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. عن النامجة اإلصابات من الوقاية عن العاملي التقرير
ص  العاملية، الصحة املرور. منظمة حوادث

جنيف ،
 




  
     
  


 هـ. املقالة صقر ج، حسني السيد ح، اجلزائري
عواقب الطرق:  على السالمة عن االفتتاحية
املتوسط.منظمة لشرق الصحية املجلة التجاهل. 

.  العاملية، الصحة
      





    



 
   


 يف املرور حلوادث واآلثار األسباب ع.  الغامدي
األول الوطين املؤمتر .وقائع السعودية العربية اململكة

 الرياض،  ص املرورية للسالمة
 

     

 

 مدينة يف املرور حوادث ف.  الشريف الرقيبة،
املرور. ص لسالمة الوطنية الندوة الرياض. وقائع

. الرياض، 
    

  
 


 
   


 الندوة مرورية. وقائع إعالمية محالت أ. حنو العويف
الرياض،  ص املرور.  لسالمة الوطنية



 حوادث بيانات ش. تكامل احلمادي ، ع شرف
املرور . ص لسالمة الوطنية الندوة املرور. وقائع

 الرياض، 
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 وأنظمة السري لقضايا مقارنة ع. دراسات السيف
الثانية الطبعة السعودية.  العربية اململكة يف املرور

 الرياض،  ، ص
    


 


       
    
  
 
  


 
   


 
     


 واملمارسات السلوك جوانب خ . بعض الغامدي
اجلبيل. مبدينة املرور سالمة جتاه السائقني لدى
املرور. ص لسالمة الوطنية الندوة وقائع

 الرياض،
 م، السحيباين ف، اجلبار العبد ، س التـركي

ربط أمهية أ.  الضفيان خ، السعد خ، الفاضل
جتاه السائقني سلوكيات ودراسة األمان حزام
الوطين املؤمتر الرياض.  وقائع مبدينة األمان حزام
الرياض،  املرورية. ص للسالمة األول



 .ح األمحدي ن، رطروط ج، أرجن ش، سنان
تصرفات على املرورية الضوئية اإلشارات مواقع أثر
املرور. ص لسالمة الوطنية الندوة السائقني. وقائع

 الرياض، ،

 



 
   
    


 
      
      
    
 

 




 للمخالفات االجتماعية اجلوانب ع، عسريي
اجلامعيني. املؤمتر الطلبة على تطبيقية دراسة املرورية
 ص املرورية.  للسالمة األول الوطين

 الرياض،
 مفهوم حنو ع.  الغامدي ع، شرف س، القاضي

الوطنية الندوة وقائع املرورية.  للسالمة شامل
 . الرياض، املرور. ص لسالمة

 املخالفات ونظام العقوبات تطبيق ص.  العمرو
املرورية. للسالمة األول الوطين املؤمتر املرورية. 

 الرياض،  ص
   

  


    
   


 


