
 

 

 مـرويـات الفتوحـات اإلسالميـة جلبهـة الـروم

 هـ06هـ إىل 24يف تاريـخ الطبـري من 
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 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 504

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال
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 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 505 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 506

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

 : تاريـخ الطبـر ي





 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 505 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

 : الفتوحات يف جبهة الروم

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 505

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

 .غزوة برية 40وعذدها ( هـ06-24: )الفتوحات يف البـر: أواًل 

                                                 





 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 505 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                                                                                   





 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 510

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

                                                 



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 511 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                 











 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 512

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال







                                                 







 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 513 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 514

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

                                                 



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 515 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 516

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

                                                 



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 515 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

 وعذدها عشر غزوات حبرية( هـ06 - 22: )الفتوحـات يف البحر:  ثانيًا

                                                 





 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 515

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

                                                 





 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 515 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                 





 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 520

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

                                                 



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 521 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 522

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

 اخلامتــة

                                                 



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 523 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د





 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 524

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال



 

 

 دد الثاني الع جملة مداد اآلداب 525 

 ستار جبار شكر حممود اجلهابي. د



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 526

 (هـ06هـ إىل 24) ي مو يف تاريخ الطربروم مـرويات الفتوحات اإلسالمية جلبهة ال

 

 
 

 

 


