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 مة صوت العقل منظّ  التايل: اإللكرتوينّ راجع املوقع  ،2015حزيران  27 ة األسبوع: ميخائيل نعيمه"،"شخصيّ  .66
http://thevoiceofreason.de/ar/article/17152 

 ة ة السوريّ التايل: القصّ  اإللكرتوينّ "، راجع املوقع 1988-1889 /نعيمه"الكاتب الكبري: ميخائيل  .67
http://www.syrianstory.com/m.naima.htm 

http://www.henrizoghaib.com/?p=2710
http://www.crdp.org/mag-description?id=7736
http://www.schoolarabia.net/arabic/me5a2el_n3yma/6.htm
http://www.1mbooks.com/2013/07/pdf_23.html
http://www.aladabia.net/article-14121-1_1-%D9%85%D9%8A%D8%AE%25
http://www.lahamag.com/article/97086-%D8%A5%D8%B3%D9
http://thaqafat.com/2015/09/27879
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%25
http://www.rowadalaamal.com/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/28/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%20%25
https://www.muhtwa.com/32449/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
http://thevoiceofreason.de/ar/article/17152
http://www.syrianstory.com/m.naima.htm
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 اإللكرتوينّ راجع املوقع  ،2016اين تشرين الثَّ  12 نعيمه... انسك األدب ورائد النهضة"،،" ميخائيل اخلوري، دومينيك .68
  التايل: الفنّ 

https://www.elfann.com/news/show/1165986/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8 

 maaber.orgالتايل:  اإللكرتوينّ د،" حول كتاب الغرابل مليخائيل نعيمه"، راجع املوقع أسليم، حممّ  .69
ust03/books8.htmhttp://www.maaber.org/issue_aug 

  : صوت األدب العريبّ التايلّ  اإللكرتوينّ ، راجع املوقع " "انسك الشخروب"؟ نعيمهب ميخائيل ملاذا ُلقّ " .70
18http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=166 

 مصر املدينة التايل :  اإللكرتوينّ "، راجع املوقع هيخائيل نعيمم   -عسكر، مادوان، "حمور األدب .71
http://www.civicegypt.org/?p=54100 

 التايل : الصباح اجلديد  اإللكرتوينّ "ميخائيل نعيمه"، راجع املوقع  .72
http://newsabah.com/newspaper/80669 

 imamali.net : التايل اإللكرتوينّ ه"، راجع املوقع ميخائيل نعيم" .73
https://imamali.net/old/?part=1359 

 vetoالتايل : فيتو  اإللكرتوينّ ، راجع املوقع 2013شباط  27ميخائيل نعيمه"،  ينّ "وفاة الشاعر اللبنا .74
http://www.vetogate.com/130098 

 التايل : عنب بلدي اإللكرتوينّ ، راجع املوقع  2016حزيران  24، 231، العدد هيخائيل نعيمكان ما كان مل .75
https://www.enabbaladi.net/archives/93682 

 : القافلةالتايل اإللكرتوينّ راجع املوقع  حيدر، لوركا، "ميخائيل نعيمه والشخروب"، .76
http://qafilah.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 

 التايل: احلياة  اإللكرتوينّ ، راجع املوقع 2011ل تشرين األوَّ  30ة"، "ميخائيل نعيمه شامخ الرأس يف بولتافا األوكرانيّ   .77
http://www.alhayat.com/Details/311869 

 al.cultureالتايل :  اإللكرتوينّ ، راجع املوقع 2011ل تشرين األوَّ  11 ،"ميخائيل نعيمه" .78
im-na-il-mikha-culture.net/index.php/portfolio/753-http://al 

 التايل : املوسوعة العربّية اإللكرتوينّ ميخائيل"، راجع املوقع "نعيمه  .79
A8%D8%AD%D9%88%D8%ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%-https://www.arab 

 gates 7التايل:  اإللكرتوينّ راجع املوقع  ،2016ر أايَّ  5 نعيمه"،روب.. ميخائيل عن انسك الشخّ " .80
  8130gatess.com/?p=7http:// 
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