
7 
 

 



8 
 

 

                                                           
 30-29.ص( يادورا,)انصزفيت انقىاعذ, جىهزي ادريس يحًذ.  
 68.ص,انتاسعت انطبعت(انسُت يجهىل,انحكًت دار,ديشق,)انعزبيت انهغت فىاعذ يهخض, انُعًت فؤاد.  

3
67. ص, ...قىاعذ يهخض, َعًت فؤاد   

4
83. ص(, انسُت يجهىل, انقهى دار: نبُاٌ-بيزوث, )انصزف يختصز, انفضهي انهذي عبذ   

5
61. ص..., انعزف شذا, انحًالوي   
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1. 

2. 

3. 

                                                           
6

.313. ص, ...انًفصم انًعجى, األسًز راجي   
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 29.ض(,و1907 سُت,فزاس دار: انقاهزة, )انصزف فٍ في انعزف شذا, حًالوي أحًذ.  

8
.73. ص..., انعزف شذا, انحًالوي   
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2. 

3. 

                                                           
9

.4. ص(, 1357ِ, انهذايت: سىرابايا, )كيالَي شزح, عهي انحسٍ أبى اإلياو انشيخ   
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