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 الىجا أبى مدمض طه الخلُفت ؽمغ ؾلمى. ص.م.أ

ت اإلاؾلىماث هغم ؽىانغ جفاؽل  الاصاعي  الاصاء فاؽلُت في وأثغه الؾلُا اللُاصة صؽم مؿ الاصاٍع

1297-1277 
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 خمؼة مدمض  أخمض.ص                   اإلاغؽب مىيرة.ص

 الؿؾىصي الكباب لضي ألازالكُت واللُم الىطىُت الهىٍت
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 جىم مدمض إؽخضال. ص
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 الخغقت غالب أخمض. ص

ت الىعُفت ُّ ىع /  اللغآوّي  الخطاب في لالؾخؾاعة الِحجاح ت الؿُّ ُّ   اإلاك
 
 أهمىطحا

 

1352-1365 

 


