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 مقترحات لكتب معرض الكتاب

 
 
 

 نزفغُش:ا 
 )ٍَانصبثى( يخزصش ثٍ كثُش                               )ٍَصفىح انزفبعُش )انصبثى 
 ٍُرفغُش انجالن                                                  نزفغُش )انًجهظ األعهً نهشئىٌ اإلعاليُخ(يٍ اانًُزخت 

 :انفقه 
 انًزاهت األسثعخ ]عجبداد + يعبيالد[ )انجضَشٌ( ًانفقه عه 
 )عُذ عبثق( فقه انغُخ                                        )ٌاإلعالو وأسكبَه )َبعٍُ سشذ 
 )ٍانضدُه( انفقه اإلعاليٍ وأدنزه                           )ٍاألئًخ األسثعخ )دًضح انُبششر 

 :انغُشح 
 :عشد 

 كفىسٌ( جبسانشدُق انًخزىو )ي 
 )صفىح انغُشح انُجىَخ الثٍ كثُش )انًجهظ األعهً نهشئىٌ اإلعاليُخ 
 عُشح اثٍ هشبو 

 :رعهُق 
 )انغُشح انُجىَخ )يعهذ انذعبح ثىصاسح األوقبف 
 )ٍععُذ انجىغ( فقه انغُشح                        )ٍفقه انغُشح )دمحم انغضان 

 :انذذَث 
  انجخبسٌ = فزخ انجبسٌ فٍ ششح صذُخ انجخبسٌ الثٍ دجش انعغقالٍَ[صذُخ انجخبسٌ ثذبشُخ انغُذٌ ]رفغُش 
  )ٌسَبض انصبنذٍُ )ناليبو انُىو 

 :ٍُرفغُش سَبض انصبنذ 
o  ٍُ(عال)دمحم ثٍ دنُم انفبنذٌ 
o )ًٍُُششح سَبض انصبنذٍُ )الثٍ انعث 
o  ٍُيؤعغخ انشعبنخ( -َضهخ انًزقٍُ فٍ ششح سَبض انصبنذٍُ )خًظ يؤنف 

 يعهذ انذعبح ثبنجًعُخ انششعُخ( –انذذَث )انخشىعٍ ثٍ دمحم انخشىعٍ ىو انىجُض فٍ عه 
 :انفزبوي 

  سد فقػ( داس انغالو نهطجبعخ وانُشش( –فزبوي عصشَخ )د/عهٍ جًعخ( 
  سد + أدنخ ( داس انغذ انعشثٍ( –فزبوي وأدكبو )عطُخ صقش ( 
  ٌرشجُخ( + أدنخ ) سد + داس انقهى نهُشش وانزىصَع( –فزبوي يعبصشح )د/ َىعف انقشظبو 

 :انصذبثخ 
  )ٌَغبء يؤيُبد )َبعٍُ سشذٌ( -فٍ سدبة األصذبة )َبعٍُ سشذ 
  داس األدة اإلعاليٍ( –صىس يٍ دُبح انصذبثخ )د/ عجذ انشدًٍ سأفذ انجبشب 
  داس األدة اإلعاليٍ( –صىس يٍ دُبح انصذبثُبد )د/ عجذ انشدًٍ سأفذ انجبشب 
  ًٍداس األدة اإلعاليٍ( –سأفذ انجبشب صىس يٍ دُبح انزبثعٍُ )د/ عجذ انشد 

 :ٍربسَخ إعالي 
 )ٍَانًىعىعخ انًُغشح فٍ انزبسَخ اإلعاليٍ )د/ ساغت انغشجب 
 )ٍَقصخ انعهىو انطجُخ فٍ انذعبسح اإلعاليُخ )د/ ساغت انغشجب 
 )ٍَيبرا قذو انًغهًىٌ نهعبنى )د/ ساغت انغشجب 
 (ربسَخ انخهفبء انشاشذٍَ )يعهذ انذعبح ثىصاسح األوقبف 

 :قشاءاد دشح 
 :ٍانشُخ دمحم انغضان 

 قزائف انذق -قعبَب انًشأح انًغهًخ  -وأهم انذذَث  فقهانغُخ ثٍُ أهم ان -يبئخ عؤال عٍ اإلعالو 
 :ٌانشُخ َبعٍُ سشذ 

يٍ أخالقُبد  - فٍ سدبة األصذبة - األدبدَث انقذعُخ - انزشثُخ فٍ اإلعالو -يٍ أدكبو اإلعالو  -إلعالو وأسكبَه ا
 يٍ يجبيع انكهى -يٍ عهىو انقشآٌ  - اإلعالو

 :د/ عهٍ جًعخ 
 األجىثخ انغذَذح نجعط يغبئم انعقُذح -انجُبٌ انقىَى نزصذُخ ثعط انًفبهُى  -دبكًىا انذت  -أيخ نٍ رًىد                        
 ٌد/ َىعف انقشظبو 

 انذالل وانذشاو فٍ اإلعالو -انقذط قعُخ كم يغهى )يكزجخ وهجخ( 
 ... إنخ( -فزبوي انًشأح انًغهًخ  –عهغهخ سعبئم رششُذ انصذىح اإلعاليُخ )يشكض انًشأح فٍ انذُبح اإلعاليُخ 

 فقه انههى وانزشوَخ
  انهُئخ انًصشَخ انعبيخ نهكزبة( –قصص األغفبل )يكزجخ األعشح 
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 :انًجهظ األعهً نهشئىٌ اإلعاليُخ 
 انًىعىعخ اإلعاليُخ فٍ انذذَث 
 ُخ فٍ انفقهانًىعىعخ اإلعالي 

 :عىس األصثكُخ 
 كزت يُىعخ - َزبئج – يجالد – كزت رهىٍَ أغفبل - قىايُظ – خشائػ انعبنى


