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  العربية مراجعال ب. 

موقع   .اللباب تفسير ابن عادل. (بال تاريخ). 
  التفاسير.

موقع   .عجيبة ابن  تفسيرابن عجيبة. (بال تاريخ). 
  التفاسير.

 البيان  جامعم).  ١٩٩٤-١٤١٥أبو جعفر الطبري. (

مؤسسة الرسالة, موقع مجمع الملك فهد  .القرآن تأويل  فى
  لطباعة المصحف السريف. 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح  
- ١٣٨٤األنصاريالخزرجى شمس الدين القرطبى. (

القاهرة: دار  -المصرية  .القرآن ألحكام الجامع ). ١٩٦٤
  الكتب.

م).  ١٩٨٨-١٤٠٨أبى إسحاق إبراهيم بن السري. (

  بيروت: عالم الكتب. .واعرابه القرآن معانى

 فى  األصول أبي بكر محمد بن السراج. (بال تاريخ). 

  بيروت: مؤسسة الرسالة. -لبنان ).شاملة  مكتبة(  النحو

 تفسير  كتاب). ١٩٧١أحمد مصطفى المراغى. (

  لبنان: دارالكتب العلمية.-بيروت  .المراغى



 

 

  

مكتبة   .التفاسير أيسر أسعد حومد. (بال تاريخ). 
  ة.الشامل 

- ١٤١١اإلمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدى. (

لبنان: دار الكتب  -بيروت  .القرآن نزول أسباب ). ١٩٩١
  العلمية. 

اإلمام الشيح محمد الطاهر بن عاشور. (بال تاريخ). 

  مكتبة الشاملة.  .والتنوير التحرير تفسير

اإلمام بدر الرين محمد بن عبد هللا الزركشى. 

 .الثانى المجلد القرآن  علوم ى ف البرهان). ٧٩٤-٧٤٥(
  شركة القدس للنشر والتوزيع. 

 علم  محتصرالدكتور دحية مسقان. (بال تاريخ). 

  فونوروكو: قسم المنهج الدراسى. . الصرف

الدكتور عبده الراجى استاذ العلوم اللغوية.  

  دار المعرفة الجامعية.  . النحو التطبيق). ٢٠٠٠(

نانى الشيخ  الشيخ عبد الوهاب والشيخ مصطفى ع

 .الثانى الجزء  االسالمى الدين حسن منصور. (بال تاريخ). 
  دار السالم: للطباعة والنشر. 

العالمة أبى الفضل شهاب الدينو السيد محمود 

لبنان: دار  .المعانى روح ). ٢٠١٤األلوسى البغدادي. (
  بيروت. -الكتب العلمية 

  المالحظة. (بال تاريخ). 



 

 

  

 المدارس  فى). ٢٠١٩المالحظة المباشرة. (

  .الخارجى

  لمالحظة مباشرة. (بال تاريخ).ا

). ١٩٨٥بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلى. (

  دمشق.-دمشق: دارالفكر .عقيل بن  شرح 

 والنظاير  األشباه). ٢٠٠١جالل الدين السيوطى. (

  بيروت: دار الكتب العلمية. .النحو فى

جالل الدين محمد بن أحمد ين محمد المحلى وجالل 
الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى. (بال تاريخ). 

  دار ابن كثير.  .الجاللين تفسير

). ١٩٩٠جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك. (

  جيزة.  ١الطبعة  .الثالث الجزء التسهيل شرح 

  .العربية  اللغة  نحو). ١٤١٥دكتور عادل حلف. (
  قاهرة. ال

 تعلم  سلسلة دكور أحمد محمد الطوخى. (بال تاريخ). 

مكتب  .األول الجزء  الكربم  القرآن خالل من  العربية  اللغة 
  األم اندونيسيا. 

 سورة فوائد). ٢٠١٦فبرايير  ١٠ريهام أبو عياس. ( 

  موضوع. .الملك



 

 

  

 أصول سوترسنو أحمد وعلى شرقاوي. (بال تاريخ). 

ندونيسيا: قسم المنهج فونوروكو ا .والتعليم التربية
  الدراسى. 

شاعر من أنصار على بن أبى طالب. (بال تاريخ).  

  .العربى النحو أصول

شهاب الدين محمود ابن عبد هللا الحسينى األلوسى. 
 والسبع  الكريم القرآن تفسير فى المعانى روح(بال تاريخ). 

  مكتبة الشاملة.  .المثانى

ري. (بال عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد األنبا 

دار النشر: دار  ).شاملة  مكتبة ( العربية أسرار تاريخ). 
  الكتب العلمية. 

- ١٤٢٠عبد الرحمن بن ناصر بن السعدى. (

 .المنان كالم تفسير فى الرحمن الكريم تيسيرم). ٢٠٠٠
  مؤسسة الرسالة. 

عبد الرحمن ين ابراهيم , حختار الطاهر حسين  
). ١٦لوحدة ومحمد عبد الخالق محمد فضل الفوزان. (ا 

  .الثانى الجزء الرابع  الطالب كتاب يديك بين  العربية

 اللغة  العليم  مناهج).  ٢٠١٠على أحمد مدكور. ( 

  القاهرة: دار الفكر العربى.  .أخري بلغات للناطقين  العربية



 

 

  

 3 النو علمعلى الجازم مصطفى أمين. (بال تاريخ). 

دار   كلية المعلمين اإلسالمية .العربية اللغة قواعد فى
  السالم : للطباعة والنشر. 

 العربية  اللغة قواعد  ملخصفؤاد نعمة. (بال تاريخ). 

  .عشرة التاسعة الطبعة 

 أثر  ندوة بحوث). ١٤٢٥مجموعة من العلماء. (

السعودية:  .الغلو ودفع الوسطية تحقيق فى الكريم القرآن
  الناشر: المملكة العربية.

  .البيان  واءأضمحمد األمين الشنقيطى. (بال تاريخ). 
  مكتبة الشاملة. 

 تفسير محمد الشربينى الخطيب. (بال تاريخ). 

  . ٤٧٨٦بيروت: دار الكتب العلمية ص  .المنير السراج

محمد بن يوسف بأبى حيان األندلس. (بال تاريخ). 

  لبنان: دار الكتب العلمية.- بيروت .المحيط البحر تفسير

 الطالب  معين). ١٩٩٢- ١٤١٢محمد على عفش. (

بيروت: دار الشرق العربى  . واالعراب النحو قواعد فى
  لبنان. -بيروت 

 المعجم م). ٢٠٠٧- ه١٤٢٨محمد فؤاد عبد الباقى. (

القاهرة: دار الحديث طبع نشر  .القرآن أللفاظ المفهرس 
  وتوزيع. 



 

 

  

 الدروس  جامع). ٢٠٠٩مصطفى الغاليينى. (

  ت : دار الكتب العلمية .بيرو .العربية

 الدروس  حامع). ٢٠٠٩مصطفى الغاليينى. (

  بيروت: دار الكتب العلمية. .العربية

 أنوار ناصر الدين بن محمد البيضاوى. (بال تاريخ). 

بيروت: دار الكتب  ).شاملة مكتبة( التأويل وأسرار التنزيل
  العلمية. 

  .األجنبية اللغات). ١٩٨٨نايف خرماوعلى حجاج. (
  سلسلة كتب ثقافية. 

ه).  ١٤٠٤هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري. (

  بيروت: الناشر: المكتب االسالمى. .والمنسوح الناسح

 فى  المنير التفسير). ١٤١٨وهبة بن مصطفى. (

  . دمشق: الناصر: دار الفكر  .المنهج والشريعة العقيدة

عباس رضي هللا عنهما. (بال تاريخ). ينسب البن 

موقع التفاسير(مكتبة  .عباس ابن تفسير  من  المقباس تنوير 
  الشاملة). 
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  : الفتيات       الجنس  
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papua barat.      ٠٨٢٢٩٦١١١٢٦٤:     رقم الهاتف  

:     البريد اإللكترونى  

 anikadewi202@gmail.com  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

 


