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 ٢٠١٣العمراني على األراضي  ااوره لسنة 

  

  

  

  
ا  

  

 اما ر ا و مدة ا  ىأ  أ   با   أن

 ) مادات اا و ٢٠٠٩ -١٩٤٧ ر اا  ة ات  م و (

دي واى اا  ت واة ا ةا    ت وة ا

)  ناد ادة أز  ل ات أ  ٦٢٨٥  (١٩٤٧م  )٥٠٧٥٠إ 

  (٢٠٠٩م.  
  

ر ) ة   ٤٥,١ ادة ا  ب ارا ارا وار  )  ا إن 

 ) ت إر٧٦١,٣ا   (ر٢٠١٣ أ .    ا ص ا٢٠٠٩  ار 

) ١١٤٥,٥إ   ا  م  (ر / ١٩٩٧م )ر)  ٣٥٩,٢ / م.  

  

  ا أن ا   ا ا رم ٢٠٠٩و  ) ر)  ٢٠٣٤,٧ /م

ا   م   و و  موا ا ا  و . م  ا 

   م    ا ٢٠٠٩-١٩٩٧أن ا    ا ت ا ام

  (    ٤٥٩,٥ ام  ا ام   ام إ  ا  ار(

.اء ٍ  روا راا راا   وزو ق ا  
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٢٥٠ 

ا  

   ة با    مات اا  ءا  إ ف ا١٩٩٧-

٢٠٠٩ ا   و    نا ا ا  أ ءا  ر أما  

 .  و ن وما    رو  
  

 ا  ف  با    مات اا   درا م و

درا ( ا ام  اادات ام  ورم  م ا اي ء 

  اقة واا و ا ا  ن ا اا زا درا –  ا

 (  ما ن  ، ا ديا زوا  ا.  

  

 و ات اا ت م  ا ا  ا  و ، ذ 

ا ا  و اا ت ورب ا لا  ذ م إ ، وا م

    ن يء  اة ادا  ذات ا ا واا  مت اا 

 ا  درا و راا   امت ا  وا   اما راا

  واورت. 

  

 اف اأ  
  

١. ورة .إا راا  اما ا  ذ وا  ما ا  ى ا ح
  

٢. . ا  ديوا ( وا ا ا ) ا ما زرة ا  ا
  

٣. . وا  ما ا ل درا  ا  اما ت اا 
  

ود ا  
  

 )  ب اا   سا  د ادل    (  ٧٦١,٣  ر) أي

٧,٧١()  ٢(  ا  ء اا  ا   ، با  ء داريا ا  ا

 وداة ض ٤٧,٥٢ا اا وإ اق   اة  ط س طل ( 

٣٠,٣٣ )  (     ) و ( ١ ) م ٥٠٧٥٠) و  (٢٠٠٩ م.  
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 )١ (  

  ٢٠٠٩  اب    ا اء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١: ما ا .  

اذ  ا  )٢( درا ا ام  اا ا ا   ا ان

 د  ا اا ا   ادة أو ان ادي ن   ود 

   دةل ا فت ول او ال ا  قل ا  ا ا و ،

٣( ا(      ندة از   اوف أن اا ة ، وا  ف إ

  ا  مأو م دد ز ةا ن  أن ام  تة ااة ا

  زة اا  ا )أ .)٤ط ات ار اض إظو و   ت
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٢٥٢ 

  راا  أ ا مادات اا م  دا  راا   نا

  .٢٠٠٩وامءا  ام    ١٩٤٧اد 

اذ  ) ار ادي ن    اب وت  ا ١) و ( ١ول (

%)  ع ن  اء ا ١٦,٦م ( ( ٦٢٨٥ ( ١٩٤٧ن   اد  ا

) داد ٣٧٧٠٣   ا   نا  ا   ( ١٩٥٧م )

٩٨٠٧ )   د دة (٣٥٢٢م ) ي  ل (ق ٤,٥م م و (%

 ) اق اوا ء واا  دة  ٢,٩،   ٣,١،   ١,٧ت اا دة إه ا دو (%

  ا ن   ادات.

     ) ادة ال ان(  ١٩٦٥-١٩٥٧وا   إذ  دةز  (٩٨٠٧  ،

١٤٢٤٥  ادل ا اا ( م)   دة٤٤٣٨) و (ع ٢٢م  ( %

%) و أ  م ا وااق  ٤,٨ن اء  ت ار  م ا اي(

 ) ٣,٧،  ٢,٤ا   ةا   ءم ان  ما   دةا  إ ذ  ىو ( %

)  م١٩٦٤ا (  ة اداأ ا ا  ن با    و

 ن  او وا ا ا   ىت ارة واا  ض ا ا

م  ع  م  إ ا أ ن اة ا اء ة م   ا 

  ء دورل أم  ا ر   ذ أم  رضت ا وا و

 وا رة اء ا  وا ا  ب راا راب ا 

راب ا   اٍتو ا إ ا أاء ، و ٍ     راا 

  ع اوا  د إ أ  كو ، واوا راودور ا ( ا ) ا

   ع  ١٩٥٨اار  لطا  ت وا م  ت اا  

ا  داتل ا)٥(.  

  ة اا أ ) اد١٩٧٧-١٩٦٥   يا ل ا م  وا ت أ  (

)  ٢,٢ا ) ا ء واا   (%ن  ٣,٤،  ٢,٦د ا  إذ اا  ( %

  ا ١٧٨٤٠(١٩٧٧ ) ار د دة (ا ٣٥٩٥م  ن ل (د مت  و

  م ا  ن  ا ة إ ة اا   ما ض اا ١٩٦٨ 

  لوام  م  ا  ناد اأ    تا ورة . اى اه ا ووم

دو (  أ  أت  م ت ا إ  اة (  اداب ، ادارة وا

. أ م    ند ا ضا و ري واا ا  

  ) ادة ال ا١٩٨٧-١٩٧٧و   ة  اء إ   وإ ا  (

 ١٩٨٠   ب أوف اظ  اتا   و  ت ا ضأ  
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٢٥٣ 

   ند ا  ن (  ٢١٠٤٢( ١٩٨٧ دة ا ( ٣٢٠٢م  لو ( م

)١,٧  ه ا  و ،  ا ت ا  رم  م و (%

%)     ا     ء ٢,٨ق ا   ) ل ا اي ا

% )  اا ود  ذ إ  ة ن ا ١,٤-،  ١,٥- اب و اة ( 

) اما اب ا  ا ا   رات ااث واا ١٩٨٨-١٩٨٠ (

 د  ءو  وات ان ا ه ة ن  ا  ة اد       

٦( وا(.   

  )١ول (

  )٢٠٠٩- ١٩٤٧ر أاد ان  وت  ا    اب رم  وااق ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:   د ا  : را  

 دا  يا ل ا جا  
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٢٥٤ 

   

)١(   ، ون اوزارة ا ، اا ا   نء اإ ، س اا

١٩٤٧.

)٢(   ، ا ة ، ااء ا ، ون اوزارة ا ، اوزارة ا

    ن١٩٥٧ا.

)٣(   ا  ا ا ء  ، اة ادا ، وزارة ا ، اا را

١٩٦٥ .

)٤(  ن   وزارة ا اد اا ء ، م يز ا١٩٧٧، ا.

)٥(    ن اد اا ء، م يز اا ،١٩٨٧وزارة ا.

)٦(    ن اد اا ء، م يز اا ،ة ا١٩٩٧.

)٢٠٠٩ام  ( م ا ام   وزارة ا ، از اي ء  )٧(

) ١(  

  ٢٠٠٩- ١٩٤٧ت ا ان ي     اب وا وااق ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )١ار : ول (

 ادة اا ١٩٩٧-١٩٨٧( أ)  ن ا د  وا ار  (٢١٠٤٢ (م

 ١٩٨٧) ٣٥٦٠٣إ  (١٩٩٧م ) ل٥,٣و   دةء ون ا ع  ( %
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٢٥٥ 

)١٤٥٦١(ع  مودي ات وة ا اقا  دير اا  

دات وادة از ط  ن ا  ددون ازد  ُ  أن ذ إ دض ا

    اق إت ا و وات اا ط  زدة ا   ، تا

  بء اأم  بي  ١٩٨٨ا  م  و  ع اوار اوا

) ء واا  رم ٠,٥  ت  ار   (% ا وز م

) اق واا  م٢,٧ا  ا ا  رم م ا   ةا  (%

  %). ٥,٦م  اي (

 د ان (  ١٩٩٧) زدة ر  أاد ان    ٢٠٠٩ - ١٩٩٧ت اة ( 

٣٥٦٠٣)إ ار ( ٥٠٧٥٠م )   دة ( ١٥١٤٧م   ( ٢٠٠٩م    و

 )٣٥م)  يا ل ا   ، ءن ا ع  ( %ة ٢,٨ م  و ( %

 ام رم   ت ا ا ا    م ن رم  ل 

ا ا)  ت  اق اوا ء وا ي٣,٢،  ١,٧،  ٦,٧   ىو (

ادة  دة از إ ا  أ   اار اوع ا واد وارع 

 .ن  ا   ى أا  

مدة اب زا   ت ) ةل ا ٢٠٠٩-١٩٤٧  (٤٤٤٦٥   م

ب وا  ت  ام   ارع وأض رم  ت ا  اء 

وت  ا  ات   ادة  أاد ن ا وا وااق وأن 

 و رض اا راا راب ا  ا    ل ادة ا

 ز  راا راا  ي اء ٍ  نوا ت ا د و

     أن ا  او ، ن ا اا ب اا  أ ام

 )  ي٤٥,١ا  )  ت إت وارا  ( را٧٦١,٣    ر (٢٠١٣ .  

  . از اا ن ٢

         وا ت ازا ا اا ن و اا زا أن درا

 ط   أو ا ن وما   رم دة)٧(   دة  و

 ) ا  ا ا زأ و . د رضا  زن وا  تا أ

 ا ا– ( ا ا  

 )٢٠٠٩-١٩٩٧ا ا  ن  (  -أ 

ن إد ا م  ا   م رض اا  أ  و ،   
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٢٥٦ 

  ا ا را ا ام إ أن ال ا ا  ز ان 

دارد ان واا  ا ط   رة )٨(  راا راا ا ام

اى  اات اام وا ا أن ا ا  ان وات ارض 

 ا  لا   ذ اء و ٍ  نا  وا ت اا و

. و  ت اما   

) أن ك  وا   ز ا ام ا ٢) و (  ٢ول (

 ١٩٩٧  ا   وا    ا  أن م  ء اا 

 )  ا ٨٢,٥ا ما  ما  وا (را / م  )٧٦,٥  / م

) ا ا    أدم واوا راا  ا   ( ر٢٠,٦  ر) إ / م

، ا ، اي ، اظ ، ااء ،   ٣٧اء ا  اء ا  ا ( إاز 

  م  اء ا ا  ر ا ( م و ا وى  ذ إ

)    ٢٠١٣-٢٠٠٠م   رقو ا   ا ع اار   وم . (

 أ ، ا ا  و م د عار   أ  ن  ىء اا 

  اء اى (  ز ودن وارا واوا ) ء م  أض ا ا

 أ  ا ن ا راا د او   م د و  عا

   . ا  

   ا   ٢٠٠٩أ    م١٩٩٧ ا زا    ت 

) إن  ا أ ٣) و (٢ود  وا  اء ا أذ   ول (

 )  ا م  وا ٢٢١,٢ا ) ما  ما  ه   (ر / ١٥٢,٧م 

 ) ما  ا ا ر) وا / ١٤٣,٨م   ضا  ار) و / م

 ) إ   ا ا ١,١م  وإ ظا   (ر /از  ٠,٤مإ  ر / م

٣٧  وا راا ا  موا ا  أن  ا ا    وا

 ات اا  راا  ما  ص أ ،    أدى إ 

)  وا ا   إ ا  دازد ٧   م دةز  (ر١١٠٠ 

 ٣٧م ،  و  اول ذا أض  ا ا ء ا ( اي وإاز 

و ا وأ   وا   ( ا ما ا ، ا ط ، اء وااء ، ا

    ود م إذ أن ك ا أى    اا ا  ا 

ا ودة  ا  ا ام ا ء ا و ادة ام  ادة
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٢٥٧ 

 اب ا ت  ا إ ن -ا ،  اما  ق ا   ا طا

 م اد ل ين اا   و اما ا  ١٩٩٧   

ت وأا م  اطا  ز      ء٢٠٠٠إ      و

    ةا ء اا  زت اأ ن ا دي واى اا

 ٣٧، وااء وا واي و اظ وط ا وإاز١أ ا    (ااء 

ا ا وا ا ما أن ا  و ( زة أرا ة و٢٠٠٩ 

  ا و  رة ما ا م  ( ء اا) ق ا إ ا

.  ما ا درا    ( وا ما ) ءأ  

  ) ٢ول (

اد ا  (ر /م ) با    ا ما ١٩٩٧  ما ٢٠٠٩وا  
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٢٥٨ 

     د ر : اا  

)١(  م تس ا 

)٢(    ن اد اا ء، م يز اا ،ة ا١٩٩٧.

)٢٠٠٩ا ، از اي ء ام  ( م ا ام   وزارة  )٣(

) ٢(  

  ١٩٩٧ا ا   اب  اد 
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٢٥٩ 

) ٣(  

   ما ا   با   ا ٢٠٠٩ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ا ٢٠٠٩ب. ا  

 ا  س ا ام م  ا   ان  وات ارة 

  ن ا  تد اا أ  ء اا )أو   )٩ را ط

  د أ م ا  ذ  أ  إ ى ا   أو ت اوا راا طا

   ا طت ا  نا درا و ا  نا ز ما ا 

 واا وا وام ا  ض  اق  ان دة  اق واارع اا
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٢٦٠ 

 ا ا  ا رة اوا ا ا   ا رة اا 

  .)١٠(ن 

) ا ا  اء ا   ر ز ٤) وا ( ٣ اول (

ا ا  أن  ، ىأ  ء وأ    ، ن  ا ت ا

 )  ا ا ا   وا ا ن  ٢٦٧,٧أد   (رات / م

 ) ا٢٣٨,٩ ) ما  ا  ا ا ر) أ / ا م٢١٥مر) و /

 ا ظا    م أدم  إ   ض  ا  ا أن ا م

 )١١,٥  ا ا  ار ا ات اأن ا إ ا ا  ىر) و /م

  ن مدو موا ا   )   او ا ا او  ١٠٠-

١٥٥أدق  ٢    دون   ة اا  ء  م دا  دةا  (

 اا ء اأن ا    ، م ة اا  ة واد اد إ  دةز

ء اا  ات اا     إ ذ و    ذات ا  

 )   او٣٠٠-٢٠٠ت ٢ا   ووز  م   ناد اض أأ  (

 . ا  ا  

)  ٤و ن ا  ط أر   (: با    

١: ا ا  .  

    از  ٤٠أإ  ء اا ر و / ٣٧م  ظوا  

٢ا ا  .  

    )٩٩ – ٤١ .ا طو اء واا   ر ) و / م  

٣ا ا  .  

    )١٩٩ – ١٠٠ و  م (  ف ا ) و ا ز  ء اا ر ) و /

.واوا راوا مع اا اء ووا وا ما  

٤ا ا ا  .  

  ي.  م / ر ) و اء ا ا و ام و دن وا ٢٠٠(     
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٢٦١ 

  )٣ول (

  ما ا (ر /م ) با    ا ما ٢٠٠٩ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: د ا  : را  

)١(    ما ا م )  مء ا يز اا ، ٢٠٠٩وزارة ا(

)٢(  ) م تب ا  ( .
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٢٦٢ 

) ٤(  

   با   ن ا ٢٠٠٩ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  -    با    ن ديا ز٢٠٠٩ا 

) أن   اب  (   ) وت  ٥) و (  ٤ول (

 ، ا  دين  اا ز رة  ذ أم  ة اا   ناد اأ

 )       ند ا   وا ا  ما  ذ١٢٧٥٠اذ ا و م (

٢٥,١ ) ما ا  ا  ء١٠٨٤٢%  و   (٢١,٣م  ف ا ) ا    %

 ) ا  (٦٠٥١  و (١١,٩م ) ند ا   اا ا  ند  و %

٥٣٧٦   (١٠,٥م ظا  أ % )  ند ا   ةا ا  ء ٤٦  م

  (٠,١  وا ا اا  إ ا  وا مر اا  دو %

  تا  وا      ءه ا أن    ر ا وا اا

)   أزت  ارع   ام  ٢ ٢٠٠-١٥٠ وت او   (ان ا
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٢٦٣ 

 را مت واا    وا أم   ا  ىء اا  رم

 ة واا و دة اا    ا ا مدي واى اا 

وا ن رم  ااء ا  ا ، و ا اس ن   اب 

 )  م ادإ ٥٠٧٥٠   ( ٢٠٠٩م  )  رم٣٥٦٠٣  (دة  ١٩٩٧ما او

ذ أم  ا   نا ز دةإ  أ راا راا  نا ز  

وارا ار ض ا    أن اظ ا   و  ب 

 ا  ا ا  ا ط   ا و أ   راا ا

ما ا  ا  أ و  من واد   اءوأ راا و ا

 . وا  

  )٤ول (

  دارات اا  با   ا اوا ا ن  واد ا٢٠٠٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: د ا  : را  

)١(  )  مء ا يز اا ، وزارة ا   ما ا ٢٠٠٩م(
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٢٦٤ 

) ٥(  

  با   ن ديا ز٢٠٠٩ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣ ما ا .  

 درا  و ل ا ز   ف  ما ا   ط 

 ز ل ضا  ا  ا اا  ما ا  و   رام

اا )ن  أن  )١١د ا ا ا م  ما ا  ف اذ ز  از

 ا ، ذا  ،نا  )تا  ا  و ا  ها   د

 ا  زع ا ا  إ  ا ما ا    و ، ( ا

 ام  وا   اات ادار و  ا )١٢(وي و  ات

و ان  ا و اد   دي إ امل ا ام أو ا  اه 

  با    ما ا  أن درا  ، ا  نا و اما ا

١٩٩٧    ى وأ  مإذا أ  ،   ة اد ظ و ٢٠٠٩ا 

  ق اا ا ا  و . ا    مه اا  م 

 ) م ا  موا ا ا  ب  .(  
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٢٦٥ 

   ا ا - أ
)  ت ود ات ٢٠٠٩-  ١٩٩٧ك ا   ا ا ل اات ( 

 رأو ا راا ط دون ا   ا طا    ،  ء اوا

ا  ء اذ  ا ا   ٍ ام  ا ( ات أه  ا  ء

)  واوا راا    ا ء اا    ا٦وا .(  

   ا ام     –ب 
)   ات ٦ ما ا    ك ٢٠٠٩-١٩٩٧) أن    

وث ا إ د ذب وا   ف واا أو  نا ز  اتا  

 ء اا   أرا  ة ز  وا     ما ا

 و دة اا  مدة اا   ا ا   ات ث  

د ا أن  اذ ، وا دي واى اا  ا  إ زدة اة و

ل  ي  ٢٠٠٩) م   ٥٠٧٥٠م ) ار إ  (  ٣٥٦٠٣ (  ١٩٩٧ان   اد 

 )٢,٨ )  ا  دة١٥١٤٧%) وزد ا  ظ دةوز  م ()  ء ا٧ (

   ء١٩٩٧إ )  ١٥إ     (٢٠٠٩  ا   وا ا ك أن  و

   ما ا  ن  ، هات أ  م١٩٩٧ا  ما   

   ذ  ب اا  ٢٠٠٩ ا       ا    م

   ما ا  وأن ا ، ق ا   (ما ا ) أن  وا ا دو

 )٤٥٩,٥  ( )١٣(   ٢٠٠٩-١٩٩٧ .  

 ا   ا ا   ا  ك أن ذا ا   ا و

وأن اه ا اام  اط ا  وزا  ذ  ٢٠٠٩- ١٩٩٧ام ات 

  ارا ارا وار ٍ  اء.  

  ات
اات ام ا  ام اا  ط ا ا أو اة  اى أدت  .١

 راب ا  ن ا ات اا  دة از ورة إا ا

 ادأ  را راا   ذ  ا ا وا راا     م

 )٦٢٨٥   ( ١٩٤٧م  ) ٥٠٧٥٠إ   ( ٢٠٠٩م  ا  ر  ذ أم

 ٢٠١٣  ) ٧٦١,٣  م  (رت. ٤٥,١را  ل ر

٢.  م ا  ا  با    ء ا ما ا   

 و  نز  نأن ا  ا  ا   زا ا ا

     ن أو     ا ا  ء اا  
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٢٦٦ 

 ا ٢٦٧,٧  ظا     ر وأدم/ ر. وأن  ١١.٥م / م

.ا ن  داا ز  ا ا  ديا زرة ا

 و   ارا واوا  ٢٠٠٩-١٩٩٧ ا ن ا ا ات   .٣

   ما ا   ١٩٩٧    ما ا    ما  ٢٠٠٩  إ

) ار ا نو ا ق  ٤٥٩,٥ا   اما أن ا  ا دو (

   ا    ارا ارا وار ٍ  اء. 

) ٦(  

  ٢٠٠٩-  ١٩٩٧ ا ام  وام   اب 
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٢٦٧ 

Abstract 
Shatt al-Arab urban is like any other urban with population increase in according 

with the constriction development stage , as according to censuses   ( 1947 – 2009) as a 
sureness result of many affects such as ; The urban have been choose a place of Basra 
University during 1960 s period and impartment of economic and healthy level at 1970 s 
and many year follows it which create the increasing of population from ( 6258) person 
at 1947 to ( 50750) person at 2009 ,this explain survey cadastral urban sprawler 
increasing from the agricultural and empty land from ( 45.1 ha ) at 1940 s period to ( 
761.3 ha) at 2013 . The  general density of urban at 2009 already increase ( 1145.5 
person / ha ) with respect to the general density of urban at 1997 ( 359.2 person / ha), 
when we compare the genuine with general density to prove that the genuine density  at 
2009 was reached ( 2034.7 person/ha) about double the general density . The center of 
gravity ( cadastral and population ) still constant during ( 1997 – 2009 ) because the 
Basic design of the urban didn’t change , as well as the center of gravity population 
more from Anduless distract to AL Jahath distract about ( 459.5 mater ) in the east of 
the urban sprawler both on the agricultural and empty lands . 

ا ا  
١.  ) م  ا  .تب ا (

٢.  ، ا  ، وا  ن ، دار اا ا ،    وز رس ا ي

.٢٤٣، ص ١٩٨٦

.١٤٩،ص٢٠١٠، وت ،١ ا ي ، ا ان ، دار ا ا، ج .٣

٤.  ظ اد  ، دابا  ، ر ،   ن   ن يا وي، اا

.٣٠، ص١٩٩٩اد، 

٥. ) ا     با  م   ا دارا ظا س) ا  ء

  . ٢٩/٤/٢٠١٣ا ادف 

، ا ام  ا   اة ، ر ،   ا    ،  ااح .٦

  ٤٧، ص ٢٠٠٩ اة ، 

  ٥٦، ص   ،  ٢٠١٠ا ان، ا ا اة  وارات  ، اردن ،  .٧

  .٤٩، ص ١٩٨٠ارف ار ، س  اي ،درات  ا ان، ة  .٨

) درا  ا ان  ،ر ،    ٢٠٠٤- ١٩٨٦ ا ،  ن  دو  ة (  .٩

.   ١٨، ص   ٢٠٠٨ا ،  اة ،

١٠.  ر ، ا اا  درا دا  ، ا  دي  ، ا  ، و لا ا  ،

.١٢٦، ص٢٠٠٩ اة ، 

، أطو  ٢٠٠٧-١٩٧٧ن  د ، ات ارض ا و ا   اة  .١١

.٧٩، ص ٢٠١٢دراه ،  اداب  ،  اة ، 

،  ١٩٨٨، اة ، دار ا  واز ، ا اا ، أ  أ ، درات  ا ان  .١٢

.٣٣٨ص 
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٢٦٨ 

   ا اد  م (  ٢٠٠٩-١٩٩٧ ا   ا ام  ات  .١٣

.)  ب ات

  و اا  ادر
١.   تدرا ،  أ ، أ ، اا ا ، زوا  ة ، دار ان ، اا ا

١٩٨٨.

اوي ، اد ظ ، ا ان ي   ن   ، ر ،  اداب ،  .٢

. ١٩٩٩اد، 

٣.   ا  ما ا ،    ، احا ، ا  ،  ة ، را 

.٢٠٠٩ اة ، 

٤.  ، ررف اة ا ،نا ا  تدرا،  س ، ي١٩٨٠ا .

.  ،  ، ٢٠١٠ا ان، ا ا اة  وارات  ، اردن ،  .٥

٦.   ن ، د ةا   ا و رض ات ا٢٠٠٧-١٩٧٧، ا  وأط ،

.٢٠١٢دراه ،  اداب  ،  اة ، 

.٢٠١٠، وت ،١ي ،  ا ، ا ان ، دار ا ا، ج .٧

درا  ا ان  ،ر  ،  ) ٢٠٠٤-  ، ١٩٨٦ ا ، ن  دو  ة (  .٨

. ٢٠٠٨ ا ،  اة ،

٩.   ، و لا ا  ، ر ، ا اا  درا دا  ،  دي  ، ا

. ٢٠٠٩ا ،  اة ، 

١٠.    رس وز ي ، ا ، ا  ، وا  ن ، دار اا ا ، 

١٩٨٦.

  ا اد  م (  ٢٠٠٩-١٩٩٧ ا   ا ام  ات  .١١

)  ب ات. 

١٢.  ) م  ا  .تب ا (  

١٣.  ) ا   با  م   ا دارا ظا س) ا  ء

  . ٢٩/٤/٢٠١٣ ا ادف 


