاماته  يدان حمني حممد - 329

 .عمريا حممد علي أمحد

يت 996 نةوضمل - ونيةو  دةة 1417 اآلخة ف  ةادى - حم ما 12+11ع 6جمحد ااصايق

 .35-13ص

 ( .وات مجرا منتو للممتشر  كتاب يف قراءة ) املدينة يف حممد - 330

 . الغفار عبد أمحد القادر عبد

- 233صيت م1992 و ونيةة –  نةةا  -دةةة1412 احل ةة  ذ - ردةةبا 2-1ع ااصايةةق

237. 

 (.وات مجرا منتو/ املمتشر  تأليف من كتاب يف قراءة) املدينة يف حممد - 331

 .رغفاعبد ال أمحد رعبد القاد

يت م 1992د سةةةمل - نةةةوضمل دةةةة1413 ا ماد ةةةانا 6ع 13جمحةةةد ااكتةةةب عةةةا 

 .688ص

 خلياال/ الاادكتور تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) النبويااة املدينااة ع ااائل خمتصار  - 332

 (.خاطر مال إبراهيم

 .احملرر

 .304-303صيت م1990 ما و دة1410 شوالا 2ع 11جمحد ااكتب عا 

 باملديناة  زالعزيا  عبد امللك مكتبة يف اخلتين براهيمإ حممد جمموعة خمطوطات - 333

 .املنورة

 .املزيين سليمان بن نعبد الرمح

 -  وايو دة 1417اآلخ ف ةادى - حم ما 1ع 1جمحد ملاانوادر املصطو ا  عا 

 م43-24صيت م1996 د سمل

 . النبوا احلرم مكتبة خمطوطات - 334

 . احملرر

 م 415صيت دة1418 شوالا 14ع احلكم 

 .والفكر البحث طري  يف م ي ة مشاعل( ودراساته حبوثه) األنصارا مدارس - 335

 .ساعاتي أمني

يت م1992 د سةمل -نةوضمل  دةة 1413 ملاآلخة ف  اربمله ةةادى ا 500ع 54جمحد املنال

 .135-132 ص

 . اهلجرا األول القرن خالل املنورة باملدينة التفمري مدرسة - 336
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 . هرماس إمساعيل بن الر ا  عبد

 م53-5صيت م1997  ونيو ما وة دة1418 حم ما 1ع 23ا اادارف
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 . العلمي ودورها املنورة باملدينة الشرعية العلوم مدرسة - 337

 .اخلطراوا العيد حممد

  م78-67صيت م1991 ل توع  –  ثتمل دة1412 اربملل رعيعا 177ع 15ا اافيصل

 املديناة  عن كامل ملف) وخدمات إجنا ات: وسلم عليه اهلل ةلى الرسول مدينة - 338

 ( .املنورة

 . احملرر

 م 58-26صيت م4/5/1995-دة5/12/1415ا 1011ع اق ل

 (.واإلجنا ات التطوير عن مفصل استطال ) املنورة املدينة - 339

 . مرشد أمني أمحد- الشريف هاشم

 م 48-33صيت م1999/ نا  – م1998 د سمل دة1419 رم انا 267ع 23ا اافيصل

 .البقا  أطهر خدمة يف اإلجنا ات أضخم.. املنورة املدينة - 340

 اخلجا مالك بن كامل حممد

 م15-14صيت م24/10/1996دة12/6/1417ا 1084اق لع

 .اليوم حتى النبوة عهد من وحكامها أمراؤها - املنورة املدينة - 341

 . احملرر

 م   157-150صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 . األةعدة كل على إجنا ات املنورة املدينة - 342

 . احملرر

يت اجملحةةة  مححةةةقيت ام1997/ وايةةةو/26-دةةةة1418 اربملل رعيةةةع22ا 1465ع 47ا اايمامةةة 

 .11-8ص

 عاةام / الادكتور  تاأليف  مان  كتااب  يف قراءة) والتاريخ األدب بني املنورة املدينة - 343

 ( .محدان علي محدان

 احملرر

 م162صيت م1992  وايو دة 1413حم ما497ع58جمحد املنال

 م169 صيت دة1413 ردبا ع عيادر

 م219-218صيت م1992 لع  ل دة1412 شوال-رم انا2ع13 جمحد ااكتب عا 

 م 621-620صيت  م1995 د سمل-نوضمل دة1416 ا ماد انا 6ع 16 جمحد

  . والدكاك املقاهي بني املنورة املدينة - 344

 . عشقي ماجد أنور

 م 16-14صيت م24/11/1994 دة21/6/1415ا 989ع اق ل
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 ..( .ومراحلها النبوا للممجد العظيمة التوسعة) املنورة املدينة - 345

 . باحكم سعيد خالد

 م 38-35صيت م1991/د سمل/19 دة1412/اآلخ ف ةادى/13ا 1321ع اادعوف

 . يعلمون كانوا لو هلم خري املنورة املدينة - 346

 . احملرر

 .31- 30صيت م1996 مارا– ضلا  -دة1416 شوالا 225ع 20ا ااص عي  اجملح 

 اجاود  ولاودا  وبوركهارت، خمرو، ناةر رحالت) ورحالة .. رحالت .. املنورة املدينة - 347

 (.بريتون وريتشارد عارتيما،

 .احملرر

-218صيت م1992 ل تةةوع  - ةةثتمل دةةة1413 اا عيصةةانا499ع54جمحةةد املناةةل

221. 

 . التاريخ على شاهدة..  املنورة املدينة - 348

 . عشقي ماجد أنور

 م 16-14صيت م21/4/1994-دة10/11/1414ا 960ع اق ل

 شخصايات  ساتة  ماع  مقاابالت  يت من خا  ملف) وتقاليد عادات املنورة املدينة - 349

 (.اهلجرة دارمن 

 . احملرر

 م 280-249صيت م1992 ل توع - ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 . ومكانتها ع لها املنورة املدينة - 350

 . الدوبي رشاد بدر

 م 51-47صيت م1996 لاسط -دة1417 اربملل رعيعا 8 ا زا 51ا احلد

 . األول عصرها يف املنورة املدينة - 351

 . الدوبي رشاد بدر

يت م1993  ةةةثتمل دةةةة1414 اربملل رعيةةةعا 9ا ةةةزا 48ايت اة ةةة م  اات ةةةام ا احلةةةد

 م 49-44ص

 . النبوة عهد يف املنورة نةاملدي - 352

 . عشقي ماجد أنور

 م17-16صيت م20/6/1996 دة4/2/1410ا 1066ع اق ل

 م 17-16صيت م27/16/1996 دة11/2/1417ا 1067ع

 م21- 20صيت م4/7/1996 دة18/2/1417ا 1068ع

 م 15-14صيت م11/7/1996 دة25/2/1417ا 1069ع
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 م 13-12صيت م18/7/1996 دة3/3/1417ا 1070ع
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 م64مل13-12صيت م25/7/1996 دة10/3/1417ا 1071ع

 م 62مل15-14صيت م1/8/1996 دة17/3/1417ا 1072ع

 م 53مل13-12صيت م8/8/1996 دة24/3/1417ا 1073ع

 م 50مل13-12صيت م2/1/1997 دة8/1/1417ا 1075ع

 م 50مل13-12صيت م29/8/1996 دة15/4/1417ا 1076ع

 م 50مل15-14صيت م5/9/1996 دة22/4/1417ا 1077ع

 م 22-20صيت م12/9/1996دة29/4/1417ا 1078ع

 م 22-20صيت م26/9/1991 دة14/5/1417ا 1080ع

 م12-10صيت م3/10/1996 دة21/5/1417ا 1081ع

 م9-8صيت م10/10/1996 دة28/5/1417ا 1082ع

 م 64مل15-14صيت م17/10/1996 دة5/6/1417ا 1083ع

 م12-10صيت م24/10/1996 دة12/6/1417ا 1084ع

 م10- 8صيت م31/10/1996 دة19/6/1417ا 1085ع

 م 16-14صيت م7/11/1996 دة26/6/1417ا 1086ع

 م 10-8صيت م14/11/1996 دة3/7/1417ا 1087ع

 م9-8صيت م21/11/1996 دة10/7/1417ا 1088ع

 م15-14صيت م28/11/1996 دة17/7/1417ا 1089ع

 م 12-10صيت م12/12/1991 دة2/8/1417ا 1091ع

 م 13-12صيت م19/2/1996 دة9/8/1417ا 1092ع

 م  64مل9-8صيت 26/12/1996 دة16/8/1417ا 1093ع

 م 9-8صيت م2/1/1997 دة23/8/1417ا 1094ع

 م 11-10صيت م9/1/1997 دة30/8/1417ا 1095ع

 م 60مل9-8صيت م16/1/1997 دة7/9/1417ا 1096ع

 .60مل13-12صيت م23/1/1997 دة14/9/1417ا 1097 ع

 أمحاد / تاأليف  مان  كتااب  يف قراءة) اهلجرا عشر الرابع القرن يف املنورة املدينة - 353

 (.سلم بن سعيد

 .  احملرر

 .22صيت م2/12/1993 دة19/6/1414ا 941ع اق ل

 . املغاربة الرحالني كتب يف املنورة املدينة - 354

 . احملرر

 م 208-186ص يت م1992 ل توع - ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال
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 . اتارخيه يف ومفقودة شفهية مصادر املنورة املدينة - 355

 . عميالن الرحيم عبد اهلل عبد

 م 111-106ص يتم1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 . إشعا  مصدر املنورة املدينة - 356

 . البيومي رجب حممد

 م 27-23صيت م1999 لاسط -دة1420 اآلخ  رعيعا 10ا زا 54ا احلد

 . اخلاةة باتواملكت املنتديات:  املنورة املدينة - 357

 . احملرر

 227-222صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 (.املدينة ةحيفة نشأة) املنورة املدينة - 358

 .مشوح سهيل حممد

 15صيت م1995نوضمل22-9 دة1416 اآلخ ف ةادى30-16ا223ع ا يل

 .الشريف النبوا للممجد نيالشريف احلرمني خادم وتوسعة املنورة املدينة - 359

 . احملرر

 م 47-40صيت م1992 ل توع  ة  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 (.ها169 ها132) التاريخ ذاكرة من ورقات..  املنورة املدينة - 360

 جريس علي غيثان  

 يتم1992 ل توع  - ثتمل دة1413 اا عيصانا499ع54جمحد املنال

 .119-112ص

 . النبوية والعمارة املنورة دينةامل - 361

 . عزب حممد خالد

 م 60-56صيت م1992 ل توع  ة  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 معاملها؟ حنو علينا جيب وماذا املنورة املدينة - 362

 .األنصارا حممد الرمحن عبد

 .34صيت دة1412 شوال – رم انا 119ع املد ن 

 . العربية الدوريات بع  يف بها يتصل وما املنورة املدينة - 363

 . الشريف حمني آل محزة بن حمن

يت م1998 ملمةارا  ضلا ة  -دةة 1418 اااصةدف  ذمل - شةوال ا 547ع 59 جمحد 63ا املنال

 م 125-122 ص
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 .منها الدجال ومنزل املنورة املدينة - 364

 .الدوبي رشاد بدر

 .95-90صيت م1994  ثتمل دة1415 اربملل رعيعا 9ا زا 49ا احلد

 (العزيز عبد بن اجمليد داألمري عب امللكي الممو ةاحب ترمجة) وأمري مدينة - 365

 .احملرر

 .6صيت م 1992ل توع –  ثتمل دة1413 اا عيصانا499ع 54جمحد املنال

 ماااا) الشااانقيطية احلجياااة الااارحالت يف احلجاااا  أوضاااا  حاااول أولياااة مراجعاااات - 366

 (.املنورة باملدينة يتعل 

 . المامل ولد اهلل محاه

 م 64-27صيت م1997 مارا – ضلا   دة1417 شوالا 4ع 22ا اادارف

 .النبوية والمرية المنة خدمة مركز - 367

 .احملرر

 .557صيت م1989 نوضمل دة1410 اآلخ  رعيعا 4ع 10جمحد ااكتب عا 

 الشااريفني احلاارمني خااادم هاادايا إحااد  النبويااة والماارية الماانة خدمااة مركااز - 368

 . اإلسالمية لألمة

 . احملرر

 م 32صيت دة1412 لملل ةادا 117ع 18ا املد ن 

 يتفااايء عظيماااة دوحاااة املناااورة باملديناااة النبوياااة والمااارية المااانة خدماااة مركاااز - 369

 .العلم طالب ظالهلا

 . اهلل نصر سليمان

 .29-22صيت م1990 لع  ل– مارا-دة1410 رم انا 9ع 38 جمحد ااااضح 

 ظالهلااا يتفاايء عظيمااة دوحااة املنااورة باملدينااة النبويااة لمااريةوا الماانة خدمااة مركااز - 370

 .العلم طالب

 .اهلل نصر سليمان

 .29-22صيت م1990 لع  ل – مارا – دة1410 رم انا 9ع 38 جمحد ااااضح 

 إنمااني  ح اارا  ةارح  املناورة  املديناة  يف املعااقني  األطفاال  وتأهيال  رعاياة  مركز - 371

 . الفاضلة موالقي والرتاحم التكاعل" طيبة" يف

 . احملرر

 م 24صيت م1997 نوضمل دة1418 ردبا 129ع 20ا املد ن 

 ( .املنورة املدينة يف املزارات) سياحية مزارات - 372

 . احملرر

 م 79صيت دة1416 ةف 21ا 1364ع اايمام 
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 .الزاهر العهد يف املنورة باملدينة واألثرية التارخيية املماجد - 373

 . احملرر

 م 63-62صيت م1998/ل توع /8 دة1419 اآلخ ف ةادى18ا 1662ع اادعوف

 . تتألأل جواهر الطيبة طيبة مماجد - 374

 . الدبيان راشد حممد

 م 38-36صيت م1990 ما و 31-دة1410 اااصدف ذ 7ا 1243ع اادعوف

 . العلم تطور يف وأثرها اإلسالم يف املماجد - 375

 . قطا  رهيبة

 م 5-2صيت دة1412 اااصدف ذملا 11ع 21ا االف  

 .املنورة املدينة مماجد - 376

 .  احملرر

 .55-54صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 " .احلديثة والعمارة التوسعة" املنورة املدينة مماجد - 377

 . باحكم سعيد خالد

 م 13-12صيت م1991  ونيح20-دة1411/ احل   ذ 8ا 1296ع ادعوف

 اجلمعاة،  ومماجد  قبااء،  وممجد النبوا املمجد) اإلنمانية احل ارات نبع املماجد - 378

 .املشربة ممجد و الراية، وممجد

 .الفتوح أبو حمني حممد

 .61-60صيت م1990 لع  ل دة1410 رم ان30-16ا 96ع ا يل

 .قباء ممجد - 379

 . احملرر

   78صيت م1996/نوضمل/2 دة1417 اآلخ ف ةادى21ا 1429ع 46ا اايمام 

 .   املنورة املدينةب القبلتني وممجد قباء، ممجد - 380

 . احملرر

 م 57-54صيت م1994  ونيح22-دة1415 حم م13 اربرعصااا 1310ع 44ا اايمام 

 . القبلتني ممجد - 381

 . احملرر

 م 76صيت م1996/د سمل/14 دة1417 شصثان4ا 1435ع 46ا اايمام 

 .الطيبة طيبة يف م ي ة درة الشريف النبوا املمجد - 382

 .  احملرر

 م31-24صيتدة1419 شوالا 20ع اربمان 
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 وتعكاااس األةاااالة حتقااا  توساااعة .. اجلديااادة ةاااورته يف الشاااريف النباااوا املماااجد - 383

   املعاةرة

 . احملرر

 .5-4صيت م1993 مارا/ ضلا  -دة1413 رم انا 188ع 17ا ااص عي  اجملح 

 . التاريخ عرب له توسعة أكرب يشهد الشريف النبوا املمجد - 384

 . احملرر

 م 17صيت دة1413 ثان  رعيع- لملل رعيعا 122ع 19ا املد ن 

 . األع دة مهو  و الدعوة منطل  النبوا املمجد - 385

 . غراب خليفة يوسف

 .12-11ص يتم1995 لع  ل-دة1415 اااصدف ذملا 215ع 19ا ااص عي  اجملح 

 . القدمية والتوسعات النبوا املمجد - 386

 . حممد ماهر سعاد

 .38-32صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اناا عيصا  499ع54 جمحدنال امل

 .اللونية والعالمات النبوا املمجد - 387

 . غراب خليفة يوسف

 م 54-48صيت م1992 ل تو   ة  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 ( .3-1) الزائرين ودور الفناد  ريراتق - املنورة للمدينة التجارا املم  - 388

 . املنان عبد الصاد  األمني

 م 22صيت دة1410 ةف ا 104 ع 16ا املد ن 

 م12صيت دة1410 اربملل رعيعا 105 ع 16ا

 م34صيت دة1410 اآلخ ف ةادىا 107 ع  16ا

 . احلجا  لوالية الطيب املم  - 389

 . حكمت احلكيم عبد

 م 172-151صيت دة1419ا 2ع 24ا اادارف

 .(احلجا ية املغربية الرحالت ا للمخطوط ممرد - 390

 .املنوني حممد

-160صيت م1994 لاسةةط  ةةة دةةة1415 اربملل رعيةةعا 518ع 56جمحةةد 60ا املناةةل

163. 

 (. املنورة باملدينة)  العظيمة اإلجنا ات وراء الكرمية األيادا ممرية - 391

 .قاسم اهلل عبد بن العزيز عبد

 م189-188صيت دة1419 شوالا 20ع اربمان 

 .والنماء اخلري ممرية - 392
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 أمحد حمني الغين عبد

 60ص خاص مححقيت  دة1415 شصثان 24ا1341ع  ا اايمام 
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/ األساتاذ  تأليف من كتاب يف قراءة ) األدبي املنورة املدينة لنادا عامًا20 ممرية - 393

 (.البليهشي ةاحل حممد

 . احملرر

   178صيت م1997 لع  ل – مارا دة1417 شوال/ رم انا 2ع 18 جمحد ااكتب عا 

 ( .الشريفني احلرمني توسعة خالل من املقدمة اخلدمات) عطاءال ممرية - 394

 . احملرر

 .10-8صيت م1992/ضلا  /27 دة1412/شصثان/24ا 1331ع اادعوف

 الماعودا  األمحار  اهلاالل  خدمات عن تتحدث مقالة) العطاء من عامًا65 ممرية - 395

 (. املنورة واملدينة مكة يف

 . حمني العظيم عبد

 م 22صيت دة1420 ردبا 11ع 23ا مل ا   لد  

 . املنورة املدينة عنربية من مشاهد - 396

 .محدان علي محدان عاةم

 م 46صيت دة1419 رم انا 1ع 23ا مل ا   لد  

 . الشريف النبوا املمجد لتوسعة الشريفني احلرمني خلادم التارخيي املشرو  - 397

 . احملرر

 م7-5ص يتم1994  ونيو دة1414 احل   ذملا 6 ا زا 49ا احلد

 .يديه على اهلل عحققه الشريفني احلرمني خادم راود حلم التوسعة مشرو  - 398

 .  احملرر

 .9-8صيت م28/4/19994 دة17/11/1414ا 961ع اق ل

 املماااجد) واملااادني املكاااي احلااارمني لتوساااعة الشاااريفني احلااارمني خاااادم مشااارو  - 399

 (.التوسعة بعد مصل مليون00النبوا

 . احملرر

 م 4صيت م1994  ونيو دة1415 حم ما 516ع 56حدجم 60ا املنال

 للخاري  خلاود : والنباوا  املكاي  احلارمني  لتوساعة  الشريفني احلرمني خادم مشرو  - 400

 . التاريخ ذاكرة يف

 . احملرر

 .45-40صيت م1993/ ما و/22 دة1413 احل   ذمل  7-1ا 686ع 14ا ااش  

 .الشريف النبوا جدواملم احلرام املمجد لتوسعة احلرمني خادم مشرو  - 401

 . احملرر

 م18-16صيت م1998/لع  ل/16 دة1418 احل   ذمل19ا 1637 اادعوف
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 . الشريف النبوا املمجد وعمارة لتوسعة الشريفني احلرمني خادم مشرو  - 402

 . الصبحي سلطان

 م 58صيت م1999 مارا دة1419 اااصدف ذملا 133ع املد ن 

 . الشريفني احلرمني وتوسعة رةلعما الشريفني احلرمني خادم مشرو  - 403

 . احملرر

 م 15-10صيت م1991 و وني-دة1411/ احل   ملذمل اااصدف ذملا 6ع مل ا   لد  

 يفااي  تااارخيي إجنااا : الشااريفني احلاارمني وعمااارة لتوسااعة عهااد امللااك مشاارو  - 404

 .باملم ولية واعتزا  للرسالة حبًا

 .احملرر

 م9-8صيت 1994يت /م14/4 دة3/11/1414ا 959عل اق 

 االعتاااازا  يرتجاااام الشااااريفني احلاااارمني وعمااااارة لتوسااااعة عهااااد امللااااك مشاااارو  - 405

 . اإلسالمية باملم ولية

 . احملرر

 .21-20صيت م25/5/1997-دة24/5/1418ا 1130ع اق ل

 يف جدياااد عصااال املناااورة واملديناااة املكرماااة مكاااة يف اإلعماااار و التوساااعة مشااروعات  - 406

 .املقدستني املدينتني تاريخ

 .  رراحمل

 .16-15صيت م1999/نوضمل/27 دة1410شصثان19ا1583ع49ا اايمام 

 باملديناة   ما يتعلا  ) العربية اجلزيرة تاريخ دراسة يف وأهميتها العثمانية املصادر - 407

 ( .املنورة

 . الروقي َخزَّام بن عاي 

 م 103-81صيت م1998 دة1418ا 2ع 23ا اادارف

 . اإلسالم يف سفري ولوأ أحد موقعة شهيد عمري بن مصعب - 408

 . املتجلي عبد حنفي رجاء حممد

 م 41-36صيت م1995 ل حول  ثتمل-دة1416/ اربملل رعيعا 3ع االف  

 املديناة  يف لإلقامة وسلم عليه اهلل ةلى الرسول توجيهات ) الدنيا نهاية مظاهر - 409

 ( .النبوية

 . محودة علي أمحد الباس  عبد

 م 40-30صيت م1992 لاسط  دة1413 ةف ا 498 ع 54 جمحد املنال
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 املنااورة املدينااة نااادا رئاايس مااع حااوار) رشاايد هاشاام حممااد الشاااعر األسااتاذ مااع - 410

 ( .النادا ومشاكل الشخصية حياته حول األدبي

 . العرعج أمحد

 م  81-80 صيت م1995/ وايو/26 دة1416ةف 28ا 1365ع45ا اايمام 

 (.األنصارا سعبد القدو/ األستاذ ذكر  يف) األنصاريات ديوان مع - 411

 .احلقيل محد بنعبد اهلل 

 .153-152صيت م1996 د سمل – نوضمل دة1417 شصثان – ردبا 536 ع املنال

 . أحد يوم إسالمية معارك - 412

 . العمرو الرمحن عبد بن علي

 م 109-106صيت دة1410 رم انا 78ع 28ا اادضاع

 . ةاملنور املدينة من وأثرية تارخيية معامل - 413

 . الرحيلي جود سعيد

 م 58صيت دة1415 حم ما 9ع اربمان 

 تاااااأليف ماااان  كتاااااب  يف قااااراءة )  املنااااورة  املدينااااة  يف احلديثااااة  النه ااااة  معااااامل  - 414

  يااان  حمماااود وبهجااات  األنصاااارا القاااادر عباااد  حمااان حمماااد  نااااجي/ األساااتاذين

 (.األدبي املنورة املدينة نادا منشورات ومن جنيد، العابدين

 احملرر

 م 573صيت م1996 د سمل-نوضمل دة1417 ا ماد انا 6ع 16 جمحد اكتبا عا 

 ( . حميكة ا ذباب جبل ا الراية ممجد) الكبري املعجم - 415

 . اجلاسر محد.أ

-767صيت م2/1991-1  ةةةانون-دةةة 1411 ا ماد ةةان ا 12-11ع 25ا ااصةة ب 

780. 

 تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) وحااديثًا قاادميًا املنااورة املدينااة عاان ألااف مااا معجاام - 416

 (.الصاعدا عراج بن  عبد الر ا/ الدكتور

 .احملرر

يت م1997 لع  ةةل – مةةارا دةةة1417 شةةوال - رم ةةانا 2ع 18 جمحةةد ااكتةةب عةةا 

 م179– 178 ص

د سةةةمل  -دةةةة نةةةوضمل 1417شةةةصثان  -ا ردةةةب 536ع  58جمحةةةد  62املناةةةل ا 

 م10-9ص ميت 1996

 .األنصارا عند الصحفي املقال - 417

 .يساعات أمني
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 -  ةةةثتمل دةةةة1419 ردةةةب - اآلخةةة ف ةةةةادىا 553ع 60جمحةةةد 64ا املناةةةل

 م131-124صيت م1998 ل توع 
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 . املدينة يف الكريم الرسول مع املقداد - 418

 . املتجلي عبد حنفي رجاء حممد

 م 12صيت م1995يت اا ان  تش   ا نوضمل-دة1416 اآلخ ف ةادا 5ع االف  

 . املنورة املدينة من مكاسب - 419

 . الرعاعي العزيز عبد

 م 7صيت دة1412 شصثانا 3ع 16ا مل ا   لد  

 وح اااارية تارخيياااة دراساااة بطوطاااة ابااان رحلاااة يف املناااورة واملديناااة املكرماااة مكاااة - 420

 . اهلجرا الثامن القرن يف مقارنة

 . شيين البدر أمحد هاشم أمحد

يت م1999 نةةوضمل - لاسةةط  دةةة1420 شةةصثان- اربمله ةةةادىا 26-25ع ااصايةةق

   218-211ص

 اإلسااااالمية اجلامعاااة  مكتباااة  )العلماااي  والبحاااث  الماااعودية  اجلامعاااات  مكتباااات  - 421

 (.النبوية والمرية المنة ةمركز خدم ومكتبة

 سيدو سليمان أمني

 دةةة1418 اآلخةة ف ةةةادى-حمةة ما1ع 3جمحةةد ااو نيةة  ضاةةد املحةةك مكتثةة  جمحةة 

 .53-36 صيت م1997 ل توع  -ما و

 (اإلسالمية اجلامعة مكتبة) المعودية العربية اململكة يف عيةاجلام املكتبات - 422

 المامل حممد سامل

 نةةوضمل دةةة 1420ذملاحل ةة -ردةةبا2ع5جمحةةد ااو نيةة  ضاةةد املحةةك مكتثةة  جمحةة 

 .23صيت م2000 لع  ل-م1999

 (.املنورة املدينة مكتبات ) زعبد العزي امللك عهد يف تاباملكت - 423

 .  احملرر

-118 صيت م 1999مةةا و – لع  ةةل دةةة1420 ا ةة ما 557ع 65 جمحةةد 65ا املناةةل

119. 

عباد   امللاك  مكتباة ) واإلرشااد  والادعوة  واألوقااف  اإلسالمية الش ون و ارة مكتبات - 424

 (.املنورة باملدينة زالعزي

 .  احملرر

 .58صيت م1994/ ونيو/22 دة1415 حم م13ا 310ع ا اايمام 

 باملدينااااة الوقفيااااة املكتبااااات)  المااااعودية ةالعربياااا اململكااااة يف الوقفيااااة املكتبااااات - 425

 (.املنورة
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 . حممد بن علي بن محاد 

 م73-67صيت دة1417 اآلخ ف ةادى- حم ما 1ع ااو ني  ضاد املحك مكتث  جمح 
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 (الشريف والقرب املنورة واملدينة احلرام واملمجد املكرمة مكة) العرب مكتبة - 426

 .  احملرر

 يتم 1997لع  ةةةةل - مةةةةارا دةةةةة1417  احل ةةةة ذمل - فاااصةةةةد ذملا 6+5ع 32ا ااصةةةة ب

 .430-429ص

 . النبوا املمجد مكتبة - 427

 . العبيد ةاحل بن سليمان

 .229– 228 صيت  ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 ( .املنورة باملدينة) سعود آل العزيز عبد امللك مكتبة - 428

 . احملرر

   242—230صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 عيصاناا ا 499ع 54 جمحد املنال

 . املنورة باملدينة العزيز عبد امللك مكتبة - 429

 . احملرر

 م 58صيت م1994  ونيح22-دة1415 حم م13 اربرعصااا 1310ع 44ا اايمام 

/ للاادكتور كتاااب يف قااراءة)  واحلاضاار املاضااي بااني زعبااد العزياا  امللااك مكتبااة - 430

 (.املزيين مانسلي بن نعبد الرمح

 .  احملرر

 ل تةوع   -  وايةو  دةة 1420 ا ماد ةان  مل  اا عيصةان ا 6+5ع 20جمحةد  ااكتةب  عا 

 م403صيت م1999

 . املنورة املدينة يف العمارة عن من مالم  - 431

 . طه عمر حامت

  69-62صيت م1992 ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 ولياام / تاأليف  من كتاب يف قراءة ) املصورين عيون يف لمعوديةا العربية اململكة - 432

 عاان وحااديث م1907 عااام املنااورة للمدينااة عوتوغراعيااة ةااورة  ااا غراناات وجليااان عااييب

 (.احلجا  حديد سكة

 .  احملرر

 .84-80صيت م1999 ضلا  - نا   دة1419 شوالا 268ع اافيصل

 عياف  اا  خااخ ) هاا 584– 548  مياحلاا  موساى  بان  حمماد  لإلمام املواضع أمساء من - 433

 ( .حش ا حليفة ا حفياء ا اخلبار

 . احملرر

 م 551-550صيت م1989 ملل حول آب-دة1410 ةف - حم ما 8-7ع   ااص ب

 م398صيت م1990  وايو –  ونيو دة1410  ذمل احل  - فذمل اااصدا 6+5ع

 م100صيت م1991 ضلا   –  نا   دة1411 شصثان - ردبا 2+1ع

 م256مل205صيت  م1991 لع  ل – مارا دة1411 لشوا – رم انا 4+3ع
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 اخليارياااة واملدرساااة اجلبانياااة املدرساااة)  القدمياااة اإلساااالمية املااادارس أشاااهر مااان - 434

 (.املنورة باملدينة احملمودية واملدرسة

 . مهراد الزبري

 م 105-103صيت م1996 نوضمل دة1417 اآلخ ف ةادىا 240ع 20ا اافيصل

 م 104-103صيت م1996 سملد -دة1417 ردبا 241ع 21ا

 ( .املنورة املدينة من منرخ الواقدا) التاريخ أعالم من - 435

 . احملرر

 .110– 107صيت م1989 ل توع  دة1410 اربملل رعيعا 153ع اافيصل

 ".األكمل الوجه على اإلجنا "  املنورة املدينة يف اإلسالم أيام من - 436

 . احملرر

 م 15-6صيت م1994 لع  ل27-دة1414 دفاااص ذمل16 اا 1303ع 43ا اايمام 

 . الشعيب األدب وتكون الَرَجز انطل  النبوا املمجد بناء من - 437

 . عشقي ماجد أنور

 م59– 58صيت م1998  نا  -دة1418 رم انا 248 ع 22 ا ااص عي  اجملح 

  .60-58صيت م1998 ضلا   -دة1418 شوالا 249 ع 22 ا

 .  املنورة املدينة يف زعبد العزي امللك خطب من - 438

 .احملرر

 .75صيت دة1420 اا ان  رعيعا 21ع اربمان 

 ( .املنورة املدينة  يارة عن ذكريات ) احلج ذكريات من - 439

 . الشرقاوا حممد حممد

 م 83-82صيت م1991  ونيو دة1411 احل   ذمل 62ع 19ا املسحا ا ند 

 محاادان عاةاام/ ورالاادكت تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة ) احلصااوة ذكريااات ماان - 440

 (.  محدان علي

 .باجنيد أمين

 .25صيت م11/2/1999 دة25/10/1419ا 1199ع اق ل

-هااا1313 النشاامي نعبااد الاارمح  باان إبااراهيم) العزيااز عبااد امللااك رجااال ماان - 441

 ( .المعودية الدولة ح رية إىل املنورة املدينة وضم ها1393

 . احلميد حممد بن اللطيف عبد

 م140– 124صيت م1998 ما و -دة1419 حم ما 1ع 1ا اادرعي 
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  عامًا ومخمني ستة قبل الطيبة طيبة يف الذكريات  سو ان من - 442

 . اجلاسر محد.أ

 .25-22صيت م1991  وايو-دة1411 احل   ذملا 167ع 15ا ااص عي  اجملح 

 باان زعبااد العزياا/ الاادكتور تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة ) طنجااة إىل طيبااة ماان - 443

 عمايالن  معباد الارحي   عباد اهلل / الادكتور  برعقة رحلته موةفًا رئالقا حعبد الفتا

 (املخطوطات عن حبثًا وذلك املغرب إىل

 .اهلراس معبد المال

 .60-54صيت م1994 لاسط - وايو دة1415 ةف ا 212ع اافيصل

 يف البلدياة  عمال  تطاور  عان  ةافحات  يف تقلياب ..  األماناة  إىل احملتماب  عشة من - 444

 .عام مائة عرب املنورة املدينة

 .ةاحل سيف بن حييى

 .127-124صيت دة 1419شوالا 20ع اربمان 

 احلركاان  علاي  بان  حمماد  الشايخ )  الماعودا  العهد يف املنورة املدينة علماء من - 445

 .( .وآخرون

 . الشريف حمني آل محزة حمن

 .131-126صيت م1998 نوضمل دة1419 شصثانا 554ع 60 جمحد 64ا املنال

 ( .املنورة باملدينة حكمت عارف مكتبة) تاريخال عم  من - 446

 . العقيب بشري احل  عبد

 م 66صيت دة1415 حم ما 9ع اربمان 

 .املنورة املدينة ع ائل من - 447

 .األمني حممد حمفوظ

 .33صيت دة1413 شصثانا 6ع اربمان 

 .املنورة املدينة ع ائل من - 448

 .احملرر

 82مل31مل22ص يتم1992 ل توع  -تمل ث دة1413 اا عيصان ا499ع54جمحد املنال

 .262مل242مل126مل

 ناةااار بااان زعباااد العزياا  الشااايخ)   المااعودا  العهاااد يف املناااورة املدينااة  ق ااااة ماان  - 449

 (. وآخرون الصاحل

 . الشريف آل محزة بن حمن

 م63-56صيت م1998  ونيو دة1419 ةف ا 550ع 60 جمحد 44ا املنال



 يةالمدينة المنورة في الدوريات السعود

 

289 
 .املنورة املدينة مشروعات من - 450

 .  رراحمل

 .19-18صيت دة1412  ذمل احل ا 5ع اربمان 

 ( .القدسية واحل رية الفردوسية الروضة) املخطوطات نوادر من - 451

 . اجلاسر محد.أ

-747صيت م1991 2-1  ةةانون -دةةة 1411 ا ماد ةةان  ا 12-11ع 25ا ااصةة ب

755. 

 . الزمان من قرنًا عشر أربعة منذ املنورة املدينة وسو  ميدان املناخة - 452

 . احلصني الرمحن عبد بن حممد

-99صيت م1994-دةة 1414ا 6 جمحةد يت ملااتصطةيج  ااصمةارف ا  ةصود  املحك دامص  جمح 

134. 

 الزرناادا يوسااف علااي/ تااأليف ماان كتاااب يف قااراءة) واملدينااة مكااة بااني املناااظرة - 453

 (.حعبد الفتا سعيد / وحتقي 

 . املعلمي عبد اهلل حييى  

 .85– 80ص يتم1995 ضلا   –  نا   دة1415 انشصث-ردبا 1ع 16 جمحد ااكتب عا 

 العاني  ومان  زعباد العزيا   بان  عهاد  إىل احلكام  بان  ماروان  مان  الطيباة  طيباة  مناهل - 454

 .التحلية مياه إىل الزرقاء

 .  احملرر

 .73-72صيت دة 1419شوالا 20ع اربمان 

 . املنورة املدينة حول الدجال منزل - 455

 . القارا حعبد الفتا بن العزيز عبد

 .82– 79ص يتم 1992ل توع  –  ثتمل دة1413 اا عيصانا 499ع 54 جمحد املنال

 جبااذورها تتباااهى الشااريف النبااوا املمااجد علااى تطاال مدينااة املركزيااة املنطقااة - 456

 .المحاب وتتنفس التارخيية

 . الدوس ةاحل بن أمحد

 .42صيت م1996 د سمل دة1417 ردبا 127ع 20ا املد ن 

 . املنورة املدينة تاريخ يف والفكر ارةاحل  منطلقات - 457

 .محدان علي محدان عاةم

   40صيت م1994 ما و دة1414  ملذمل احل  فذمل اااصدا 5ع 18ا مل ا   لد  

 ( .احلبش ذات- احلبش) احلديث كتب يف ذكرها ورد مواضع - 458

 .جنيدل بن اهلل عبد بن سعد

-177 صيتم1995 نيسةان -آذار-دةة 1415 شوال- رم انا 4-3ع 30ا ااص ب

180. 
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 (.ها232 ها132)احلجا  أهل جتاه اخلريية العباس بين خلفاء مواقف - 459

 .جريس علي غيثان

 م87-82ص يتم 1992 وايو دة1413 حم ما497ع 54جمحد املنال
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 معاالي  ذكرياات  مان ) الماعودية  الذاتية المري يف والثقاعية الرتبوية املوضوعات - 460

عبااد / واألسااتاذ  ياادان، حمااني حممااد/ سااتاذواأل كااتيب، حممااد حماان/ األسااتاذ

 (.املنورة باملدينة الشرعية العلوم ملدرسة قدمية وةورة الربيع، زالعزي

 .احليدرا نعبد الرمح بن عبد اهلل

 ل تةوع   -  ةثتمل  دةة 1417 ملاآلخة ف  اربمله ةادىا 535ع 58جمحد 62ا املنال

 م71-68مل64صيت م1996

 د سةةةمل - نةةةوضمل دةةةة1417 شةةةصثان - ردةةةبا 536ع 58جمحةةةد 62ا 

 .119-117 مل112 صيت م1996

 إىل يرجااع املنااورة للمدينااة رساام) املعاةاارة العربيااة األةااالة بااني واملوضااع املوقااع - 461

 (.م1852 عام

 .طعماس حييى يوسف

يت م1997 ملمةةارا ضلا ةة -دةةة1417 اااصةةدف ذمل- شةةوالا 538ع58 جمحةةد 62ا املناةةل

 .108-102 ص

 .  املنورة باملدينة  ره  حرة  يف اجلوعية املياه - 462

 . احملرر

 م 18صيت دة1412 احل   ذمل- اااصدف ذملا 120ع 18ا املد ن 

 (.املنورة للمدينة أمرٍي انتخاب) الشريفني احلرمني أمور وضب  النجديون - 463

 .احملرر

-513ص يتم1989  ةثتمل  – لاسةط   دةة 1410 ةةف   - حم ما 8+7ع 24ا ااص ب

514. 

 (.املنورة املدينة يف املنا ل أدب ندوات) احلجا  يف بيةاألد الندوات - 464

 .درار ناةر مالك

 م 117صيت م1998  وايو-دة1419 اربملل رعيعا 254ع 22ا ااص عي  اجملح 

 ( .عنه اهلل رضي علي بن احلمني بنت سكينة ) الشر  من نماء - 465

 . إبراهيم العظيم عبد بشر 

 م 149 -148صيت م1991 و وني -دة1411 احل   ذمل ا 488 ع 52 جمحد 57ا املنال

 .حاع  هاشم معبد المال حياة يف واألدب الصحاعة بني رقيقة نممة - 466

 .حاع  علي هشام

 ل تةةةوع  -مةةةا و دةةةة1418 اآلخةةة ف ةةةةادى - حمةةة ما 16+15ع 7جمحةةةد ااصايةةةق

 .130-125صيت م1997

 .نفحات من طيبة ) قراءة يف كتاب من تأليف األستاذ/ علي حاع ( - 467

 احملرر.
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 م50-49ميت ص 1989دة د سمل 1410اةادى اربمله  155ع 13اافيصل ا 
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 ( .الماسي طاهر المالم عبد ترمجة ) توهج نقطة - 468

 . احملرر

 م 152صيت م1993 ل توع -دة1414 اربمله ةادىا 509ع 55 جمحد 59ا املنال

 مااادخل باساااتخدام ورةاملنااا املديناااة يف اجلوعياااة امليااااه لنوعياااة احملاااددة النمذجاااة - 469

 . التجمع معامل

 . خان علي الفقار ذو حممد/ خبارا حييى عاةم

 .107صيت م1992-دة1412ا 5جمحديت اربر  عحوما ااصز ز عثد املحك دامص  جمح 

 (  املنورة املدينة ) بالدنا هذه - 470

 . احلميدا ناةر

 .79– 78صيت م1989  ثتمل دة1410 ةف ا 82ع ا يل

 (.األثرية املماجد( )2) املنورة املدينة بالدنا هذه - 471

 .احلميدا ناةر

 .79-78صيت م1989 ل توع  دة1410 اربملل رعيعا 83ع ا يل

 . العثماني األرشيف يف احلجا  حديد سكة وثائ  - 472

 . احملمد حممد بن اللطيف عبد

يت م1992 نةةوضمل - ل تةةوع  دةةة1413 اربمله ةةةادى- اآلخةة  رعيةةعا 3ع 18ا ااةةدارف

 م 74-61ص

 . املدينة يف( وسلم عليه اهلل ةلى ) النيب دولة دستور وثيقة - 473

 . عمار حممد

 م 9-6صيت م1994 مارا– ضلا  -دة1414 رم انا 9ع 42جمحد ااااضح 

 . املنورة املدينة يف احملمودية املكتبة يف كتب وقف وثيقة - 474

 . املزيين سليمان بن الرمحن عبد

 م140-111صيت دة2000 ضلا  -دة1420 شوال ا  8 ع 2ا اادرعي 

 الماااكك خطاااوط) الماااعودية تأسااايس قبااال العربياااة اجلزيااارة يف النقااال وساااائل - 475

 ( .املنورة املدينة حمطة - احلديدية

 .  احملرر

 م12-8صيت م1995 ما و دة1415  ذمل احل  ا 5ع 19ا مل ا   لد  

 .حكمت عارف اإلسالم شيخ مكتبة وقفية - 476

 .القحطاني راشد نب سعد بن راشد

 مةارا / م1999 د سةمل  دةة  1420ذملاحل ة   - رم ةان ا 28+27ع 14جمحد ااصايق

 م250-231صيت م2000
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 . األموا العصر يف املدينة والة - 477

 . الرحيلي سليمان

 .57-30صيت م1994 مارا–  نا   دة1414 رم ان - ردبما 4ع اادارف

  إىل دعات  الايت  واألساباب  اإلسالمية دعوةال من وموقفهم املنورة املدينة يف اليهود - 478

 . عنها إجالئهم

 . قصة علي الباقي عبد

 52-50صيت م1992 د سةمل  - نوضمل دة1413 اآلخ ف ةادىا 68ع املسحا ا ند 

 م
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