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تقديـم:

نقدم  الحسنية،  الحديث  دار  مؤسسة  مكتبة  خدمات  تحسني  إطار  يف 

 للباحثني من علامء وأساتذة وطلبة دليل املقتنيــــــــات الجديــــدة    لسنة 

2008-2009 للتعريف باإلصدارات الجديدة التي أضيفت للرصيد املعريف 

للمكتبة ولتسهيل عملية البحث البيبليوغرايف.

املؤسسة  تعتزم  التي  الدالئل  من  سلسلة  من  جزءا  ميثل  الدليل  هذا  إن 

إصدارها مساهمة منها يف تسهيل الولوج إىل املعلومة، وتذليل كل الصعاب 

وبخاصة  التعليمية،  مؤسساتنا  يف  والباحثني  الطالب  طريق  تعرتض  التي 

التعليم الجامعي العايل.

إىل  املؤسسة  وطالب  األساتذة  السادة  ندعو  أن  املناسبة  بهذه  يفوتنا  ال 

املبادرة إىل تزويد إدارة املكتبة باقرتاحاتهم القتناء الكتب واملؤلفات التي 

من شأنها إغناء الرصيد املعريف للمكتبة يف بداية كل موسم جامعي، وأملنا 

كبري يف تطوير الخدمة املكتبية للمؤسسة حتى تصري قبلة لكل الزوار.

                                   والله املوفق

                                                    مصلحة التوثيق واإلعالم
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علوم القرآن والتفسري

 ǯƋƸǢǩƗ ǫǸǪǕ
ƸǾƾǞƢǩƗǷ
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علوم القرآن والتفسري

    37011-36986
تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ أبو جعفر محمد 
 –  . التركي  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  تحقيق  الطبري؛  جرير  بن 
الرياض : دار عالم الكتب، 2003. - 26 جزء.                                                                                
                                                                                                                 

37026-37012
معارج التفكر و دقائق التدبر: تفسير تدبيري للقرَآن الكريم بحسب 
ترتيب النزول وفق منهج كتاب »قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز 
 و جل« /عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني. – دمشق : دار القلم ،

2000 .– ط 1. - 15 جزء.                    
                                                                                                                   

37034-37027
العباس أحمد بن محمد  أبو  القرآن المجيد/  المديد في تفسير  البحر 
بن المهدي ابن عجيبة الحسني؛ تدقيق عمر أحمد الراوي؛ مراجعة 
الكتب  دار  بيروت:  العرائشي.-  الخالدي  العمراني  السالم  عبد 

العلمية،2005.- ط.2 )طبعة جديدة(. - 8 أجزاء.
                                                                                                                        

37037-37035
تفسير القرآن العظيم/ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي؛ 

تحقيق حامد أحمد الطاهر.- القاهرة: دار الفجرللتراث،2002.
- ط.1)نسخة موافقة لطبعة الشيخ األلباني(. – 4 أجزاء                                                                   

          
37040-37038

تطوره  و  التفسير  نشأة  عن  تفصيلي  بحث  المفسرون:  و  التفسير 
وألوانه ومذاهبه مع عرض شامل ألشهر المفسرين       تحليل كامل 
ألهم كتب التفسير من عصر النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى عصرنا 

الحاضر.- القاهرة: دار الحديث،2005 . - 3 أجزاء .
   

37043-37041
أبي  الدين  عماد  الحافظ  كثير/  ابن  تفسير  مختصر  صحيح 
أحاديثه  وخرج  كثير؛اختصره  عمربن  بن  إسماعيل  الفداء 
اللطيف  عبد  محمد  محمد،  عادل  محمد  البكري،  الرازق  عبد 
أجزاء     3  -.  4 ط   -.   2006 السالم،  دار  القاهرة:   خلف.- 
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علوم القرآن والتفسري

37063-37044
عادل  ابن  علي  بن  عمر  حفص  أبو   / الكتاب  علوم  في  اللباب 
الحنبلي ؛ تحقيق و تعليق عادل أحمد عبد لموجود،علي  الدمشقي 
محمد عوض، محمد سعد رمضان حسن، محمد المتولي الدسوقي 

حرب. – بيروت: دار الكتب العلمية ،1998.- 20 جزء .

37066-37064
تفسير اإلمام الشافعي/ أبو عبد اهلل محمد بن إدريس المطلبي القرشي؛ 
جمع و تحقيق و دراسة أحمد بن مصطفى الفران. - الرياض : دار 

التدمرية ،2006 .- ط.1.- 3 أجزاء.

37079-37078
المنذر  بن  ابراهيم  بن  محمد  بكر  أبو   / القرآن  تفسير  كتاب 
دار   : المنورة  المدينة  السعد.-  محمد  بن  سعد  تقديم  النيسابوري؛ 

المآثر،2002 .- ط.1.-جزآن.

37082-37080
البيان في إحصاءات القرآن وبه االحصاءات القديمة و االحصاءات 
مطبعة  دمشق:   -. العالف  الكمبيوتر/أديب  بواسطة  الحديثة 

الفارس،2001.- ط.1.- 3 أجزاء.- )دراسات قرآنية،3(.

37084-37083
و  دراسة  السمعاني؛  المظفر  أبو  البقرة/  و  الفاتحة  تفسير سورتي 
تحقيق عبد القادر منصور منصور- المدينة المنورة : مكتبة العلوم 

و الحكم،2002 .- جزآن.

37085
أحمد   / إحصائية  دراسة  الكريم:  القرآن  في  التضاد  و  االشتراك 

مختار عمر.- القاهرة:عالم الكتب،2003 .- ط.1 .- جزء واحد.

37086
السيد  : دراسة تأصيلية داللية / محمد  الكريم  القرآن  المعرب في 

علي بالمي .- ليبيا : جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية،2001 .
- ط.1.- جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37087
الهادي  اإلعجاز/  التأويل-  المنهج-  التفسير:  كتب  في  اللغة  قضايا 

الجطالوي. - صفاقس : دار محمد علي الحامي للنشر
والتوزيع،1998 .- ط.1.- جزء واحد.

37088
مختصر مقدمات التفسير في علوم القرآن لشيخ اإلسالم محمد الطاهر 
بن عاشور/ صالح علي العود. - بيروت : دار ابن حزم،2005. - 

ط.1.- جزء واحد.

37089
دار  دمشق:   - الغزالي.  محمد   / الكريم  للقرآن  الخمسة  المحاور 

القلم،2005  .- ط.4 .- جزء واحد.

37090
من  أكثر   : اآليات  و  السور  نزول  أسباب  في  المنقوالت  صحيح 
400 سبب نزول من صحيح النقول/ فخر الدين بن الزبير بن علي 

المحسي .- بيروت : دار ابن حزم ، 2007 .- ط.1. - جزء واحد

37091
الوحي : من التنزيل إلى التدوين/ حمادي المسعودي .- تونس : دار 

سحر للنشر،2005 .- ط.1. - جزء واحد.- ) بحوث جامعية(.

37092
فوائد في مشكل القرآن/ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم؛ تحقيق 
سيد رضوان علي الندوي.- بيروت : دار و مكتبة الهالل ؛ جدة : 
دار الشروق،2008  .- جزء واحد .- )روائع التراث اإلسالمي (.

37093
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث /عبد الصبور شاهين. 

- القاهرة : الشركة الدولية للطباعة،2007.- ط.3.
- جزء واحد
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علوم القرآن والتفسري

37094
مقدمة المفسرين/ محيي الدين بن بيرعلي المؤيدي البركوي؛ دراسة 

و تحقيق عبد الرحمان بن صالح بن سليمان الدهش.
- مانشستر: مركز البخاري االسالمي ،2004. - ط.1.- جزء واحد 

.- )سلسلة اصدارات الحكمة، 18(.
سعود  بن  محمد  االمام  جامعة  الى  مقدمة  ماجستير  رسالة   

االسالمية.

37095
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف/ 

محمد فؤاد عبد الباقي .- القاهرة : دار الحديث، 2001.
- جزء واحد

37096
اهلل و اإلنسان في القرآن : علم داللة الرؤية القرآنية للعالم / توشيهيكو 

إزوتسو؛ ترجمة و تقديم هالل محمد الجهاد .
.2007 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز   : بيروت   - 

- ط.1. - جزء واحد.

37097
لسورة  التاريخي  التفسير   : القرآنية  للسور  التاريخية  الوحدة 
 األحزاب نموذجا/ عمران سميح نزال.- دمشق : دار قتيبة ؛ عمان :

دار القراء ، 2006 . - ط.1.- جزء واحد.

37098
مواقع العلوم في مواقع النجوم : من نفائس كتب علوم القرآن الكريم/ 
؛ دراسة و  التلقيني  الرحمان بن عمر بن رسالن  الدين عبد  بالل 
تحقيق أنور محمود المرسي خطاب.- طنطا : دار الصحابة للتراث، 

2007 .- جزء واحد .- ) مكتبة الدراسات القرآنية (.

37099
أسانيد القراءات/ أحمد بن أبي عمر المعروف باألندرابي؛ تحقيق 

محمد بن عيد الشعباني .- طنطا : دار الصحابة للتراث،
2007.- جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37100
أحمد  السيد  محمد  الشاذة/  القرآنية  القراءات  من  اللغويين  موقف 

عزوز.- بيروت : عالم الكتب، 2001.- ط1.- جزء واحد.

37101
تحليل أكوستيكي لوجود االختالف الصوتي بين ورش وقالون في 
الكتب  عالم   : عمان   - اشقير.  أبو  كايد  المهدي  عبد  نافع/  قراءة 

الحديثة،2006. - ط.1.- جزء واحد. 

37102
المخزومي؛  القرشي  جبر  بن  مجاهد  الحجاج  أبو  مجاهد/  تفسير 
العلمية،2005  الكتب  ضبط أبومحمد األسيوطي .- بيروت : دار 

.- ط.1.- جزء واحد

37103
مداخل جديدة للتفسير/حسن غالي. - بيروت : دار غالب للطباعة 
إسالمية  قضايا   (  - واحد.  جزء   -.1. ط   -. النشر،2003  و 

معاصرة(.

37104
التفسير الموضوعي بين النظرية و التطبيق: دراسة نظرية تطبيقية 
الفتاح  عبد  الموضوعي/ صالح  التفسير  لطائف  و  بنماذج  مرفقة 
الخالدي .- عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع ، 2008.- ط.2.- 

جزء واحد.

37105
دار   : دمشق  مسلم.-  مصطفى  الموضوعي/  التفسير  في  مباحث 

القلم،2005 .- ط.4.- جزء واحد.

37106
التفسير و مذاهبه حتى القرن7 هـ /13 م/ نائلة السليني الراضوي 

.- ]د.م [: مركز النشر الجامعي، 1999 .- جزء واحد.
- ) سلسلة دراسات إسالمية(
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علوم القرآن والتفسري

37107
مالمح التنوير في مناهج التفسير/ محمود عزب.- القاهرة : الهيئة 

المصرية للكتاب،2006.- جزء واحد.

37108
محمود  منتصر  الطبيعية/  العلوم  بحث  في  القرآني  المنهج  أسس 

مجاهد .- القاهرة :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1996.
- ط. 8 . - جزء واحد .- ) سلسلة الرسائل الجامعية،31(

37109
الرحيم  عبد  بن  أحمد  اهلل  ولي  التفسير/  أصول  في  الكبير  الفوز 
الدهلوي؛ نقله من األصل الفارسي إلى اللغة العربية سلمان الحسيني 
البشائر اإلسالمية،2005. - ط.3.- جزء  الندوي .- بيروت : دار 

واحد.

37110
جمال  أحمد   / القرآني  للقصص  الموضوعي  التفسير  في  دراسات 

العمري .- القاهرة: الشركة الدولية للطباعة، 2001 .
- ط.2.- جزء واحد.

37111
قطعة من تفسير اإلمام عبد بن حميد المتوفى سنة )249 هـ (/ مخلف 

بنيه العرف.- بيروت: دار ابن حزم،2004 .- ط.1.
- جزء واحد.

37112
تذييل محمد  و  تقديم  ابن عاشور؛  الفاضل  التفسير ورجاله/ محمد 
والتوزيع،1999  للنشر  سحنون  دار  تونس:  الخوبة.-  ابن  الحبيب 

.- جزء واحد.

37113
تحت راية القرآن : المعركة بين القديم و الجديد/ مصطفى صادق 
الرافعي ؛ مراجعة  درويش الجويدي. - بيروت : المكتبة العصرية، 

2002 . - جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37114
القراءات القرآنية و أثرها في الدراسات النحوية / عبد العال سالم 
و  مزيدة  ط.3   -  .1996  ، الرسالة  مؤسسة   : بيروت   - مكرم. 

منقحة.- جزء واحد.

37115
 : بيروت  بوهندي.-  القرآن/ مصطفى  تفسير  في  المسيحي  التأثير 
دار الطليعة، 2004.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة أديان مقارنة(.  

37116
تلوين الخطاب في القرآن الكريم : النص/ طه رضوان ؛ عبده 

علي الراجحي، محمد بدري عبد الجليل. - طنطا : دار الصحابة، 
 2007 .- ط.1. - جزء واحد. 

37117
الدين  نور  النبوية/  السنة  الكريم و  القرآن  الكتاب في  أهل  مجادلة 

عادل .- الرياض : مكتبة الرشد،2007 . - ط .1. 
– جزء واحد.

37118
تنزيه القرآن عن المطاعن/القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ دراسة و 
تعليق خضر محمد بنها؛ تقديم رضوان السيد.- بيروت : دار الكتب 

العلمية، 2008 .- ط.1.- جزء واحد.

37119
مباحث في التفسير الموضوعي/ مصطفى مسلم  .- دمشق : دار 

القلم، 2005.- ط.4. - جزء واحد.

37120
اهلل  األسلوبية/عبد  خصائصه  أهم  خالل  من  القرآن  في  الحجاج 

مولة.- بيروت : دار الفارابي، 2007.- ط.2.- جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37121
التفسير و رجاله/ محمد الفاضل ابن عاشور؛ تقديم و تذييل محمد 

الحبيب ابن الخوجة.- تونس : دار سحنون للنشر،]د.ت[.
- جزء واحد.

37122
دار  دمشق:  الخولي.-  البهي  القرآن/  ميزان  في  إسرائيل  بنو 

القلم،2003 . - ط.1.- جزء واحد.

37123
المدخل العلمي و المعرفي لفهم القرآن الكريم : نظرات في التجديد 
.2003 قتيبة،  دار   : دمشق  نزال.-  سميح  عمران   المنهجي/ 

- جزء واحد.

37124
اللسان  أسرار  كتاب  بآخره  و  معاصرة  قراءة   : القرآن  و  الكتاب 
شركة   : بيروت   - الباب.  جعفردك  شحرور،  محمد  العربي/ 

المطبوعات للتوزيع و النشر، 2006 .- ط.8.- جزء واحد.

37125
القرآن و علوم اإلنسان: مناهج و آفاق، فضل القرآن على التراث و 
بالغ البيان / عبد العلي الجسماني.- بيروت : الدار العربية للعلوم 

ناشرون، 2008.- ط.1. - جزء واحد.

37126
الكريم/  القرآن  من  األحكام  استنباط  في  أثرها  و  اللفظية  الدالالت 
 - اإلسالمية،2006.  البشائر  دار   : بيروت  الطويل.-  حسن  علي 

ط.1.- جزء واحد.

37127
دراسة أسلوبية في النص القرآني / فايز عارف القرعان.- إربد : 

عالم الكتب الحديث، 2004.- ط1. - جزء واحد.

37128
القاهرة:  العبد.-  محمد  الداللة/  بنية  في  دراسة   : القرآنية  المفارقة 

مكتبة اآلداب،2006.- ط 2-. - جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37129
التمارين في تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤهم و تصرفت معانيه/
المرسي  محمود  أنور  تحقيق  التيمي؛  سالم  بن  يحيى  تصنيف 
خطاب.- طنطا: دار الصحابة للتراث،2006 .- ط1.- جزء واحد.

37130
تفسير البغوي : معالم التنزيل/ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 

- بيروت : دار ابن حزم ، 2002. - ط.1.- جزء واحد.

37131
المسائل السفرية : أبحاث نحوية في مواضع من القرآن الكريم / ابن 

هشام األنصاري؛ تحقيق علي حسين البواب.- القاهرة :
مكتبة الثقافة الدينية،2000 .- جزء واحد. - )رسائل نادرة(.

37132
كتاب التبصرة في القراءات السبع / أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القرطبي؛تحقيق  القيرواني  القيسي  مختار  بن  محمد  بن  حموش 
للتراث،2006.  الصحابة  دار   : الدين محمد شرف.- طنطا  جمال 

– ط.1. – جزء واحد

37133
تنزيه القرآن عن المطاعن/ القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار المعتزلي؛ دراسة و تعليق خضر محمد بها؛ تقديم رضوان 
جزء  ط.1.-   -  .2008 العلمية،  الكتب  دار   : بيروت   -  . السيد 

واحد.

37134
داء الفصال بين الدين و الوطني: اإلسرائيليات في التفسير القرآني 

على ضوء تاريخية التوراة/ نضال عبد القادر الصالح.
- بيروت: دار الطليعة، 2003 .- ط.1.- جزء واحد.

37135
االسرائيليات و الموضوعات في كتب التفاسير قديما و حديثا/ سعد 

يوسف محمود أبو عزيز.- القاهرة:المكتبة التوفيقية، ]د.ت[.
- جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37136
اإلسرائيليات في التفسير و الحديث/  محمد حسين الذهبي.- القاهرة: 

مكتبة وهبة،2004 .- ط.5. - جزء واحد.

37137
منهجية القرآن المعرفية : أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية/ 

محمد أبو القاسم حاج حمد.- بيروت : دار الهادي،2003.
- ط .1.- جزء واحد.- )قضايا إسالمية معاصرة(.

37138
أضواء البيان في تاريخ القرآن / صابر حسن محمد أبو سليمان.- 

الرياض: دار عالم الكتب، 2000 . - ط.1.- جزء واحد

37139
الشروق،2006   : القاهرة  قطب.-  سيد  القرآن/  في  القيامة  مشاهد 

.- ط.16.- جزء واحد.

37140
تفسير أبي علي الجبائي/ دراسة و تحقيق خضر محمد بنها؛ تقديم 

رضوان السيد.- بيروت: دار الكتب العلمية،2007.
- ط.1.- جزء واحد.

37141
نهضة مصر  الجيزة:  العقاد.-  محمود  عباس  القرآن/  في  اإلنسان 

للطباعة و النشر،2007. - ط.5.- جزء واحد.

37142
العلمانيون و القرآن الكريم : تاريخية النص/ أحمد إدريس الطعان؛ 
تقديم نور الدين عتر،محمد عمارة . - الرياض : مكتبة ودار ابن 

حزم للنشر والتوزيع،2007 .- ط.1. - جزء واحد.

37143
إشكاالت قرآنية : أسئلة و ردود/ حيدر كامل.- بيروت : مؤسسة 

األعلى للمطبوعات،2005.- ط.1.- جزء واحد.
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علوم القرآن والتفسري

37144-37145
قراءات معاصرة في النص القرآني/ مجموعة من المؤلفين.- بيروت 

: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2008 .
- ط.1.- جزء واحد، نسختان.

 37149-37148 - 37147-371346
المنهجية  الخميني  اإلمام  رؤى  في  شاملة  دراسة   : القرآن  فهم 
مركز   : بيروت  كسار.-  علي  جواد  القرآن/  تفسير  و  فهم  في 
 الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،2008 .- ط.1 - جزآن،نسختان.

- )سلسلة الدراسات القرآنية(.

37150
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب اهلل 
العزيز/أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل المعروف بالخطيب اإلسكافي؛ 
رواية إبن أبي الفرج األردستاني.- بيروت : دار الكتب العلمية ، 

1995 . - ط.1. - جزء واحد.

37151
و  دراسة  القرآن/  أحكام  تفسيره  و  اإلشبيلي  المالكي  العربي  ابن 

تحليل مصطفى ابراهيم المشني.- عمان : دار عمار،1991.
- ط.1.- جزء واحد.

 37152
حجر.-  أبو  عمر  أحمد  الميزان/  في  للقرآن  العلمي  التفسير 

بيروت،دمشق : دار قتيبة، 1991 .- ط.-1 جزء واحد. 
- رسالة دكتوراه

37154-37153
تفسير ابن عربي/أبي بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن 

أحمد الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي؛ ضبطه
 و صححه و قدم له عبد الوارث محمد علي.- بيروت : دار الكتب 

العلمية، 2006.- ط.2 – جزآن.
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علوم القرآن والتفسري

37156-37155
ابن جزي ومنهجه في التفسير : دراسة مسهبة عن اإلمام المفسر 
األندلسي الشهيد ابن جزي و توضيح مفصل لمنهجه في تفسيره : 
 ، القلم  دار   : دمشق  الزبيري.-  التنزيل/علي محمد  لعلوم  التسهيل 

1987.- ط.1.- جزآن.

37876-37861
 التفسير الكبير أو مفتاح الغيب/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين
 بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي؛ تحقيق عماد
التوفيقية المكتبة   : القاهرة  الحاج.-  هاني  ؛تقديم  البارودي   زكي 

)،]د.ت.[.- 16 مجلد )32 جزء في 16 مجلد

37877
 كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ شهاب الدين
تحقيق المقدسي؛  أبو شامة  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الرحمان   عبد 

.طيار آلتي قوالج.- بيروت : دار صادر،1975.- جزء واحد

37878
فري المعا  العربي  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  التأويل/   قانون 
 االشبيلي؛ دراسة و تحقيق محمد السليماني.- بيروت : دار الغرب

.اإلسالمي، 1990.- ط.1 مزيدة و منقحة.- جزء واحد

37884-37879
وجوه في  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن   الكشاف 

التأويل/ جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛
 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، فتحي عبد 

.الرحمان أحمد حجازي.- الرياض : مكتبة العبيكان،1998
.ط.1. - 6 أجزاء -
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الحديث

36848-36844-36843-36839
الترغيب و الترهيب معه أوهام الترغيب/ الحافظ عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري، اإلمام الناجي؛ تحقيق عبد العزيز الجندي.- القاهرة 

: دار الحديث ، 2004 .- 5 أجزاء، 2 نسخ.

36856-36849
المسالك في شرح موطأ مالك / القاضي أبي بكرمحمد بن عبد اهلل 
بن العربي المعافري؛ قرأه وعلق عليه محمد بن الحسين السليماني، 
عائشة بنت الحسين السليماني؛ قدم له يوسف القرضاوي .- بيروت 

: دار الغرب اإلسالمي ، 2007.- ط .1.
- 8 أجزاء.

36857-36858-36874
محمد   / الموطأ  في  الواقعة  األلفاظ  و  المعاني  من  المغطى  كشف 
الطاهر ابن عاشور؛ ضبط وتعليق طه بن علي بوسريح التونسي.- 
القاهرة : دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة؛ مؤسسة 

دار سحنون للنشر و التوزيع، 2006 .
- ط.1.- 3 نسخ.

36860-36859
محمد  بن  اهلل  عبد  ابن  الرحمان  عبد  أبوالقاسم   / الموطأ  مسند 
الجوهري؛ تحقيق لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بوسريح.- 

بيروت : دار الغرب اإلسالمي،1997.- ط.1.- نسختان.

36863-36861
زكرياء  أبو   / اإلسالم  وقواعد  السنة  مهمات  من  األحكام  خالصة 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ تحقيق و تخريج ودراسة أحمد 
العلمية،2003.-  الكتب  دار   : بيروت  سليمان.-  العال  عبد  محمد 

ط.1.- 3 أجزاء.

36864
امحمد  بن  أحمد  إعداد   / السنة  بمباحث  المتعلقة  األدلة  الخالف في 

معبوط.- بيروت : دار ابن حزم ، 2007.- ط.1.
- جزء واحد.
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الحديث

36865
علوم  في  منهجية  دراسة  التعديل:  و  الجرح  في  اإلسالمي  المنهج 
الجديدة،  المعارف  مطبعة   : الرباط  حمادة.-  فاروق   الحديث/ 

)2003 ؟(.- ط.4 – جزء واحد.

36866
منهج النقد في علوم الحديث/ نور الدين عتر.- دمشق : دار الفكر؛ 

بيروت : دار الفكر المعاصر، 2006.- ط.3.
- جزء واحد.

36867
أبو  حمزة  المحدثين/  عند  النبوية  السنة  مع  للتعامل  العلمي  المنهج 

الفتح بن حسين قاسم النعيمي .- األردن : دار النفائس،1999 .
- ط.1.- جزء واحد.

36868
الوحي المحمدي/ محمد رشيد رضا.- بيروت : دار الكتب العلمية، 

2005.- ط.1.- جزء واحد.

36869
على  الباحث  تعين  عملية  تدريبات  مع   : المحدثين  عند  النقد  منهج 
ممارسة هذا العلم/ عمرو عبد المنعم سليم.- القاهرة : دار ابن عفان، 

2005.- ط.1.- جزء واحد.

36870
عاشور.-  ابن  الطاهر  محمد  السنة/  و  القرآن  في  وأنظار  تحقيقات 
القاهرة : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة؛ مؤسسة 

دار سحنون للنشر والتوزيع،2007.- ط.1.- جزء واحد.

36871
محمد   / توثيقية  تاريخية  دراسة   : بدمشق  األشرفية  الحديث  دار 
مطيع الحافظ؛ تقديم محمد بدر الدين الحسني.- بيروت : دار الفكر 

المعاصر؛ دمشق : دار الفكر، 2001.- ط.1.- جزء واحد.
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36872
تعين  عملية  تدريبات  مع  الثاني  المستوى   : الحديث  علوم  تحرير 

الطالب على ممارسة هذا العلم / عمرو عبد المنعم سليم.
- الرياض : دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ القاهرة : دار ابن عفان 

للنشر والتوزيع، 2005.- ط.-1 جزء واحد.

36873
الدين  محيي   / البخاري  صحيح  ألحاديث  الموضوعي  الكشاف 

عطية.- هيرندن : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1992.
- ط.1.- جزء واحد.

36879-36875
المأمول  غاية  ومعه  الرسول  أحاديث  في  لألصول  الجامع  التاج 

شرح التاج الجامع لألصول / منصور علي ناصف.
- بيروت: دار الفكر، 2000.- 5 أجزاء.

37885
السنة قبل التدوين / محمد عجاج الخطيب .- بيروت : دار الفكر ، 

2008.- جزء واحد.

37886
تحقيق  التانوي؛  العثماني  أحمد  ظفر   / الحديث  علوم  في  قواعد 

ومراجعة عبد الفتاح أبو غدة.- القاهرة : دار السالم ، 2000.
- ط.6.- جزء واحد.

37887
داود  أبي  اإلمام  رسالة   : الحديث  مصطلح  علم  في  رسائل  ثالث 
السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه، شروط أئمة الستة،شروط 
موسى  بن  محمد  بكر  أبو  السجستاني،  داود  أبو  الخمسة/  األئمة 

الحازمي؛ اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة.
 - بيروت : شركة دار البشائر االسالمية، 2005.

- ط.2.- جزء واحد.
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37888
 / يعقوب  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  رواية  حنيفة  أبي  مسند 
أبو محمد عبد اهلل بن  الكوني،  التيمي  ثابث  بن  النعمان  أبو حنيفة 
محمد بن يعقوب؛ تحقيق أبو محمد األسيوطي.- بيروت: دار الكتب 

العلمية، 2008.- ط.1.- جزء واحد.

37899-37889
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد / يوسف بن عبد اهلل 
القادر عطا.-  القرطبي؛ تحقيق محمد عبد  البر  ابن عبد  بن محمد 

بيروت: دار الكتب العلمية،2003 .- ط.3.- 11 جزء.

37925-37900
المصنف/ أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي؛ 

تحقيق محمد عوامة.- بيروت : دار قرطبة 2006.
- ط.1.- 26 جزء.
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أصــــــــــــول الفقه

37313-37312
البغدادي  العدة في أصول الفقه/ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 

الحنبلي؛ تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا.
- بيروت: دار الكتب العلمية،2002.- ط.1.- جزآن.

37315-37314    
الفقه/  الحاجب في أصول  ابن  المختصر وهو شرح مختصر  بيان 
أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمان األصبهاني؛دراسة و 

تحقيق علي جمعة .- القاهرة: دار السالم،2004 .- ط.1.- جزآن.

37317-37316
و  استفادتهما،  وطرق  األصوليين:حقيقتهما،  عند  الظن  و  القطع 

أحكامهما/  سعد بن ناصر بن عبد العزيز النشري.
- الرياض:دار الحبيب، 1997.- ط.1 .- جزآن.

37318/37319/37319م
 : الرياض  سعيدي.-  يحيى  المالكي/  المذهب  في  الخالف  مراعاة 

مكتبة الرشد،2004.- ط.1.- جزء واحد،3 نسخ

37320
منهج المتكلمين في استنباط األحكام الشرعية : دراسة أصولية مقارنة 
في مباحث األلفاظ و دالالتها على األحكام / عبد الرؤوف مفضي 

خرابشة.- بيروت : دار ابن حزم ، 2005.- ط.-1 جزء واحد.

37328-37325/37324 -37321
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب/ تاج الدين السبكي؛ دراسة 

وتعليق علي معوض، عادل أحمد عبد الموجود.
- بيروت: دار الكتب،1999 .- ط.-1 4 أجزاء، نسختان

33733-37329
دراسة  ؛  السغناقي  حسين  الدين  حسام  البزودي/  شرح   : الكافي 
وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت.- الرياض : مكتبة الرشد،2001 

.- الطبعة.1.- 4 أجزاء.
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أصــــــــــــول الفقه

  37339-37334
البحر المحيط في أصول الفقه / الزركشي؛ تحرير عبد القادر عبد 
اهلل العاني؛ راجعه عمر سليمان األشقر.- الكويت: وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، 1992.- 6 أجزاء.

37340
سد الذرائع عند اإلمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية / 

سعود بن ملوح سلطان العنزي.- عمان: الدار األثرية،
 2007.- ط.1.

37341
مناهج التشريع االسالمي في القرن الثاني الهجري : دراسة أصولية 
مقارنة لمصادر األحكام عند األئمة : زيد بن علي، جعفر الصادق، 
أبو حنيفة مالك،الشافعي الليث بن سعد.../ محمد بلتاجي .- القاهرة 

:دار السالم ، 2004.- ط.1. 

37342
إيصال السالك إلى أصول مذهب اإلمام مالك/ محمد يحيي بن محمد 

المختارالوالتي، قدم له وعلق عليه مراد بوضاية.
- بيروت : دار ابن حزم، 2006.- ط.1.

37343
كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل و األصول على قاعدة مذهب 
الثاني أحمد بن  الرباني والصديق  إمام األئمة ورباني األمة:اإلمام 
محمد بن حنبل الشيباني/ جمال الدين أبي المحاسن؛ دراسة وتحقيق 

عبد اهلل بن سالم البطاطي.- بيروت :
دار البشائر اإلسالمية،2007 .- ط.1.

37344
اهلل.-  عبد  حمدي  والتلقي/  االستدالل  منهج  و  التشريع  مصادر 

الجيزة:مكتبة أوالد الشيخ للتراث،2006.- ط 1 .

37346-37345
تعارض القياس مع خبر الواحد و أثره في الفقه اإلسالمي/ لخضر 

خضاري.- بيروت :دار ابن حزم،2006.
- ط.1.- نسختان
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أصــــــــــــول الفقه

37347
يحيي  تحقيق  السمرقندي؛  الدين  عالء  الفقه/  أصول  في  الميزان 

مراد.- بيروت : دار الكتب العلمية، 2004 .- ط.1.

37348
العقد المنظوم في الخصوص و العموم/ شهاب الدين القرافي ؛تحقيق 
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.- بيروت : دار الكتب 

العلمية،-2001 ط.1 . 

37349
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول/ شهاب الدين القرافي؛ 
المكتبة   : القاهرة  الشاغول.-  الرحمان  عبد  محمد  ووثقه  حققه 

األزهرية للتراث،]د.ت[.

37351-37350
الظاهر عند ابن حزم : دراسة أصولية فقهية / أحمد عيسى يوسف 

العيسى .- بيروت :دار الكتب العلمية،2006.
- ط.1 .- نسختان.

37352
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي و تأصيله الفقهي للمذهب المالكي 

/ خالد الدوزاني.- بيروت : دار ابن حزم ، 
2006.-  ط. 1.

37353
إيضاح المحصول في برهان األصول/ أبو عبد اهلل المازري؛ دراسة 
اإلسالمي،2001.-  الحرب  دار  تونس:  الطالبي.-  تحقيق عمار  و 

ط. 1.

37354
القياس عند األصوليين/ علي جمعة.- القاهرة: دار الرسالة،2006.- 

ط . 1.
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37356-37355
االجتهاد المقاصدي: حجيته...ضوابطه...مجاالته/ نور الدين مختار 

الخادمي.- الرياض : مكتبة الرشد ناشرون، 2005.
- )نسختان من الجزء1(.

37357
الرحمان  عبد  بن  الصادق  والعقل/  النقل  بين  الشرعي  الحكم 

الغرياني.- بيروت : دار ابن حزم ، 2006.- ط. 1. 

37358
شرح  غاية السول إلى علم األصول/ ابن المبرد؛ دراسة و تحقيق 
أحمد بن طرقي العنزي.- بيروت : دار البشائر اإلسالمية،2000 

.- ط. 1.

37359
الحكم الشرعي عند األصوليين/ علي جمعة محمد.- القاهرة : دار 

السالم،2006.- ط . 2.

37360
االجتهاد بتحقيق المناط و سلطانه في الفقه اإلسالمي / عبد الرحمان 

زايدي.- الدار البيضاء : مركز التراث الثقافي المغربي،2005.

37361
التقليد و اإلفتاء و اإلستفتاء/ عبد العزيز عبد اهلل الراجحي.- الرياض 

: دار كنوز إشبيليا،2007.- ط.1.

37362
االستدالل عند األصوليين/ أسعد عبد الغني السيد الكفراوي؛ تقديم 

علي جمعة محمد.- القاهرة: دار السالم،2005.
- ط . 2.

37363
عمل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين/ أحمد محمد 
إحياء  و  االسالمية  للدراسات  البحوث  دار   : دبي  سيف.-  نور 

التراث،2000 – ط. 2.
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37364
الجبوري  خلف  حسين  الفقه/  أصول  علماء  عند  األهلية  عوارض 
اإلسالمي،2007  التراث  إحياء  و  العلمية  البحوث  معهد  مكة:   -.

. – ط. 2.

37365
بن  بن صالح  اهلل  عبد   / مقارنة  دراسة  األصوليين:  عند  الدالالت 

محمد العبيد.- بيروت: دار البشائر اإلسالمية،2007 .
- ط. 2.

37366
مقاصد الشرع بين اإلفراط و التفريط: بحث في تأصيل األصول / 

مالك مصطفى وهبي العاملي.- بيروت: دار الهادي،2007.
- ط .1.

37367
العزيز محمد عزام.-  التشريع اإلسالمي/ عبد  التيسير في  مظاهر 

القاهرة : دار الحديث،2005.

37368
المسودة في أصول الفقه/ مجد الدين ابن تيمة،شهاب الدين بن عبد 
تحقيق محمد حسن محمد حسن  الحليم؛  عبد  بن  الدين  السالم،تقي 

إسماعيل.- بيروت : دار الكتب العلمية،2007.- ط.1.

37369 /37374 / 37375
أضواء الفقه اإلسالمي/ محمد كمال الدين إمام.- بيروت : المؤسسة 

الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،1996.
- ط . 1.

 37370
ذهب.-  تحقيق صاحب  ذهب؛  آل  محمد  الفقه/  أصول  في  فصول 

بيروت : االنتشار العربي،2007.- ط.1.
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37411/37410/37372/37371
ابن قدامة وآثاره األصولية/ عبد العزيز بن عبد الرحمان السعيد.- 

الرياض:جامعة محمود بن سعود،1987.- ط.4.
- جزآن، نسختان

37373
األنيقة  الحدود   -: االصطالحية  الفقه  أصول  منظومة  في  رسالتان 
والتعريفات الدقيقة- كتاب حدود أصول الفقه/ زكريا األنصاري،سعد 
مفضي  الرؤوف  عبد  وتعليق  وتحقيق  دراسة  التفتازاني؛  الدين 

خرابشة.

37376 /37379
دار   : القاهرة   -. جمعة  على  األصوليين/  عند  الرؤيا  حجية  مدى 

الرسالة، 2004.- ط. 1.- نسختان

37377
وتمرينات/  للمناقشة  أسئلة  مع  للمبتدئين  الفقه  أصول  في  الواضح 
السالم  النفائس،القاهرة:دار  دار   : األردن  األشقر.-  سليمان  محمد 

،2008.- ط.5 . 

37378
مقاصد الشريعة االسالمية/ محمد الطاهر بن عاشور.- تونس : دار 

سحنون؛ القاهرة:دار السالم ، 2007.

37380 /37381
دليل العقل عند الشيعة االمامية: بحث موضوعي للدليل الواضح من 
أدلة األحكام الشرعية مقارنا بآراء المذاهب اإلسالمية/رشدي محمد 
اإلسالمي  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز   : بيروت  عليان-  عرسان 

،2008.- نسختان.
- )سلسلة الدراسات الحضارية،16(.

37398/37382
أبو عمر بن عبد  النبوية/  السنة  المداخل األصولية لال ستنباط من 

الرحيم بن حسن.- بيروت: دار الكتب العلمية،1999.
- ط.1.- نسختان
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37383 /37393
في المنهج التطبيقي للشريعة االسالمية ) تنزيال على الواقع الراهن(/
عبد المجيد النجار.- الرياض : دار النشر الدولي، 1994.- ط .1 

.- نسختان

37384
طه  رقية  نموذجا(/  المرأة  )قضايا  النصوص  فهم  في  العرف  أثر 

جابر العلواني.- دمشق : دار الفكر، 2003 .- ط.1.

37386-37385
القرائن عند األصوليين/ محمد بن عبد العزيز المبارك.- الرياض : 

جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية ، 2005.
- جزآن.- )سلسلة الرسالة الجامعية،57(.

37387
 العام ودالالته بين القطعية والظنية: دراسة أصولية مقارنة/ نادية 

محمد شريف العمري.- الجيزة : هجر، 1987.- ط.1.

37388
االجتهاد  بمحل  وعالقتها  النص«   مع  لالجتهاد  مساغ  »ال  قاعدة 
الكتب  دار   : بيروت  الصاعدي.-  حمدي  بن  حمد  الفقهي/ 

العلمية،2007 .- ط.1.

37390-37389
آل  العزيز  عبد  بن  سطام  بن  العزيز  بالمصلحة/عبد  القرار  اتخاد 
سعود.- الرياض : جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية،2005. 
– جزآن .- )سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر الف رسالة 

علمية، 58(

37392/37391
من يملك حق االجتهاد / سلمان بن فهد العودة.- الرياض : مكتبة الرشد 

ناشرون ،2003 .- ط.1.- نسختان.- ) نحو ثقافة شرعية،2(



- 32 -

أصــــــــــــول الفقه

37400/37394
بن  حسن  بن  يوسف  الفقه/  في  أثرها  و  األصوليين  عند  الغاية 
عبد الرحمان الشراح.- الرياض : جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية،2006.- نسختان.- ) سلسلة الرسائل الجامعية،61(.

37395
المعين في تفسير كالم األصوليين/ عبد اهلل ربيع عبد اهلل محمد.- 

القاهرة : دار السالم،2006.- ط.1.

37396
 : الرياض  يعقوب.-  صالح  الرحيم  األصوليين/عبد  عند  اإلباحة 

مكتبة الرشد ناشرون،2006.- ط.1.

37397
المستصفى من علم االصول/أبو حامد الغزالي؛اعتنى به عبد اهلل 

محمود محمد عمر.- بيروت : دار الكتب العلمية،2008.
-.ط.1

37399
أبواب الدخول لفهم علم األصول:مرجع هام لألساتذة و الطلبة / 
علي بن الشريف العلوي.- الدار البيضاء: دار الثقافة، 1997. – 

ط.1.

37401
القواعد األصولية : تجديد و تأصيل/ مسعود بن موسى فلوسي.- 

القاهرة : مكتبة وهبة،2003.- ط.1.

37402
خليفة  األصوليين/  عند  االجتهادية  باألدلة  النصوص  تخصيص 

بابكر الحسن.- القاهرة :مكتبة و هبة،1993.- ط.1.

37404/37403
إنكار في مسائل االجتهاد: رؤية منهجية تحليلية/ قطب محمد  ال 

سانو.- بيروت :دار ابن حزم،2006.- ط.1.- نسختان.
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37405
الفقهية في تطبيقه/شعبان محمد  االجتهاد الجماعي ودور المجامع 

اسماعيل.- بيروت: دار البشائر اإلسالمية ؛حلب:
دار الصابوني،1998.- ط.1.

37406
المعاصر/ الواقع  ضوء  في  المنشود  االجتهادي  النظر  أدوات 
المعاصر؛دمشق:دار  الفكر  :دار  بيروت  سانو.-  مصطفى  قطب 

الفكر،2000.- ط.1.

37407
المعقول/  تقتضيه قواعد األصول و  القبول على ما  تحرير مسألة 

أحمد بن المبارك السجلماسي؛تحقيق الحبيب عيادي.
- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة،1999.- ط.1.

37408
علم أصول الفقه و عالقته بالفلسفة اإلسالمية/ علي جمعة محمد.- 

القاهرة :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،1996.- ط.1.
- )سلسلة أبحاث علمية،9( 

37409
الدين.-  جمال  مصطفى  السيد  االصوليين/  عند  النحوي  البحث 

بيروت : دار الهادي،2005.- ط.1.- )قضايا إسالمية معاصرة(

37663-37661
شيخ اإلسالم االمام األكبر محمد الطاهر ابن عاشور / محمد الحبيب 
ابن الخوجة.- قطر: وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية،2004 .- 

3 أجزاء.

37664
بلخير  القانونية/  النصوص  تفسير  في  األصولية  القواعد  أثر 

الطاهري.- بيروت : دار ابن حزم، 2008.
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37665
القاموس المبين في اصطالحات األصوليين/ محمود صامد عثمان.- 

القاهرة : دار الحديث،2000.

37666
محمد  بن  محمود  المنار/  أصول  إضاءة  في  األنوار  إفاضة 
: مكتبة  بيروت  الواحد حنفي.-  تحقيق خالد محمد عبد  ؛  الدهلوي 

الرشد،]د.ت.[.

37667
مذكرة في أصول الفقه/ محمد األمين الشنقيطي.- المدينة المنورة: 

مكتبة العلوم و الحكم؛ سوريا: دار العلوم،2004.

37668 /37685
حجية القياس في أصول الفقه اإلسالمي / عمر مولود عبد الحميد.- 

بنغازي:  منشورات جامعة قار يونس، 1988 .
- نسختان.

 37669
أصولية/سامر  لمفاهيم  نقدية  دراسة   : اإلجماع  النسخ-  اآلحاد- 

إسالمبولي. - دمشق : األوائل،2002 .- ط.1.

37670
مصادر التشريع اإلسالمي وطرق استثمارها  عند علي بن أحمد ابن 
الكتب  السريري.- بيروت: دار  الطيب مولود  أبو  الظاهري/  حزم 

العلمية،2002.- ط.1.

37671
داللة تراكيب الجمل عند األصوليين/ موسى بن مصطفى العبيدان.- 

دمشق :األوائل ،2002.
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37211-37208
 - الغرياني.  الرحمان  عبد  الصادق  وأدلته/  المالكي  الفقه  مدونة 

بيروت : مؤسسة الريان، 2006 . - 4 أجزاء

37218-37212
فتاوى البرزلي : جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
بالبرزلي  المعروف  التونسي  البلوي  القاسم بن أحمد  أبو  والحكام/ 
الغرب  دار   . بيروت  الهيلة.-  الحبيب  محمد  وتحقيق   تقديم  ؛ 

االسالمي،2002 . - ط .1.- 7 أجزاء

37220-37219
 المعونة على مذهب عالم المدينة/ أبو عبد اهلل ماك بن أنس؛ تصنيف 
أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ؛ تحقيق محمد حسن 
إسماعيل الشافعي .- بيروت : دار الكتب العلمية، 2004 .- ط.-2 

جزآن.

37226- 37225- 37224- 37223- 37222- 37221
منهج  الخالف  والنقد الفقهي عند اإلمام المازري/ عبد الحميد عشاق 
.- دبي : دار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء التراث ، 2005.- 

ط.1. - جزآن ،3 نسخ .- ) سلسلة الدراسات الفقهية،14(.

37228-37227
مفردات المذهب المالكي في العبادات: دراسة مقارنة/ عبد المجيد 

محمود الصالحين.- بيروت : دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع، 2005 .- ط.1.- جزآن.

37230-37229
حجة اهلل البالغة / أحمد شاه ولي اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي ؛ ضبط 
2005.- ط.2.-  العلمية،  الكتب  دار   : بيروت  محمد سالم هاشم.- 

جزآن.

37232-37231
القاهرة:  الفقهية/ علي جمعة محمد.-  المذاهب  إلى دراسة  المدخل 

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،2007.- ط .2.
- جزآن.
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37233 /37234
التشريع : دراسة مستوعبة لفقه عمر  منهج عمر بن الخطاب في 
و تنظيماته/ محمد بلتاجي .- القاهرة : دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة،2006.- ط.3.- جزء واحد،نسختان.

37235 /37236
والرؤية  النسوية  النزعة  بين  مقارنة  دراسات   : وقضاياها  المرأة 
الحضارة  مركز   : بيروت  المؤلفين.-  من  مجموعة   / اإلسالمية 
واحد،نسختان.-  جزء  ط.1.-   -.  2008 اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

)سلسلة الدراسات الحضارية،9(.

37238/37237
الفقه و سؤال التطوير: دراسات و حوارات/ مجموعة من المؤلفين.- 

بيروت : مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،2008.
- ط.1.- جزء واحد، نسختان.-)سلسلة الدراسات الحضارية،15(.

37239 /37240
دار   : دبي  علي.-  إبراهيم  محمد  المالكية/  عند  المذهب  اصطالح 

البحوث للدراسات االسالمية و إحياء التراث،2012.
- ط.2.- جزء واحد،نسختان. - سلسلة الدراسات األصولية،4(.

37241 /37242
عقيل  علي  الوفاء  أبو  تصنيف  الفقهاء/  طريقة  على  الجدل  كتاب 
الثقافة  مكتبة  الظاهر:  الحنبلي.-  البغدادي  عقيل  بن  محمد  بن 

الدينية،]د.ت[- جزء واحد،نسختان.

37243 /37244
مدخل إلى تجديد الفقه المالكي/ قطب الريسوني.- بيروت : دار ابن 

حزم، 2006 .- ط.1. - جزء واحد، نسختان.

37245
أسباب انحالل العقود المالية / إعداد عبد الرحمان بن عايد بن خالد 
العايد.- الرياض : جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،2002. 
ألف  لنشر  العالي  التعليم  وزارة  مشروع  )سلسلة  واحد.-  جزء   -

رسالة علمية،43(.
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37246
فقهية  دراسة   : إثباته  في  العلمية  المستجدات  تأثير  ومدى  النسب 
تحليلية/ سفيان بن عمر بورقية.- الرياض : دار كنوز إشبيليا،2007.- 

ط.1.- جزء واحد.

37247
عقود التأمينات في الفقه اإلسالمي والقانون:عقد الرهن-عقد الكفالة- 
 -. المرصفى  الفتاح  عبد  يوسف  الديون/  كفالة  األشخاص-  كفالة 

القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب،2007.- جزء واحد.

37248
ضوابط البلوغ عند الفقهاء/ محمود شمس الدين أمير الخزاعي. - 

بيروت : دار الكتب العلمية،2002.- ط.1.- جزء واحد.

37249
البركات عبد السالم بن تيمية؛  الدين أبي  الفقه / مجد  المحرر في 
تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويل،أحمد بن عبد العزيز الجماز.- 
الرياض : دار أطلس الخضراء؛ بيروت : دار ابن حزم ، 2008.- 

ط.1.- جزء واحد.

37250
المالبس والزينة في اإلسالم/ الخطيب العدناني.- بيروت : مؤسسة 

االنتشار العربي،1999 .- ط.1.- جزء واحد.

37251
بأحكام  مقارنة  فقهية  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  في  العدوان  ضمان 

المسؤولية التقصيرية في القانون/ محمد أحمد سراج.
- بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1993.- 

ط.1 – جزء واحد.

37252
االستنفار لغزو التشبه بالكفار/ أحمد بن الصديق الغماري؛هذبه و 
خرج أحاديثه وعلق عليه عبد اهلل التليدي. - بيروت : دار البشائر 

اإلسالمية ، 2005. - ط .1.- جزء واحد.
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37253
السعودي.-  سعد  بن  الحميد  عبد  إعداد   / عليه  المعقود  تلف  أثر 

الرياض : جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 2005.
- جزء واحد.- )سلسلة الرسائل الجامعية،48(.

37254
الريسوني.-  / قطب  تحليلية  تأصيلية  : دراسة  الفقهاء  التوقف عند 

بيروت : دار ابن حزم، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

37255
بيع التقسيط وأحكامه / سليمان بن تركي  التركي.- الرياض : دار 
لنشر  الخيري  )المشروع  واحد.-  جزء  ط.1.-  إشبيليا،2003.- 

البحوث والرسائل العلمية،1؛الدراسات الفقهية،1(.

37256
بن  المختار  محمد  المالكي/  المذهب  الهاتك حجاب  المالكي  تبكيت 
دار  بيروت:  الشنقيطي.-  المالكي  محمد  ابن  المختار  بن  عابدين 

الكتب العلمية،2008.- ط.-1 جزء واحد.

37257
التنبيه على األسباب التي أوجبت الخالف بين المسلمين/ أبي محمد 
يحيى  عليه  وعلق  قرأه  البطليومي؛  السيد  ابن  محمد  بن  اهلل  عبد 

مراد.- بيروت : دار الكتب العلمية، 2003.- ط.1.- جزء واحد.

37258
تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد / جمع و إعداد محمد بن 

فهد الحصين؛ تقديم صالح بن فوزان الفوزان.
- الرياض : مكتبة الرشد ناشرون،2006 .- ط.2.- جزء واحد.

37259
االختالف الفقهي : أسبابه و موقفنا منه/ وجيه محمود.- المنيا:دار 

الهدى للنشر والتوزيع،)1998(.- جزء واحد.
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37260
مختصر في فقه اإلمام المبجل و الحبر المفضل شيخ أهل السنة و 
الجماعة أحمد بن محمد بن حنبل وهو مختصر من المنتهى إمالء 
الشيخ العالم العالمة أبي بكر بن محمد عارف بن عبد القادر فوقير 
المكي الحنبلي/اعتنى به عبد السالم بن محمد الشويعر.- الرياض : 

مكتبة الرشد ناشرون ، 2005.- ط.2.- جزء واحد.

37261
النحوية/  المسائل  على  الفقهية  الفروع  تخريج  في  الدري  الكوكب 
جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي؛تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل. - بيروت : دار الكتب العلمية،2004.- 

ط.1 – جزء واحد.

37262
مخطوط  من  مستخرجة  األندلس:  في  الحسبة  شؤون  في  وثائق 
األندلسي/  سهل  بن  عيسى  األصبغ  أبي  للقاضي  الكبرى  األحكام 
دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خالف؛ مراجعة و تقديم محمود 

علي  مكي، مصطفى كامل اسماعيل.
- القاهرة: المطبعة العربية الحديثة، 1985.- ط.1.- جزء واحد.

37263
دراسة  المعاصرة:  وتطبيقاته  العلني،أحكامه  المزاد   : المزايدة  بيع 
فقهية معاصرة/ نجاتي محمد إلياس قوقازي .- عمان : دار النفائس 

للنشر والتوزيع،2004.- ط.1.- جزء واحد.

37264
اهلل  /عبد  تطبيقية  و  تأميلية  فقهية  دراسة   : المركبة  المالية  العقود 
للنشر  الرياض:دار كنوز إشبيليا  العمراني.-  بن محمد بن عبد اهلل 
المجموعة  )إصدارات  واحد.-  ط.1.- جزء   -.  2006  ، والتوزيع 

الشرعية،7(.

37265
أحكام االنفراد في الفقه االسالمي / أحمد بن محمد محمود بن أحمد 

يور الرباني.- الرياض : مكتبة الرشد،2006.- ط.1.
- جزء واحد.
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37266
أحمد  بن  علي  بن  صالح   / الشواذ  تتبع  من  على  الشواظ  إرسال 

الشمراني.- الرياض : مكتبة دار المنهاج، 1428 هـ.-ط.1.
- جزء واحد.- )سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر و التوزيع 

.)41،

37267
تطبيقية  دراسة   : اإلسالمية  المصارف  في  اإلدارية  العملية  تقويم 

على بنك فيصل اإلسالمي / نادية حمدي صالح.- القاهرة:
المعهد العالمي للفكر االسالمي،1996.- ط.1.- جزء واحد.

37268
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء / محمد الروكي؛ 

تقديم  فاروق حمادة.- بيروت : دار ابن حزم للطباعة
 والنشر والتوزيع، 2000.- ط1.- جزء واحد.

37269
الفقه وأصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زاهد الكوثري : فقه أهل 
العراق و حديثهم، إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق،أقوم 
المسالك،اإلشفاق على أحكام الطالق،الغرة المنيفة في تحقيق بعض 
مسائل اإلمام أبي حنيفة،االنتصار والترجيح للمذهب الصحيح،النبذ 
في أصول الفقه الظاهري/ محمد زاهد الكوثري؛ تحقيق عبد الفتاح 
بن محمد أبو غدة،سراج الدين أبي حفص عمر بن اسحاق الغزنوي.- 

بيروت : دار الكتب العلمية،2004.- ط.1.- جزء واحد.
 

37270
الصقعبي.-  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  فهد  نادرة/  علمية  بحوث 

الرياض : دار العاصمة، 2006 .- ط.1.- جزء واحد.

37271
حقا هلل  الواجبة  األموال  من  في حكمها  وما  الزكاة  أموال  استثمار 
تعالى/ صالح بن محمد الفوزان.- الرياض: دار كنوز إشبيلية للنشر 

والتوزيع، 2005.- ط1.- جزء واحد.
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37272
استحداث العقود : بحث في اجتماع العقود وامتزاجها: دراسة فقهية 
أبو  العظيم  تقديم عبد  الوضعي/ محمد حزواني؛  بالقانون  تأصيلية 

زيد.- دمشق: دار النهضة،2006.- ط.1.- جزء واحد.

37273
القرضاوي.-  يوسف   / التجديد  و  األصالة  بين   : اإلسالمي  الفقه 

القاهرة : مكتبة وهبة، 2003.- ط.2.- جزء واحد.

37274
القضاة  يلزم  فيما  منظومة  على  الحكام  تحفة  على  األحكام  إحكام 
اهلل عنه/محمد  أنس رضي  بن  مالك  اإلمام  من األحكام في مذهب 
األندلسي  عاصم  بن  محمد  بن  محمد  بكر  الكافي،أبو  يوسف  بن 
الغرناطي؛ شرح وتعليق مأمون بن محيي الدين الجنان.- بيروت : 

دار الكتب العلمية،]1994[.- جزء واحد.

37276
فقهية تأصيلية وتطبيقية / عبد اهلل  المركبة : دراسة  المالية  العقود 
للنشر  إشبيلية  كنوز   : الرياض  العمراني.-  اهلل  عبد  بن  محمد  بن 

والتوزيع، 2006.- ط1.- جزء واحد.

37279
اختالف التنوع: حقيقته ومناهج العلماء فيه )دراسة تأصيلية( / خالد 
بن سعد بن فهد الخشالن.- الرياض :كنوز إشبيلية،2008.- ط.1.- 

جزء واحد.

37280
علي  فرج  اإلسالمية/  الشريعة  في  الحرج  ورفع  التيسير  مظاهر 

الفقيه حسين.- دمشق: دار قتيبة،2005 .- ط.2.
- جزء واحد.

37281
:دار  عمان  عباس.-  حسن  فضل  التوسط/  و  التسلط  بين  فقهنا 

النفائس،2008.- ط1.- جزء واحد.
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37282
تنبيه األفهام إلى أن البيع بالتقسيط و إن حرمه الشيخ األلباني حالل 
ال حرام: يتضمن ثالثة ردود على التعقيبات الواردة على كتاب الوهم 
والتخليط  عند الشيخ األلباني في البيع بالتقسيط/ الزبير دحان.- الدار 

البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي،2008.
- ط.1.- جزء واحد.

37283
فقه المعتقالت و السجون بين الشريعة و القانون / حسن عبد الغني 
أبو غدة .- الرياض : مكتبة الرشد،2006.- ط.2 ،مزيدة ومنقحة.- 

جزء واحد.

37285
عبد  قحطان  الوضعي/  القانون  و  االسالمي  الفقه  في  التحكيم  عقد 

الرحمان الدوري.- عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع،2002.
- ط.1، منقحة.- جزء واحد. 

37286
الجراعي  زيد  بن  بكر  أبو  االلغاز/  مسائل  حل  في  الطراز  حلية 
الحنبلي؛ تحقيق عبد الحكيم بن إبراهيم المطرودي.- الرياض: مكتبة 

الرشد،2007.- ط1.- جزء واحد.

37287
فقه طاوس بن كيسان : دراسة و تأصيل / إبراهيم طه إبراهيم عبد 

القادر.- الرياض: مكتبة الرشد.2006 .- ط1.
- جزء واحد

37293
شرح مقدمة المجموع/ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي؛شرح محمد 
بن صالح العثيمين؛عناية وتعليق أيمن بن عارف الدمشقي،صبحي 
محمد صبحي.- القاهرة: دار ابن الجوزي،]2004 [.- جزء واحد.

37315-37295
نهاية المطلب في دراية المذهب/ عبد اهلل الملك بن عبد اهلل بن يوسف 

الجويني؛ تحقيق عبد العظيم محمود الديب.- بيروت :
دار المنهاج،2007.- ط.1.- 21 جزء.
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37625
فقه محمد بن الحسن الشيباني المسمى كتاب اآلثار/ أبو عبد اهلل محمد 
المعصراوي.-  أحمد عيسى  تعليق  و  تحقيق  الشيباني؛  الحسن  بن 

القاهرة: دار السالم، 2007.- ط 2- .- جزآن

37627
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها  في اختالف الفقهاء /محمد الروكي؛ 

تقديم فاروق حمادة .- بيروت : دار الصفاء، 2000.
- ط.1.- جزء واحد. 

37628 /37629
المغربي  التقنين  و  االسالمي  الفقه  في  مقارنة  دراسة   : الكفالة 
المحجة  دار   : ظبي  أبو  الحوسني.-  علي  بن  جابر   / واإلماراتي 

للنشر والتوزيع،2008.- ط1.- جزء واحد،نسختان.

37630 /37631
علي  بن  اإلسالمي/جابر  الفقه  في  حكمه  في  ومن  القاصر  مال 

الحوسني.-أبو ظبي : دار المحجة،2008.- ط .1.-نسختان

37632
دار  مصر:  اهلل.-  حسن  اإلسالمي/علي  التشريع  أصول 

المعارف،-1986 ط.5.

37634-37633
المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى و حكم توسعته الجديدة/ 

جابر بن علي الحوسني.- ]د.م[: ]د.ن[،2008.- ط.1.

37635
أثر األدلة المختلف في الفقه اإلسالمي/ مصطفى ديب البغا.- دمشق: 

دار القلم،دار العلوم اإلنسانية،2007.

37637-37636
المعونة على مذهب عالم المدينة/ أبو عبد اهلل مالك بن أنس؛ تصنيف 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي؛تحقيق محمد 
العلمية،2004.-  الكتب  دار  بيروت:  الشافعي.-  اسماعيل  حسن 

ط.2.- جزآن.



- 46 -

الـفـقــــــــه

37658-37638
عبد  الجويني؛تحقيق  الملك  عبد  المذهب/  دراية  في  المطلب  نهاية 

العظيم محمود الديب.- جدة : دار المنهاج،2007.- ط.1.
- 19 جزء + المقدمة

37660-37659
القواعد األصولية و تطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني/ 
القيم،  ابن  دار  الدمام:  ابن عفان؛  دار  القاهرة:  المريني.-  الجياللي 

-2004 ط.1.- جزآن.

37672 /37673 /37674
مكتبة   : الرياض  العودة.-  فهد  بن  االجتهاد/سلمان  حق  يملك  من 

الرشد ناشرون، 2009.- ط.1.- 3  نسخ. 

 37675 /37678
ومجاالت  المنهج  قضايا  في  دراسات  اإلسالمية:  الشريعة  مقاصد 
التطبيق / محمد سليم العوا، أحمد زكي يماني ، يوسف القرضاوي...- 

القاهرة : مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،2006.- نسختان

37676
العلمي.-  الحميد  عبد  الشاطبي../  اإلمام  عند  الداللي  الدرس  منهج 

المملكة المغربية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،2001 . 

37677
اللمع في أصول الفقه/ أبو إسحاق الشيرازي.- بيروت: دار الكتب 

العلمية،2001.
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36974
رسالة في تحقيق البدعة ويليها صدع الدجنة في فصل البدعة عن 
السنة / أبو عبد اهلل عبد الرحمان بن يحيى بن علي المعلمي اليماني؛ 
عثمان.-  محمد  حاج  أحمد   ، شيخ  محمود  معلم  بن  عثمان  عناية 

الرياض : أضواء السلف،2005.
- ط.1.- جزء واحد.

36975
قصة االختالف :  دراسة سننية / رندا عوني عبد القادر الجندي؛ 
والتوزيع،2005.-  للنشر  العلوم  دار   : عمان  نوفل.-  أحمد  تقديم  

ط.1.- جزء واحد.

36976
محمد   / المستشرقين  مطاعن  ضد  والشريعة  العقيدة  عن  دفاع 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  نهضة مصر  دار   : القاهرة  الغزالي.- 

2002.- ط. 6 .- جزء واحد.

36977
القدر في ضوء الكتاب والسنة / محمد فتح اهلل كولن؛ ترجمة إحسان 
 -.2005 والنشر،  للطباعة  النيل  دار   : القاهرة  الصالحي.-  قاسم 

ط.3.- جزء واحد.

36978
االعتصام / أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الللخمي الشاطبي 
 -. الحديث،2003  : دار  القاهرة  إبراهيم.-  الغرناطي؛ تحقيق سيد 

جزء واحد.

36979
الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكالم ضدا على 
الترسيم اإليديولوجي للعقيدة ودفاعا عن العلم وحرية االختيار في 
الفكر والفعل / ابن رشد؛ تقديم وتحليل وشرح محمد عابد الجابري.- 
جزء  ط.3.-  العربية،2007.-  الوحدة  دراسات  مركز   : بيروت 

واحد.
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36980
دار   : بيروت  التميمي.-  بيوض  آل  / محمد  قرآنية  : قراءة  الروح 

البشائر اإلسالمية،2005.- ط.1.- جزء واحد.

36981
الخوارج في العصر األموي : نشأتهم،تاريخهم، عقائدهم، أدبهم / 

نايف معروف.- بيروت : دار الطليعة، 2004.
- ط.5.- جزء واحد.

36982
القاديانية : نشأتها وتطورها / حسن عيسى عبد الظاهر.- الكويت : 

دار القلم، 1981.- ط.3.- جزء واحد.

36983
أحمد  بن  أبو حامد محمد   / المستظهرية  الباطنية وفضائل  فضائح 
الغزالي ؛ تقديم وتصحيح عبد الكريم سامي الجندي.- بيروت : دار 

الكتب العلمية،2002.- ط.1.- جزء واحد.

36984
اإلبانة عن أصول الديانة / أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري.- 

بيروت : دار ابن حزم، 2003.- ط.1.- جزء واحد.

36985
محمود  عباس   / ومستقبله  حاضره   : العشرين  القرن  في  اإلسالم 

العقاد.- القاهرة : نهضة مصر،]د.ت[.- جزء واحد.

38447
أهل  عبادات  بين  الفرق  في  عظيمة  قاعدة  كتاب  ويليه  العبودية 
بن  محمد  ضبط  ؛  تيمية  ابن   / والنفاق  الشرك  واإليمان  اإلسالم 
 -.2002 الكتب،  عالم   : بيروت  األثري.-  السلفي  األحمد  رياض 

ط.1.- جزء واحد.

38449-38448
مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين/ أبو الحسن علي بن إسماعيل 

األشعري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
- صيدا، بيروت : العصرية،1990.- جزآن.



- 51 -

العقائد والفرق اإلسالمية

38450
سبع رسائل / جالل الدين محمد الدواني،المال إسماعيل الحواجوئي 

األصفهاني؛ تقديم وتحقيق وتعليق أحمد تويسركاني.
- طهران: ميراث مكتوب،2002.- جزء واحد.



- 52 -

أديـــــــــــــــان

ǯƘøøøøøøøøøøøøøøøǽƳƍ
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أديـــــــــــــــان

37702-37686
التلمود : عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: »األخالق،
اآلداب،الدين،التقاليد،القضاء«/ آ. كوهن ؛ ترجمة جاك مارتي ؛نقله 
إلى العربية سليم طنوس .- بيروت : دار الخيال،2005 .- ط.1 - 

جزء واحد.

37687
مظهر   /  « شرقية  »قراءة  لوقا:  القديس  إلى  أوحي  كما  اإلنجيل 
العلوي  هاشم  تقديم  القادر؛  عبد  م.  داود  متى،  يوسف  الملوحي، 

القاسمي .- بيروت: دار الجيل، 1998.- ط.1.- جزء واحد

37688
التناقض في التوراة و أثره في األعمال السلبية لليهود/ حامد عيدان 

حمد الجبوري .- بيروت:دار الكتب العلمية،2007.
- ط.1.- جزء واحد.

37692-37689
دعوة التقريب بين األديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة االسالمية/ 
ابن  دار  الرياض:   -. القاضي  عثمان  بن  الرحمان  عبد  بن  أحمد 
الجوزي،1422هـ.- ط1.- 4 أجزاء.- )سلسلة رسائل جامعية،20(

37693
األسفار المقدمة في األديان السابقة لإلسالم/ علي عبد الواحد وافي.- 

القاهرة : نهضة مصر، 2003 .- جزء واحد.

37694
التكوين« / مظهر  البشرية : »قراءة معاصرة لسفر  العالم و  نشأة 
وآخرون  الملوحي  أمل  قسيس،  رياض  مشرقي،  أحمد  الملوحي،  

.- بيروت: دار الجيل،2000 .- ط .6 .- جزء واحد .

37695
بن  الشكور  عبد   / النصرانية  و  اإلسالم  بين  اإللهية  الذات 
الخضراء، طيبة  دار  المكرمة:  مكة   -. العروسي  أمان   محمد 

2007.- ط.1.- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37697-37696
تقديم  الشهرستاني؛  الكريم  الفتح محمد بن عبد  أبو  النحل/  الملل و 
الهالل،  مكتبة  و  دار   : بيروت   -. الهواري  الدين  صالح  وتعليق 

1998.- جزآن .

37698
البرهان في معرفة عقائد أهل األديان ويليه ذكر مذاهب الفرق الثنتين 
قبل  لنفسه  الشيطان  كيد  ويليه  والمبتدعين  للسنة  المخالفة  وسبعين 
خلق آدم عليه السالم وبيان الفرق الضالة ويليه المختار النفيس من 
االنتصار ألصحاب الحديث ويليه شرح قوله »ستفترق أمتي على 
الفضل  أبو   / التعديل  و  الجرح  ميزان  ويليه  فرقة«  ثالث وسبعين 
الفرج  اليافعي،أبو  أسعد  اهلل بن  السكسكي، عبد  عباس بن منصور 
جمال الدين ابن الجوزي، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني..؛ 

تحقيق أحمد فريد المزيدي.
- بيروت : دار الكتب العلمية، 2004 .- ط .1.- جزء واحد.                                                                                                     

37699
أديان العرب الجاهلية / محمد نعمان الجارم .- القاهرة : مكتبة الثقافة 

الدينية، 2006.- ط1.- جزء واحد.

37700
جرائم اليهود ضد األديان السماوية : اليهودية والمسيحية و اإلسالم/ 

حنيفي المحالوي.- القاهرة : دار أخبار اليوم، 2002.
- جزء واحد.

37701
رسائل في األديان و الفرق و المذاهب/ محمد بن إبراهيم الحمد .- 

الرياض : دار ابن خزيمة، 2006.- ط.1 - جزء واحد.

37703
اهلل  عبد  بن  ناصر   / المعاصرة  المذاهب  و  األديان  في  الموجز 
 القفاري، ناصر عبد الكريم العقد.- الرياض : دار الكنوز إشبيلية،

2005.- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37705
التقاء المسيحيين في آخر الزمان المسيحي عيسى ابن مريم و المسيح 
عيسى ابن مريم و المسيح الرجال/ علي أحمد عبد العال الطهطاوي 

.- بيروت : دار الكتب العلمية، 2004 .- ط1.- جزء واحد.

37706
العهدين/  نصوص  في  دراسة  الكتاب:  أهل  عقائد 
الدراسات، الفتح  دار   : عمان  رمزي.-  مختار   أحمد 

 2008.- ط1. - جزء واحد

37707
 -. الغزالي  المسيحيين و اإلسالم / محمد  بين  التسامح  التعصب و 

القاهرة : نهضة مصر، 2007 .- ط .7 . - جزء واحد.

 37710/37709/37708
موسى  عند  الدين  وحدة  حول  ودراسات  برنابا  إنجيل 
فاضل. أحمد  اهلل  سيف  تحقيق  السالم/  عليهم  ومحمد   وعيسى 

- الكويت : دار القلم ،1997 .- ط.3 .- 3 نسخ.

37712-37711
العقيدة النصرانية بين القرآن و األناجيل/ حسن الباكس.- بيروت: 

دار قتيبة للطباعة والنشر، 2001.- ط.1.- جزآن.

37715-37713
التوراة : كتابات ما بين العهدين/ تحقيق أندريه دوبون، سومر مارك 
فيلونكو؛ ترجمة و تقديم موسى ديب الخوري.- دمشق : دار الطليعة 

الجديدة، 1999.- ط.1.- 3 أجزاء.

37716
قبر   : تونس  السعفي.-  وحيد   / اإلسالم  و  الجاهلية  في  القربان 

الزمان،2003.- جزء واحد.- )سلسلة دراسات(.

37717
 1999 الشروق،  دار   : الماجدي.- عمان  المصري/ خزعل  الدين 

. - جزء واحد.- )التراث الروحي لإلنسان،3(.
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أديـــــــــــــــان

37718
التلمود/  لمحتويات  تفصيلية  دراسة  التلمود:  أسرار  و  خرافات 
والتوزيع، للنشر  كنوز   : القاهرة  الفتاح.-  عبد  الحليم  عبد   محمد 

2007.- جزء واحد.

37719
الثورات  جاءت  هل   : القديم  األدنى  والشرق  التوراتي  الحدث 
الحقائق  ميزان  في  الصليبي  كمال  نظرية  العرب؟،  جزيرة  من 
الدين، عالء  دار   : دمشق  السواح.-  فراس   / واآلثارية   التاريخية 

1999.- ط.4.- جزء واحد 

37720
التضليل  األنبياء،  أسفار  نقد  نقدية،  ..قراءة  التوراة   : اإلسرائيليات 
الصهيوني، حتى ال يضيع العقل مع األرض / سيد القمني.- القاهرة 

: عربية للطباعة والنشر 2002.- )االعمال،1(.

37721
دار   : عمان  الماجدي.-  خزعل  التاريخ/  قبل  ما  معتقدات  و  أديان 

الشروق، 1997.- ط1.- جزء واحد.

37722
أخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل لالستبصار والجدل 
دراسة جديدة ومدخل  النصارى مع  تاريخ  في  المصادر  أقدم  وهو 
البعثة  النساطرة واإلسالم: جدلية عالقة منذ ما قبل  للكتاب بعنوان 
يوحنا  بن  بن سليمان، صليبا  / ماري  العباسيين  بعد سقوط  ما  إلى 
وعمرو بن متى؛ االب هنري جيسموندي اليسوعي، لويس صليبا.- 

جبيل : دار ومكتبة بيبليون،2005.

37723
تهذيبية  منتخبات  ويليه  مصر  في  المسيحية  تاريخ  خالصة 
بيبليون، مكتبة  و  دار   : جبيل  القطبية.-  األمة  تاريخ   من 

 2005. - جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37724
عالء  وندي،  أبو  رياض  التفاسير/  و  القرآن  في  ومريم  عيسى 
قزما خوري.-  يوسف  إشراق  عواد؛  علي  البطوشي،  رشق،حسن 

عمان: دار الشروق، 1996.- جزء واحد.

37725
المرأة اليهودية بين فضائح التوراة و قبضة الحاخامات / ديب علي 

حسن.- دمشق : صفحات، 2007.

37726
فراس   / الديني  الدافع  ومنشأ  الدين  ماهية  في  بحث  اإلنسان:  دين 

السواح.

37727
أهل الكهف في التوراة و اإلنجيل و القرآن/ أحمد علي  المجدوب.- 

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية 1998.- ط.3.

37728
رواية  توما لإلنجيل بين رواية غيره من الحواريين/ الشفيع الماحي 

أحمد.- بيروت : دار الوراق، 2003.- ط.1.

37729
إسرائيل  بين  المزيف  التوراتي  التأريخ   : التوراتي  النص  نقد 
الكنعانية وإسرائيل العبرية وإسرائيل الصهيونية / اسماعيل ناصر 

الصمادي.- دمشق : دار عالء الدين، 2005.- ط.1.

37730
الجانتية : ديانة الكارما والتقمص/ أحمد رمضان عبد العال؛ مراجعة 

وتقديم منذر الحايك.- دمشق : خطوات، 2007 .
 - ط . 1.

37731
اليهودية ليست ديانة توراتية/ محمد جعفر شمس الدين.- بيروت : 

دار الهادي، 2005.- ط.1.
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أديـــــــــــــــان

37732
األعراق والطوائف السورية ) التاريخ و العقيدة والتوجه( / دمشق : 

دار الطليعة الجديدة، 2006.- ط .1.

37733
موسى و فرعون في جزيرة العرب/ أحمد الدبش.- دمشق : خطوات، 

2007.- ط .2.

37734
المسيح في الجوالن: تاريخ و آثار/ تيسير خلف، عز الدين سطاس.- 

دمشق : دار كنعان، 2006.- ط.1.

37735
الدين  بين  مقارنة  دراسة  القديمة:  المصرية  الديانة  و  اإلسالم 
مكتبة   : القاهرة  رحمة.-  أبو  محمد  السماوية/  واألديان  القديم 

مدبولي،2005.- ط.1.

37736
الديانة الزرادشتية : مزديسنا / نوري اسماعيل.- دمشق : دار عالء 

الدين، 2002 .- ط .4 .

37737
 – الفاضلي.  علي  داوود   / القرآن  يصورها  كما  المسيحية  أصول 

الرباط : مكتبة المعارف ، 1986 .

37738
الموحي.-  الرزاق رحيم صالل  اليهودية/ عبد  الديانة  العبادات في 

دمشق : صفحات للدراسات والنشر، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

37739
الكتاب و التوراة: عندما باع الحاخامات موسى عليه السالم/ حسن 

الباش.- دمشق : دار قتيبة للطباعة والنشر، 2004.
- ط.1.- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37740
اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت / عبد المجيد همو.- دمشق : األوائل، 

2003.- ط.1.

37741
اليهودية والغيرية : غير اليهود في منظار اليهودية / ألبيرتو دانزول، 

ترجمة ماري شهرستان.- دمشق : األوائل، 2004. - ط.1.

37742
مفاهيم تلمودية : نظرة اليهود إلى العالم/ عبد المجيد همو؛مراجعة 

وتدقيق إسماعيل الكردي.- دمشق : األوائل،2003. - ط.1.

37743
 ، قتيبة  دار   : دمشق  زكار.-  سهيل  كامال/  التوراة  من  المحذوف 

2000.- ط .1.

37744
ترجمة  الزارا؛  برناردي   / وأسبابها  تاريخها   : السامية  مناهضة 

ماري شهرستان.- دمشق : األوائل، 2004.

37745
الديانات  التاريخ في  الكونية والهوت  الثنوية   : الرحمان والشيطان 
الشرقية/ فراس السواح.- دمشق : دار عالء الدين، 2004. - ط.3.

37746
كارين  واإلسالم/  والمسيحية  اليهودية  في  األصولية  النزعات 
الكلمة،دار  دار   : دمشق  الحيدرا.-  محمد  ترجمة  آرمسترونغ؛ 

الحصاد، 2005.- ط.1.

37447
واإلسالم/ غسان  المسيحيين  بين  االفتراق  االلتقاء ومحاور  محاور 

سليم سالم.- بيروت : دار الطليعة،2004.- ط.1.
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أديـــــــــــــــان

37748
الحوار الخفي: الدين اإلسالمي... في كليات الالهوت/ محمد الحسيني 

إسماعيل.- القاهرة : مكتبة وهبة،2004 . - ط.1 .

37749
قضية األلوهية في األسفار اليهودية : دراسة مصحوبة ببيان وجهة 
الدينية،  الثقافة  القاهرة : مكتبة  النظر اإلسالمية/ عبد المنعم فؤاد.- 

2004 .- ط.1.

37750
بابوات يهود من غير روما/ واكيم برنز؛ ترجمة وتقديم سهيل زكار.- 

دمشق : دار قتيبة، 2005.- ط.1.

37751
القلم الجرئ، مفكرون غربيون ويهود انتقدوا الصهيونية / إسرائيل 
شاحاق،ليفيا روكاش، ولبرسنسر..؛ ترجمة وتقديم البراق عبد الهادي 

رضا.- القاهرة : المجلس األعلى للثقافة،2003.- ط.1.

37752
تطور اإلنجيل : المسيح ابن اهلل أم ملك من نسل داوود : دراسة نقدية 
؛  باول  إينوك  مثيرة/  مفاهيم  تكشف  األناجيل  وترجمة جديدة ألقدم 
قتيبة،2003.-  دار   : بيروت  ايبش.- دمشق،  أحمد  ترجمة ودراسة 

ط.1.

37753
حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر/ أحمد عبد الوهاب.- القاهرة : 

دار غريب،1981.- ط.1.

37754
زكار.-  سهيل  وتقديم  ترجمة  ؛  دنلوب  د.م.  الخزر/  يهود  تاريخ 

دمشق،بيروت: دار قتيبة،2005.- ط.1.

37755
محاضرات في النصرانية: تبحث في األدوار التي مرت عليها عقائد 
النصارى وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم/ محمد أبو زهرة.- 

القاهرة:دار الفكر العربي،]د.ت[.
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أديـــــــــــــــان

37756
البات،  رينيه  األوسط/  الشرق  ديانات  السورية:  األساطير  سلسلة 

موريس فييرا،موريس سنايزر..؛ ترجمة مفيد عرنوق.
- دمشق :دار عالء الدين،2006.- ط. 2.

37757
إنجيل سومر/ خزعل الماجدي.- عمان:األهلية،1998.

37759-37758
قتيبة  :دار  دمشق  الباش.-  حسن   / يتفقان؟  أين  التوراة  و  القرآن 

للطباعة والنشر والتوزيع،2002.- ط.2.- جزآن.
- )مقارنة األديان،1(

37760
مسألة المنهج في الفكر الديني: وقفات ومالحظات/ حيدر حب اهلل.- 

بيروت : االنتشار العربي،2007.- ط.1.- جزء واحد.

37761
إعالمية/  رؤية   : العالم  شعوب  نظر  في  واليهودية  اليهود 
دار  القاهرة:  حوات.-  علي  محمد  وتقديم   ترجمة  د.ل.كارنييف؛ 

اآلفاق العربية.2001.- ط.1.- جزء واحد.

37762
صائبة حران والتوحيد الدرزي/ محمد عبد الحميد الحمد.- دمشق: 

دار الطليعة الجديدة،2004.- ط.3.- جزء واحد.

37763
الكريم،  القرآن  األناجيل،  التوراة،  والسياسة:  النبوءة  بين  الحقيقة 
نوستر اداموس/ محمد نضال الحافظ.- دمشق : االوائل للنشر،2005 

.- ط.4.- جزء واحد.

37764
االسالم في العهد المدني والخصومات القديمة المتجددة / هاجر عبد 

الرحمان طعيمة .- القاهرة، مكتبة مدبولي،2005.
- ط.1.- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37765
المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات/ ديب علي 

حسن.- دمشق : األوائل،2002.- ط.3.- جزء واحد.

37766
البهائية : والدة دين جديدة/ محمد عبد الحميد الحمد.- دمشق : دار 

الطليعة الجديدة، 2006.- ط.1.- جزء واحد.

37767
عن  ملحق  مع  البوذية  الهندوسية،الصينية،  الكبرى:  الهند  أديان 
»قضية األلوهية« كنموذج للمقارنة بين قضايا األديان/ أحمد شلبي.- 

القاهرة:مكتبة النهضة المصرية، 1984 .- جزء واحد.

37768
قسطنري  البوالقي؛مراجعة   يحيى  المسيح/  عيسى  سيرة   : المعلم 

شوماي.- بيروت :دار الجيل،2002.- ط.3-.
- جزء واحد.

37769
عبد  إمام  ترجمة  بارند؛  جفري  الشعوب/  لدى  الدينية  المعتقدات 
القاهرة : مكتبة مدبولي،  الفتاح إمام؛مراجعة عبد الغفار مكاوي.- 

] د.ت.[.- جزء واحد.

37770
طفولة عيسى عليه السالم : بين الرواية اإلسالمية ورواية الحواريين/ 
الوراق؛الرياض:دار  :دار  بيروت،دمشق  أحمد.-  الماحي  الشفيع 

النيربين، 2003 .- ط.1.- جزء واحد.

37771
الوجه اآلخر للمسيح : موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد 

القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية / فراح السواح.
- دمشق : دار عالء الدين،2004.- ط.1.- جزء واحد.
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37772
عالء  دار   : دمشق  عبده.-  المسيحيون-المسلمون/سمير  السريان: 

الدين للنشر والتوزيع والترجمة،2000 .- ط.1.
- جزء واحد.

37773
السبع المثاني ليست سورة الفاتحة/سعد عبد المطلب العدل.- القاهرة: 

مكتبة مدبولي،2008.- ط.1.- جزء واحد.

37774
العدل. المطلب  عبد  سعد  الكريم/  القرآن  في  إخناتون   الخليل 

- القاهرة : مكتبة مدبولي،2008.- جزء واحد.
- )الهيروغليفية  تفسر القرآن الكريم(.

37775
الزرادشتية تاريخا وعقيدة وشريعة: دراسة مقارنة/ خالد السيد محمد 

غانم.- دمشق: خطوات للنشر والتوزيع،2006.
- ط.1.- جزء واحد.

37776
الحمد.-  الحميد  عبد  والمانوية/محمد  االسالم  بين  اليزيدية  الديانة 

]د.م[ : ]د.ط.[، ]د.ت[.- جزء واحد.

 37777
اليهود في العالم القديم/ مصطفى كمال عبد الحليم؛ سيد فرج راشد.- 

دمشق : دار القلم؛ بيروت:دار الشامية،1995.
- ط.1 .- جزء واحد

37778
أخالق كونية لثقافات متعددة / بيير سيزاري،سافيريو مارشينيولي؛ 

ترجمة أحمد عدوس.- بيروت:دار الطليعة للطباعة 
والنشر،2007.- ط.1.- جزء واحد.- )أديان مقارنة(.
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37779
الكنز المرصود في قواعد التلمود/ ترجمة يوسف نصر اهلل ؛تقديم 
مصطفى أحمد الزرقاء ، حسن ظاظا.- دمشق : دار القلم؛بيروت:دارة 

العلوم،1999.- ط.2.- جزء واحد.

37780
بين  مقارنة  دراسة   : الدينية  الملحمية  السير  في  الدرامية  األبعاد 

الجمعة الحزينة والتعازي الحسينية/ فاروق أوهان.- بيروت :
االنتشار العربي،2006.- ط.1.- جزء واحد.

37781
اهلل  صلى  محمد  ورسوله  باإلسالم  التوراة  و  اإلنجيل  تباشير 
دار  المنصورة:  طالب.-  أبو  الرحمان  عبد  اهلل  نصر  وسلم/  عليه 

الوفاء،2005.- ط.1.- جزء واحد

37782
الجنس في التوراة وسائر العهد القديم )الكتاب األول(: من اإلالهة 
للدراسات  يعرب  دار  دمشق:  مقار.-  شفيق  األب/  اإلله  إلى  األم 

والنشر والتوزيع،1998.- ط.1.- جزء واحد.

37783
بأسماء  مسرد  مع  والمعاني  األنساب  دراسات   : القديم  العهد  نساء 
الذكور ومواضعها في التناخ ومعاني أشهرها/  سيد سليمان عليان.- 

القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996.- ط.1.- جزء واحد.

37784
ديانة مصر القديمة :نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة أالف سنة 
أنور شكري.-  بكر محمد  أبو  المنعم  ترجمة عبد  إرمان؛  أدولف   /
القاهرة : مكتبة مدبولي، 1995.- ط.1.- جزء واحد.- )صفحات من 

تاريخ مصر الفرعونية(.
 

37785
في  دراسة  الدينية:  النصوص  تفسير  في  الظاهرية  المدرسة  منهج 
تراث ابن حزم/ أحمد طاهر عبد الرحمان النقيب؛ تقديم  محمد خير 

البقاعي.- الرياض : دار ابن حزم ،2004.- ط.1.- جزء واحد.
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37786
والتوزيع،  للنشر  األوائل   : دمشق   - حنا.  حنا   / توراتية  دراسات 

2003.- ط.1.- جزء واحد.

37787
دار  دمشق:  حنا.-  حنا  التوراة/  في  والدموية  الوثنية   : اهلل  صورة 

رام،2007.- ط.1.- جزء واحد.

37788
نقد األناجيل المرفوضة و المعترف بها/ محمد ممتاز عبد القادر.- 

القاهرة : كنوز للنشر والتوزيع.2006 .- ط .1. - جزء واحد.

37789
تاريخ األديان/ محمد عبد اهلل دراز.-  لدراسة  الدين: بحوث ممهدة 

الكويت : دار القلم، 2003 .- ط.5.- جزء واحد.

37790
بين االسالم والمسيحية / أبو عبيدة الخزرجي ؛ تحقيق وتقديم وتعليق 

محمد شامة .- القاهرة: مكتبة وهبة، 2007.
- ط.4. مزيدة ومنقحة.- جزء واحد.

37791
المجيد همو؛ مراجعة  البدايات/ عبد  اليهودية منذ  الفرق والمذاهب 

وتدقيق إسماعيل الكردي.- دمشق: األوائل،2003.
- ط1.- جزء واحد.

37792
حسن  ترجمة  بوكاي؛  موريس  والعلم/  والقرآن  واإلنجيل  التوراة 

خالد.- بيروت : المكتب االسالمي،1990.- ط.3.
- جزء واحد.

37793
خرفان. الدين  سعد  ترجمة  كيون؛  دامني  البوذية/  إلى   مدخل 

- دمشق : دار ومؤسسة رسالن،2007.- جزء واحد.
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37794
اللغات والحضارات الشرقية : نظر وتطبيق/ تنسيق أحمد شحالن ، 

إدريس اعبيزة.- الرياض: مطبعة األمنية،2005 .
- ط.1.- جزء واحد.

37795
عورة نوح و لعنة كنعان و تلفيق األصول/ أحمد الدبش.- دمشق : 

خطوات للنشر و التوزيع،2007.- جزء واحد.

37796
عبد  اهلل  فرج  البشري/  واالنحراف  اإللهي  الوحي  بين  اليهودية 

الباري.- القاهرة : اآلفاق العربية،2004 .- ط.1. - جزء واحد.

37797
استدعاه  الذي  والرئيس  أمريكا  في  المسيحية  األصولية  في  مقدمة 
الدولية،2005. الشروق  مكتبة   : القاهرة  المعلم.-  عادل   /  اهلل 

- ط.2.- جزء واحد.

37798
الشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيحية : االحتفال الديني 
منبرا سياسيا في المجتمع اللبناني المعاصر: دراسة انثروبولوجية/ 
ط.1.-  المحروسة،2005.-  مصر  دار  القاهرة:  بندكتى.-  روبير 

جزء واحد.

37799
 : القاهرة  الطويل.-  يوسف  واإلسالم/  القاديانية  بين  ديدات  أحمد 

مكتبة مدبولي، 2002.- ط.1.- جزء واحد

37800
كتاب التواريخ أو تاريخ فاس ومعه كتاب القبالة/ أحبار عائلة ابن 
دنان الغرناطية الفاسية؛ إبراهيم بن سليمان طروتيال؛ ترجمة وتقديم 
عبد العزيز شهبر.- تطوان: مطبعة الخليج العربي،2007 .- ط.2.- 

جزء واحد
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37801
خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل/ كمال الصليبي.- بيروت : دار 

الساقي،2002 .- ط.5.- جزء واحد.

37802
تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود / فراس السواح.- دمشق : 

دار عالء الدين، 2003 .- ط.3.- جزء واحد.

37803
الحوار االسالمي النصراني/ حسن باعقيل؛ إشراف فتح اهلل القاضي؛ 
اليمامة،2003.-  مطبعة  حمص:  الحسواني.-  محمود  محمد  تقديم 

ط.1.- جزء واحد.

37804
االسالم و األديان : دراسة مقارنة / مصطفى حلمي.- بيروت: دار 

الكتب العلمية،2004.- ط.1.- جزء واحد.

37805
علماء  أبحاث  خالصة  المسيحية:  العقائد  مصادر  في  المسيح 
مكتبة   : القاهرة  الوهاب.-  عبد  أحمد  الغرب/  في  المسيحيين 

وهبة،1988.- ط.2.- جزء واحد .- )دراسة في األديان(.

37806
فاطمة  ترجمة  لولون؛  ميشال  األب  واإلسالم/  الكاتوليكية  الكنيسة 
دار   : عمان  الحبابي.-  عزيز  محمد  بن  عادل  الحبابي،  الجامعي 

الفارس للنشر والتوزيع،2001.- ط.1.- جزء واحد.

37807
التي  للعقائد واألفكار  نقدية موثقة  : دراسة  الميزان  النصرانية في 

اشتملت عليها النصرانية/ محمد عزت الطهطاوي.
.1995 الشامية،  الدار   : بيروت   ، القلم  دار   : دمشق   - 

- ط.1. - جزء واحد.
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37808
أسرار اآللهة و الديانات/ أ.س. ميغو ليفسكي؛ ترجمة حسان ميخائيل 

اسحق.- دمشق: دار عالء الدين،2006.- ط.2.
- جزء واحد.

37809
طمسن؛  توماس  المشرقي/  التراث  و  التاريخ  بين  ويسوع  داود 
قدمس  شركة   : عمان  منى.-  زياد  مراجعة  حسن؛  عدنان  ترجمة 

للنشر والتوزيع ، 2006 .- ط.1.- جزء واحد.

37810
 ، سرور  مطبعة   : قم  بارا.-  انطون  المسيحي/  الفكر  في  الحسين 

2004.- ط.1.- جزء واحد.

37821/37811
التوحيد في األناجيل األربعة وفي رسائل القديسين بولس ويوحنا/ 

سعد رستم.- دمشق: األوائل، 2002.- ط.1.
- جزء واحد،نسختان.- )دراسات نقدية(. 

37812
العوري.-  الميت/ هالة  البحر  : قراءة في مخطوطات  الكهف  أهل 

بيروت : رياض الرايس،2000 – ط .1.- جزء واحد.

37813
حكايا محرمة في التوراة/ جوناثان كيرتش؛ ترجمة نذير جزماتي.- 

دمشق : نينوى للدراسات والنشر،2003. - ط.1.- جزء واحد.

37814
سفى  والجذور/  اليهودية،الحاضر  األصولية   : المسيح  حمار 
رخالفسكي؛ترجمة اسماعيل دبج .- دمشق : دار كنعان، 2003.- 

ط.1.- جزء واحد.

37815
/جمال  المعاصرة  اليهودية  األصولية  في  دراسة   : األحمر  السيف 

البدري .- دمشق : صفحات للدراسات والنشر، 2007.
- ط .2.- جزء واحد.
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37816
نقد الدين اليهودي/ جميل خرطبيل. – دمشق : صفحات للدراسات 

والنشر، 2007.- ط .2.- جزء واحد.

37817
ترجمة  إليادى؛  ميرتشيا   / الدين  في  والمعنى  التاريخ  عن  البحث 
وتقديم سعود المولى.- بيروت : المنظمة العربية للترجمة،2007.- 

ط .1 – جزء واحد.

37818
الدررالنفائس في شأن الكنائس/ بدر الدين العراقي؛ دراسة وتحقيق 
حسن حافظي علوي.- الرياض : دار أبي رقراق، 2003 .- ط.1.- 

جزء واحد.

37819
بذور اإلرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم / صالح عبد الفاتح 

الخالدي.- عمان : دار العلوم للنشر والتوزيع، 2004 .
- ط.1.- جزء واحد.- )دراسات في اليهودية،2(.

37820
تغطية اإلسالم / ادوارد سعيد؛ ترجمة محمد كرزون.- دمشق : دار 

نينوى ، 2006 .- جزء واحد.

37822
 : عمان  عويس.-  وهدان  ومقاربة/  موجز  عرض   : البشر  أديان 

أزمنة للنشر والتوزيع، 2005.- ط.1.- جزء واحد.
 

37823
العبادات في الديانة المسيحية/ عبد الرزاق رحيم صالل الموحي.- 

دمشق : صفحات للدراسات والنشر،2007.
- ط.2. - جزء واحد. 

37824
عبد   / الثالوث  وحقيقة  والمسلمين  والنصارى  اليهود  عند  المسيح 
 -.2007 والنشر،  للدراسات  صفحات   : دمشق  جبري.-  المنعم 

ط.1.- جزء واحد.
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37825
دين اهلل واحد: النظرة البهائية لمجتمع عالمي موحد/ ترجمة سهيل 

بشروئي .- بيروت : دار الساقي، 2007.- ط.1. - جزء واحد.

37826
األب  واالجتماعي/  الحضاري  ووجهها  اإلسالم  قبل  العرب  أديان 
جرجس داود.- بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع،2005.- ط.3.- جزء واحد.

37827
المسيحية وأساطير التجسد في الشرق األدنى القديم : اليونان، سوريا، 
مصر/ دانييل إ.باسوك؛ ترجمة سعد رستم.- دمشق : األوائل للنشر 

والتوزيع،2002.- ط.1.- جزء واحد.
أديان

37828
 -.2002 األوائل،   : دمشق  خرطبيل.-  جميل  اليهودي/  الدين  نقد 

ط.1.- جزء واحد.- )دراسات نقدية(.

37829
المصرية،العراقية،الرومانية،الهند  : القديمة  الديانات  في  العبادات 
وسية،البوذية،الصينية،الزرادشية،الصابئية/ عبد الرزاق الموحي.- 

دمشق : صفحات الدراسات والنشر،2007.- ط.1.- جزء واحد.

37830
اهلل أم يهوه؟ أيهما إله اليهود؟/ عبد المجيد همو ؛ مراجعة وتدقيق 

إسماعيل الكردي.- دمشق :األوائل،2003.- ط.1.
- جزء واحد.

37831
/ لودفيغ هاغمن؛  إلى اإلخفاق  انتهى  مسيحية ضد اإلسالم: حوار 
للنشر  قدمس   : دمشق  السيد.-  تقديم رضوان  جديد؛  محمد  ترجمة 

والتوزيع،2005.
- ط.2.- جزء واحد.
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37832
بابل و الكتاب المقدس : محاورات مع إلين مونساكريه/ جان بوتيرو؛ 

ترجمة روز مخلوف.- دمشق: دار كنعان، 2005.
- ط.2.- جزء واحد.

37833
محنة التوراة على أيدي اليهود/ عصام الدين حفني ناصف.- القاهرة: 

رؤية للنشر،2008.- جزء واحد.- ط.1.

37834
 : القديم  األدنى  الشرق  في  التجسد  وأساطير  المسيحية 
اليونان،سورية،مصر/ دانيل إ.باسوك؛ ترجمة سعد رستم.- دمشق: 

صفحات للدراسات والنشر، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

37835
المندائية من آدم )عليه السالم( إلى قراءة السيد الخامينئي/ نعيم عبد 

مهلهل.- دمشق : دار نينوى، 2007.- ط.1. - جزء واحد.

37836
بابل ولصوص اليهود/ عبد المجيد همو.- دمشق : دار معد للطباعة 

والنشر والتوزيع،2007.- ط.2.- جزء واحد.

37837
المعاناة/  و  األلم  لحقيقة  متعطفة  رؤية   : البوتقة  وسط  في  الرجاء 
فاخوري.  زكريا  مراجعة  صليب،  إيفيت  ترجمة  شيفر؛   إيدت  

- القاهرة، مكتبة دارالكلمة ،2008.- ط.1.- جزء واحد.

37838
شاستري.-  شاكوانتاالراوا  الباجافادجيتا/  المقدس  الهندي  الكتاب 

الالذقية : دار الحوار، 2005.- ط.2.- جزء واحد.

37839
الديانة  في  تاريخي  بحث  الزرادشتية:  والديانة  زرادشت 
ابراهيم. جميل  وتدقيق  مراجعة  عثمان؛  فارس   الزرادشتية/ 

- دمشق : دار المحبة،2003.- ط.1.- جزء واحد.
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37840
النفائس،  دار   : بيروت  السحمراني.-  أسعد  الكونفوشية/  الشنتوية 

1999 .- ط.1.- جزء واحد.

37841
فكرة وحدة األديان/عبد اهلل التليدي.- بيروت : دار ابن حزم، 2007.- 

ط.1.- جزء واحد.

37842
وجود  على  دليال   99 الكتاب:  أهل  صحف  في  العجاب  البشارات 

النبي المبشر به في التوراة واإلنجيل/ صالح صالح الراشد.
- بيروت : دار ابن حزم،1998.- ط.1.- جزء واحد.

37843
دار   : بيروت  السحمراني.-  أسعد  واألديان/  المذاهب  بين  االسالم 

النفائس، 1986.- ط.1.- جزء واحد.

37844
دار   : بيروت  السحمراني.-  أسعد  اليزيدية/  الزرادشتية،  الصائبة 

النفائس، 1997.- ط.1.- جزء واحد.

37845
دار   : بيروت  خان.-  اإلسالم  ظفر  وتعاليمه/  تاريخه   : التلمود 

النفائس،2002.- ط.8.- جزء واحد.

37846
تشابه  في  دراسة   : يعلمون  ال  وهم  القرآن  والنصارى  اليهود  يقرأ 

اآليات بين التوراة والقرآن واإلنجيل/فؤاد حسين نصار.
- باريس: منشورات أسمار،2007.- جزء واحد.

37847
عظماء قادة األديان: سير مؤسسي الديانات ومجدديها منذ القدم إلى 
اليوم / هنري توماس، دانالي توماس.- باريس: منشورات أسمار، 

2007.- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

37848
الديانة المسيحية والرد عليه/  أدلة قرآنية على صحة  منار الحق : 
عبد الرحمان باجه جي.- باريس : منشورات أسمار،2007 .- جزء 

واحد.- )سلسلة االسالم من منظور آخر،5(.

37849
الل  ماكن  وشرح  تقديم  ترجمة،  المقدس/  الهندوسية  كتاب  الكيتا: 
ومكتبة  دار  جبيل:  أحمد.-  حبيب  محمد  مراجعة  شودري؛  راي 

بيبليون،2007.- جزء واحد.- )سلسلة أديان وكتب مقدسة،1(.

37850
المذاهب  وسائر  المسيحية  بين  مقارنة  ...دراسة  ...ونحن  هم 
والديانات/ األب جبرائيل كليجا، أ.كبريال زرازير.- باريس : دار 

بيبليون، 2006.- جزء واحد.

37851
صابئة حران والتوحيد الدرزي/ محمد عبد الحميد الحمد.- دمشق : 

دار الطليعة الجديدة، 2004.- ط.3.- جزء واحد.

37852
اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت/ عبد المجيد همو؛ مراجعة وتدقيق 

اسماعيل الكردي. - دمشق األوائل، 2003.- ط1. - جزء واحد.

37853
اليهودية والغيرية: غير اليهود في منظار اليهودية ألبيرتو دانزول؛ 

ترجمة ماري شهرستان.- دمشق األوائل، 2004.
- ط.1.- جزء واحد.

37856-37854
اليهودية- المسيحية- االسالم/ أحمد شلبي.- القاهرة : مكتبة النهضة 

المصرية،1997.- ط.12.- 3 أجزاء.- )مقارنة األديان(.

37858-37857
موسوعة تاريخ األديان/ تحرير فراس السواح؛ ترجمة سيف الدين 
الدين،2006.-  عالء  دار   : دمشق  الهاشمي.-  منقذ  القصير،محمد 

ط.1.- جزآن )ج3 وج4(.
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أديـــــــــــــــان

37859
موسوعة العقيدة واألديان : نقض دعوى عالمية النصرانية/ فرج اهلل 

عبد الباري .- القاهرة : دار اآلفاق العربية ،2004.
- ط.1.- جزء واحد )ج4(.- )موسوعة العقيدة واألديان،4(.

 37860
موسوعة العقيدة واألديان : تأثر المسيحية باألديان الوضعية/ أحمد 

علي عجيبة .- القاهرة : دار اآلفاق العربية ، 2006.
- ط.1.- جزء واحد )ج10(.-) موسوعة العقيدة واألديان ،10(.

38451
اإلسالم واألديان األخرى: نقاط االتفاق واالختالف / لواء مهندس 

أحمد عبد الوهاب.- القاهرة : مطبعة المدني،1998.
- ط.2.- جزء واحد.

38452
المسيح اليهودي ونهاية العالم : المسيحية السياسية واألصولية في 

أمريكا / رضا هالل.- القاهرة : مكتبة الشروق، 2001.
- ط.2.- جزء واحد.

38453
محمد الرسالة والرسول والرد عليه للقمص سرجيوس/ نظمي لوقا.- 

باريس : منشورات أسمار،2006.- جزء واحد .
- )سلسلة اإلسالم من منظور آخر،4(.

38454
عليه  إبراهيم  أوالد   : الكريم  القرآن  ميزان  في  التكوين  سفر 
للنشر  العلوم  دار   : عمان  الخالدي.-  الفتاح  عبد  صالح  السالم/ 
والتوزيع،2004.- ط.1.- جزء واحد.- )دراسات في اليهودية،4(.

38455
دراسات في األديان : اليهودية والنصرانية / سعود بن عبد العزيز 

الخلف.- الرياض : دار أضواء السلف،2006.- ط.5.
- جزء واحد.
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أديـــــــــــــــان

38456
في  تاريخي  علمي  بحث   : األصل  غليفية  هيرو   ... التوراة 
دار   : باريس  علي.-  حسنين  فؤاد  للتوراة/  الفرعونية  األصول 

بيبليون،]2005[.- جزء واحد.

38457
؛  مويال  شمعون  ترجمة   / وآدابه  وتسلسله  أصله   : التلمود 
الثقافية  الدار   : القاهرة   -. الشمي  اإله  عبد  رشاد  ومراجعة  تقديم 

للنشر،2004.- ط.1.- جزء واحد.

38458
 Histoire de dieu / karen Armstrong ; traduit de
 l’anglais pour Jean-Baptiste Medina.- Paris : Ed.

.du senil , 1997.- 1vol
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36957
دار   : بيروت  الندوي.-  الحسني  علي  الحسن  أبو  النبوية/  السيرة 

ومكتبة الهالل،2008.- ط.12.- جزء واحد.

36959-36958
النور الخالد محمد صلى اهلل عليه وسلم : مفخرة اإلنسانية / محمد 

فتح اهلل كولن.- القاهرة : دار النيل،]د.ت[.- جزآن.

36960
خريدة العجائب وفريدة الغرائب / سراج الدين أبي حفص عمر بن 
الوردي؛ صححه وعلق عليه محمود فاخوري.- بيروت، حلب: دار 

الشرق العربي،]د.ت[.- جزء واحد.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38035
الحقيقي والتاريخي في اإلسالم : الديانات المذهبية والتدمير الذاتي 
األهلية،2000   : بن حرب.- عمان  / عائد محمد  والعرب  لإلسالم 

.- ط.1.

38036
الدار  الرحمان.-  عبد  طه  الفكري/  االختالف  في  اإلسالمي  الحق 

البيضاء،بيروت : المركز الثقافي العربي،2005.- ط.1.

38037
دان.-  أرقه  الدين  صالح   / المعاصر  الفكر  في  السياسي  التخلف 

بيروت : دار النفائس،2002 .- ط .1.

38038
اإلسالم والحداثة : إحراجات العصر وضرورات تجديد الخطاب / 

ادريس هاني.- بيروت: دار الهادي،2005.- ط.1.

38039
الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين الشيرازي/ علي الحاج حسن- 

بيروت : دار الهادي،-2005 ط.1.

38040
الخطر اإلسالمي بين الوهم والواقع / جون إسبيزيتو؛ ترجمة هيثم 

فرحات.- الالذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2002. - ط.1.

38041
تجديد التفكير الديني في اإلسالم / محمد إقبال؛ ترجمة عباس محمود؛ 
بقية  المراغي،راجع  العزيز  راجع مقدمته والفصل األول منه عبد 

الكتاب مهدي عالم.- )د.م( : دار الهداية، 2000 .- ط.2.
الفكر والفلسفة اإلسالمية

38043/38042
التراث  وزارة  مسقط:  خليفات.-  عوض  اإلباضية/  الحركة  نشأة 

والثقافة،2002 .- ط.1.- نسختان.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38044 /38045
مكتبة   : )د.م(  معمر.-  يحيى  علي   / التاريخ  موكب  في  اإلباضية 

االستقامة،1989 .- ط.2.- نسختان.

38046
أزمة العقل العربي : مناظرة / فؤاد زكريا، محمد عمارة.- القاهرة: 

نهضة مصر،2006.- ط.2.- ) في التنوير اإلسالمي،63(.

38047
الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل/ فؤاد زكريا.- االسكندرية: دار 

الوفاء،2006.- ط.1.

38048
نظرية الوجود لدى ابن حزم / عبد الراضي محمد عبد المحسن.- 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،2006.- 

ط.1.

38049
الجهود   : الغرب  في  األنوار  عصر  تراث  أمام  اإلسالمي  العقل 
شحيد.-  جمال  ترجمة  هاليبر؛  رون   / أركون  محمد  عند  الفلسفية 

دمشق : األهالي، 2001.- ط.1.

38050
الجليند.-  السيد  محمد   / اإلسالم  مفكري  لدى  والشر  الخير  قضية 

القاهرة : دار قباء،2006.

38051
شمس اهلل تشرق على الغرب: فضل العرب على أوربا / سيجريد 

هونكه ؛ ترجمة وتحقيق وتعليق فؤاد حسنين علي.
- القاهرة : دار العالم العربي،2008.- ط.1.

38052
الغرب/ زيغريد هونكه؛ ترجمة فاروق  العرب تسطع على  شمس 

بيضون؛ راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوري.
- بيروت : دار صادر،دار اآلفاق الجديدة،]د.ت[.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38053
ابن تيمية وإسالمية المعرفة / طه جابر العلواني.- فيرجينيا: المعهد 

العالمي للفكر اإلسالمي،1994.- ط.1.

38055
كتاب الواحد والوحدة/ أبو نصر الفارابي؛ حققه وقدم له وعلق عليه 

محسن مهدي.- الدار البيضاء: دار توبقال،1989. - ط.1.

38056
الفكر اإلسالمي المعاصر والتحديات: ثورات – حركات – كتابات / 

منير شفيق.- بيروت : الناشر؛ تونس: دار البراق،1991.- ط .3.

38057
دار   : دمشق  رمضان.-  إنصاف   / اإلسالمي  الفلسفي  التفكير 

قتيبة،2004.- ط.1.

38058
في  التفكير  تاريخ  في  دراسة  اإلسالمي:  الفكر  في  التفكير  ظاهرة 
الفكر اإلسالمي ومجتمعه ومبرراته/ مالك مصطفى وهبي العاملي.- 

بيروت : دار الهادي،2007.- ط.1.

38059
شرعية االختالف: دراسة تأصيلية منهجية للرأي اآلخر في الفكر 
الهادي،2006.-  دار  بيروت:  اليوسف.-  أحمد  اإلسالمي/ عبد اهلل 

ط.1.- )قضايا إسالمية معاصرة(.

38060
الكندي والفارابي: رؤية جديدة / خالد حربي.- االسكندرية : منشأة 

المعارف،2003.

38061
ابستمولوجية المعرفة الكونية: إسالمية المعرفة والمنهج/ محمد أبو 

القاسم حاج محمد.- بيروت : دار الهادي،2004.
- ط.1.- )فلسفة الدين والكالم الجديد(.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38064-38062
دار  القاهرة:  النشار.-  سامي  علي  الفلسفي/  الفكر  نشأة 

المعارف،]د.ت[.- 3 أجزاء.

38065
محمد  ترجمة  الشدادي؛  السالم  عبد  آخر/  منظور  من  خلدون  ابن 

الهاللي.- الدار البيضاء: دار توبقال، 2000 .- ط.1.

38066
روح الحضارة اإلسالمية/ محمد الفاضل بن عاشور؛ تقديم وتعليق 

محمد عمارة.- القاهرة: نهضة مصر،2003 .- ط.1.

38067
مقدمة في الفلسفة اإلسالمية / عمر التومي الشيباني.- تونس : الدار 

العربية للكتاب،1990.

38068
دار  عمان:  البدور.-  سلمان   / اإلسالمية  الفلسفة  في  والفعل  العقل 

الشروق، 2006.- ط.1.

38069
تركي.-  محمد  إبراهيم   / اإلسالم  مفكري  عند  اإللهية  الكلمة 

اإلسكندرية: دار الوفاء،2001.- ط.1.

38070
استلهام ابن خلدون والفكر االجتهادي/ أبو يعرب المرزوقي.- عمان 

: منتدى الفكر العربي،2007.- ) إصدارات خاصة،2(.

38071
العرب والمنطق الفلسفي للتاريخ / علي حسين الجابري.- طرابلس: 

اللجنة الشعبية العامة للثقافة الجماهرية العظمى،2006.

38072
تاريخ الفلسفة في اإلسالم/ ت.ج. دي بور؛ ترجمة محمد عبد الهادي 

أبو ريده.- بيروت : دار النهضة العربية،)د.ت(.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38073
تاريخ الفلسفة اإلسالمية/ هنري كوربان؛ راجعه موسى الصدر.- 

بيروت : عويدات،2004.

38074
الدين األلوسي.-  نقدية معاصرة / حسام محيي  ابن رشد : دراسة 

القاهرة : دار الخلود،2006.- ط.1.

38075
الفكر  تجديد  حول  عالمي  مؤتمر  في  النورسي  سعيد  الزمان  بديع 
اإلسالمي/ أديب إبراهيم الدباغ، محمد رشدي عبيد، أحمد بهجت...- 

القاهرة: سوزلر،]د.ت[.

38077-38076
فلسفة المتكلمين / هاري أ. ولفسون؛ ترجمة مصطفى عبد الغني.- 

القاهرة: المجلس األعلى للثقافة،2005 .- ط.1.- جزآن.

38078
تاريخ العلوم والتكنولوجيا عند العرب/ حسان حالق.- بيروت : دار 

النهضة العربية، 2007 .- ط.1.

38079
جابر  طه  المعاصر/  االسالمي  الفكر  في  والعالمية  الخصوصية 

العلواني.- بيروت : دار الهادي،2003.- ط.1.

38080
قاسم  مالبرانش/  وفلسفة  اإلسالمي  الفكر  بين  األسباب  اهلل ومسألة 

الكاكائي.- بيروت : دار الهادي،2005.- ط.1.

38081
الرحمان  عبد  االستعباد/  ومصارع  االستبداد  طبائع  كاف  الرحالة 
دمشق:  طحان.-  جمال  محمد  وتحقيق  دراسة  الكواكبي؛ 

األوائل،2003.- ط.1.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38082
العدالة االجتماعية في اإلسالم / سيد قطب.- القاهرة : دار الشروق، 

2002.- ط.15.

38083
رحلة األعماق : حوارات في الفكر والثقافة واألدب / نعيم اليافي.- 

دمشق : األوائل،2000.- ط .1.

38084
دار   : بيروت  المصطفى.-  علي  حسين   / العبادات  فلسفة 

الهادي،2006.- ط.1.

38085
دار  المنصورة:  الندوي.-  الحسن  أبو  والمستشرقون/  اإلسالم 

الكلمة،2006.- ط.1.

38086
مدخل منهاجي لدراسة التطور/ نادية محمود مصطفى.- القاهرة : 

المعهد العالمي للفكر االسالمي، 1996.- ط.1.

38087
 / والحضارة  والثقافة  والمنهج  والفكر  المعرفة  مختارة حول  قائمة 
محيي الدين عطية.- هرندن : المعهد العالمي للفكر االسالمي،1992.- 

ط.1.

38088
مقدمات االستتباع : الشرق موجود بغيره ال بذاته/ غريغوار منصور 

مرشو.- هيرندن : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،1996.- ط.1.

38089
االسالم والتنمية االجتماعية/ محسن عبد الحميد.- هيرندن : المعهد 

العالمي للفكر االسالمي،1992.- ط.1.
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الفكر والفلسفة اإلسالمية

38090
مدخل إلى اسالمية المعرفة مع مخطط مقترح إلسالمية علم التاريخ / 
عماد الدين خليل.- هيرندن : المعهد العالمي للفكر االسالمي،1991 

.- ط.1.

38091
جابر  طه   / والمنطلقات  اآلفاق  التغيير:  ومناهج  الفكرية  األزمة 

العلواني.- القاهرة: المعهد العالمي للفكر االسالمي، 1996.
- ط.2.

38092
ابراهيم   / المعرفة في االسالم  إلى نظرية  : مدخل  العلم وااليمان 
االسالمي،1990.-  للفكر  العالمي  المعهد   : هيرندن  عمر.-  احمد 

ط.1.

38093
العوضي.-  علي  ابراهيم   / ودعوته  فكره  النورسي:  الزمان  بديع 

عمان : المعهد العالمي للفكر االسالمي،1997.- ط.1.

38094
تقديم طه  ابراهيم عقيلي؛   / تيمية  ابن  المعرفي عند  المنهج  تكامل 
جابر العلواني.- هيرندن : المعهد العالمي للفكر االسالمي،1994.- 

ط.1.

38095
العامري/  الفكر  الفلسفة االسالمية: دراسة مقارنة في  االنسان في 
للدراسات  الجامعية  المؤسسة   : بيروت   -. زيد  ابو  احمد  منى 

والنشر،1994.- ط.1.

38096
التصور الذري في الفكر الفلسفي االسالمي / منى احمد ابو زيد.- 

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1994.
- ط.1.
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38097
فؤاد.-  احمد  الفتاح  عبد  االسالمية/  الفلسفة  في  الرواقية  األصول 

االسكندرية: دار الوفاء، 2003.- ط.1.

38098
تجديد الفكر الديني في االسالم/ محمد إقبال؛ ترجمة عباس محمود.-

]د.م.[ : دار الهداية،2000.- ط.2.

38099
مشكلة النص والعقل في الفلسفة االسالمية / رواء محمود.- بيروت 

: دار الكتب العلمية،2006.- ط.1.

38100
ابراهيمي  حسين  غالم  االسالمي/  الكالم  في  العقالنية  اتجاهات 

وآخرون.- بيروت : دار الهادي،2008.- ط.1.

38101
تمام  ترجمة  أوليري؛  ديالسي   / التاريخ  في  ومكانه  العربي  الفكر 

حسان.- القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب،2007.

38102
القاهرة :  الفلسفة االسالمية/ مصطفى عبد الرازق.-  لتاريخ  تمهيد 

الهيئة المصرية العامة للكتاب،2007.

38103
تاريخ فالسفة االسالم في المشرق والمغرب/ محمد لطفي جمعة.- 

بيروت : المكتبة العلمية،]د.ت.[

38104
االسالم البني : حوارات مع نصر حامد أبو زيد/ رؤؤف مسعد.- 

مراكش : كراس المتوحد،2005.- ط.1.

38105
اليازجي.-  كمال  ترجمة  فخري؛  ماجد  اإلسالمية/  الفلسفة  تاريخ 

بيروت : الدار المتحدة للنشر والتوزيع،2004.
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38106
سينا   : القاهرة  إسماعيل.-  محمود  اإلسالمي/  الفكر  سوسيولوجيا 

للنشر،1992.- ط.1.

38107
المركز  البيضاء:  الدار  العروي.-  اهلل  عبد   / واإلصطالح  السنة 

الثقافي العربي،2008.- ط.1.

38108
 : القاهرة  الرازق.-  الفلسفة االسالمية/ مصطفى عبد  لتاريخ  تمهيد 

مكتبة الثقافة الدينية،2005.- ط.1.

38109
الدار  الرحمان.-  عبد  طه  الفكري/  االختالف  في  اإلسالمي  الحق 

البيضاء: المركز الثقافي العربي،2005.- ط.1.

38110
المؤسسة   : بيروت  العاتي.-  ابراهيم  االسالمي/  الفكر  في  الزمان 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1993.- ط.1.

38111
نقد العقل المسلم : األزمة والمخرج/ عبد الحليم أبو شقة.- القاهرة: 

دار القلم، 2001.- ط.1.

38112
قواعد المنهج السلفي في الفكر االسالمي/ مصطفى حلمي.- القاهرة: 

دار ابن الجوزي،2005.- ط.3.

38113
مصطفى  اليوناني/  المنطق  مواجهة  في  المسلمون  المفكرون 
طباطبائي؛ ترجمة عبد الرحيم مالزئي البلوشي.- بيروت : دار ابن 

حزم، 1990.- ط.1.

38114
معالم المنهج االسالمي/ محمد عمارة.- القاهرة : دار الرشاد،1998.- 

ط.1.
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38115
التنمية الثقافية في المجتمعات االسالمية : الحالة اإليرانية نموذجا 
/ محمد جواد ابو القاسم .- بيروت : مركز الحضارة لتنمية الفكر 

االسالمي 2007.- ط.1.

38116
تراثنا الفكري في الميزان: الشرع والعقل/ محمد الغزالي.- هيرندن: 

المعهد العالمي للفكر االسالمي،1993.- ط.3.

38117
اإلمامة  والسياسة/ ابن قتيبة الدينوري؛ تعليق خيري سعيد.- القاهرة 

: المكتبة التوفيقية،2002

38118
نظرية التأويل في الفلسفة العربية اإلسالمية / عبد القادر فيدوح.- 

دمشق : األوائل،2005.- ط.1.

38119
مدخل إلى الفلسفة االسالمية/ ابراهيم محمد ابراهيم صقر.- القاهرة: 

دار الهداية،2001.- ط.2.

38120
ابراهيم  محمد  واألندلس/  المغرب  في  االسالمية  الفلسفة  تاريخ 

الفيومي.- بيروت : دار الجيل،1997.- ط.1.

38121
دار   : بيروت  طرابشي.-  جورج  االسالمي/  العربي  العقل  وحدة 

الساقي،2002.- ط.1.

38122
جدل العقل والنقل في مناهج التفكير االسالمي/ محمد الكتاني.- الدار 

البيضاء: دار الثقافة،1992.- ط.1.

38123
المرزوقي.-  يعرب  أبو  اإلسالمي/  الفكر  منظور  من  الدين  فلسفة 

بيروت : دار الهادي،2006.- ط .1.
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38124
الفيومي.-  ابراهيم  محمد  المشرق/  في  االسالمية  الفلسفة  تاريخ 

القاهرة : دار الثقافة والنشر والتوزيع،1991.

38125
إصالح الفكر االسالمي بين القدرات والعقبات/ طه جابر العلواني.- 

هيرندن : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،1991. - ط .1.

38126
لعلم  االسالمي  التأصيل  في  دراسة   : التاريخ  وكتابة  المسلمون 
التاريخ/ عبد العلي عبد الرحمان خضر.- هيرندن: المعهد العالمي 

للفكر االسالمي،1993 .- ط.1.

38127
 : الجبوري.- بيروت  اإلسالم والغرب : قراءات معاصرة / عادل 

دار الهادي،2003.- ط.1.

38128
أدب الحوار في االسالم / محمد سيد طنطاوي .- القاهرة : نهضة 

مصر، 1997 .
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38129
إعالم أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين / علي محمد محمد 
الصالبي.- القاهرة : دار التوزيع والنشر اإلسالمية،2003.- ط.1.

38130
أحمد  محمد  علي  ناصر   / التاريخ  وتدريس  المستقبلية  المشكالت 

برقى.- القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية،2008.

38131
رسائل المقريزي / تقي الدين المقريزي؛ دراسة وتحقيق رمضان 
 -. الحديث،1998  دار   : القاهرة  قاسم.-  مصطفى  البدري،أحمد 

ط.1.

38132
تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية/ جان مازيل؛ ترجمة ربا الخش؛ 

تقديم ومراجعة عبد اهلل الحلو.
- الالذقية : دار الحوار للنشر والتوزيع،1998.

38133
دبليو اف ساغس؛ ترجمة  إتش   / اليونان وروما  قبل  الحضارة ما 

سليم خير بك.- دمشق : دار الحارث،2006.- ط .1.

38134
 / اإلسالمي  التاريخ  في  الفارسية  المصادر  من  سجستان  تاريخ  
كتاب مجهول المؤلف؛ ترجمة محمود عبد الكريم علي.- القاهرة : 

المجلس األعلى للثقافة،2006.

38135
وعلومه  اإلسالم  تاريخ  في  مصورة  موسوعة  العرب:  حضارة 
دار   : باريس  زعيتر.-  عادل  ترجمة  لوبون؛  غستاف   / وفنونه 

بيبليون،2008 .

38136
اإلسالم في المغرب واألندلس/ ليڤي بروڤنسال؛ ترجمة محمود عبد 
العزيز سالم، محمد صالح الدين حلمي؛ ترجمة لطفي عبد البديع.- 

القاهرة: دار نهضة مصر،
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38137
ماجد عرسان  القدس/  الدين وهكذا عادت  هكذا ظهر جيل صالح 

الكيالني.- هيرندن: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،1994.

38138
بعض  في  جديدة  قراءات  اإلسالمي:  الغرب  تاريخ  
بوتشيش.  القادري  إبراهيم  والحضارة/  المجتمع   قضايا 

- بيروت : دار الطليعة،1994.- ط.1.

38139
المجتمع اإلسالمي والسلطة في العصر الوسيط/ إبراهيم حركات.- 

الدار البيضاء: أفريقيا الشرق،1998.

38140
الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة/ محمد 

ماهر حمادة.- بيروت: مؤسسة الرسالة،1985.- ط.3.

38141
الفارسية سعيد  باللغة  البيهقي/ جمعها  تاريخ  من  المفقودة  األجزاء 
نفيسي؛ ترجمة وتقديم وتعليق محمد حسن العمادي.- القاهرة: مكتبة 

الثقافة الدينية،2008.

38142
محمد  منهجية/  مقاربات  اإلسالمي  التاريخ  دراسة  تحديث  نحو 
للنشر  رؤية  القاهرة:  اسماعيل.-  محمود  تقديم  تضغوت؛ 

والتوزيع،2004.- ط.1.

38143
المهمشون في التاريخ اإلسالمي/ محمود إسماعيل.- القاهرة: رؤية 

للنشر والتوزيع،2004 .- ط.1.

38144
الحروب الصليبية كما رآها العرب/ أمين معلوف.- الجزائر : دار 

الفارابي،2001.- ط.2.
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38146-38145
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في 
اإلسالم/ آدم متز؛ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة.- القاهرة: لجنة 

التأليف والترجمة والنشر،1957 .- جزآن.

38147
العثمانيين  بين  والسالم  الحرب  اإليرانية:  العثمانية  العالقة  تاريخ 

والصفويين/ عباس إسماعيل صباغ.
- بيروت : دار النفائس،1999 .- ط.1.

38148
المهلب شملهم  إلى أن شتت  الخوارج منذ ظهورهم  تاريخ  ملخص 
القاهرة:  تقديم وتحقيق وتعليق محمد زينهم.-  /محمد شريف سليم؛ 

الدار الثقافية للنشر،2007.- ط.1.

38149
سليمان  كاسترو؛ترجمة  أميريكو  اسبانيا/  في  اإلسالم  حضارة 

العطار.- القاهرة: الدار الثقافية للنشر،2002.- ط.1.

38150
مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي/ جان سوڤاجيه كلودكاين؛ ترجمة 
عبد الستار حلوجي، عبد الوهاب علوب.- القاهرة: المجلس األعلى 

للثقافة،1998 .

38151
الحسن  ابن طيفور؛ ترجمة وتصحيح محمد زاهد بن  بغداد/  كتاب 
مكتبة  القاهرة:  الحسيني.-  العطار  عزت  أصله  راجع  الكوثري؛ 

الخانجي،2002 .- ط.3.

38152
تاريخ الفكر اإلسالمي/ أنجل جنثالث بالنثيا؛ نقله عن االسبانية حسين 

مؤنس.- القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،2006.

38153
اإلعالن بأحكام البنيان البن الرامي : دراسة أثرية معمارية  /محمد 

عبد الستار عثمان.- اإلسكندرية : دار الوفاء،]د.ت[.
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38154
تاريخ الشعوب اإلسالمية / كارل بروكلمان؛ترجمة أمين فارس،منير 

البعلبكي.- بيروت: دار العلم للماليين،2005.- ط.1.

38155
الدين.-  إبراهيم شمس  واإلسالم/  الجاهلية  في  العرب  أيام  مجموع 

بيروت: دار الكتب العلمية،2002. - ط.1.

  38157-38156
الرباط: دار  بنعبد اهلل.-  العزيز  المغربية / عبد  معطيات الحضارة 

نشر المعرفة ،2002 .- ط.4.- جزآن.

38158
دار   : بيروت  النجار.-  عمر  المجيد  اإلسالمي/عبد  التحضر  فقه 

الغرب اإلسالمي،2006.- ط.2.
- )الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية،1(.

38159
عوامل الشهود الحضاري/ عبد المجيد عمر النجار.- بيروت: دار 

الغرب اإلسالمي،2006.- ط.2.
- )الشهود الحضارية لألمة،2(.

38160
مشاريع اإلشهاد الحضاري/ عبد المجيد عمر النجار.- بيروت : دار 

الغرب اإلسالمي،2006.
- )الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية،3(.

38161
محاكم التفتيش والمورسكيون : محاضر محكمة كوبنكا / مرثيديس 
غارثيا- أرينال؛ترجمة خالد عباس، جمال عبد الرحمان.- القاهرة : 

المجلس األعلى للثقافة،2004.- ط.1.

38163-38162
الستار  عبد  محمد  الدينية/  المدنية-  الحربية-   : الفاطمية  العمارة 

عثمان.- القاهرة: دار القاهرة،2006.
- ط.1.- جزآن.
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38164
بيروت:  الحسين.-  / قصي  اإلسالمية  العربية  الحضارة  معالم  من 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1993.- ط.1.

38168-38165
تحقيق  مؤنس؛  تقديم حسين  الفدا؛  أبو  البشر/  أخبار  في  المختصر 
)ذخائر  المعارف،]د.ت[.-  دار  القاهرة:  عزب.-  زينهم  محمد 

العرب،69(.- 4أجزاء.

38170-38169
واكيم  نسيم  ترجمة  ف.دياكوف،س.كوفاليف؛  القديمة/  الحضارة 

اليازجي.- دمشق: دار عالء الدين،2006.- ط.2.- جزآن.

38174-38171
اإلحاطة في أخبار غرناطة/ لسان الدين ابن الخطيب؛شرح وضبط 
العلمية،2003.-  الكتب  : دار  بيروت  وتقديم يوسف علي طويل.- 

ط.1.- 4 أجزاء. 

38175
أحمد  )اليونانية،اإلسالمية،الغربية(/  الحضارة  فلسفة  في 
النهضة  دار  بيروت:  جعفر.-  السالم  عبد  صبحي،صفاء  محمود 

العربية،1999.- ط.1.

38176
الديارات / أبو الفرج األصبهاني،تحقيق جليل العطية.- لندن:رياض 

الريس للكتب والنشر،1991.- ط.1.

38177
آني  زالي،  آن  العالمية/  الخطوط  من  وغيره  العربي  الخط  تاريخ 

بيرثييه؛ ترجمة سالم سليمان العيسى.
- دمشق: األوائل،2004.- ط.1.

38178
دمشق:  سعيد.-  أحمد  إبراهيم  البشرية/  الجغرافية  في  مقدمة 

األوائل،2001.- ط.1.
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38179
محاسنة.-  محمد حسين  الفاطمي/  الحكم  دمشق خالل  مدينة  تاريخ 

دمشق : األوائل،2001.- ط.1.

38180
وتعليق  وتحقيق  تقديم  األحمر  ابن  بتلمسان/  الزيانية  الدولة  تاريخ 

هاني سالمة.- الظاهر: مكتبة الثقافة الدينية،2001 . ط.1.

38181
خالد  ترجمة  تورتون؛  جودفري   / روما  حكمن  سوريات  أميرات 

أسعد عيسى.- دمشق: دار عالء،2000. - ط.1.

38182
ألكسياد/ األميرة أنا كومنينا؛ترجمة حسن حبشي.- القاهرة: المجلس 

األعلى للثقافة،2004.- ط.1.

38183
تاريخ أوربا: العصور الوسطى/ السيد الباز العريني.- بيروت : دار 

النهضة العربية،]د.ت[.

38184
وثائق المرابطين والموحدين/ عبد الواحد المراكشي؛ تحقيق حسين 

مؤنس.- القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،2006.- ط.2.

38185
الدين  تقي   / اإلسالم  ملوك  من  الحبشة  بأرض  من  بأخبار  اإللمام 
النعيم.-  عبد  عثمان  ضيفي  النعيم  عبد  وتحقيق  دراسة  المقريزي؛ 

القاهرة : المكتبة األزهرية للتراث،2006.

38186
القاهرة:  تاريخية حضارية/ محمد كمال شبانة.-  : دراسة  األندلس 

دار العالم العربي،2008.- ط.1.

38187
الرياض:  دراسات في الحضارة اإلسالمية/ شوكت محمد عليان.- 

دار الشواف،1996 .- ط.1.
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38188
مراكز الحضارة اإلسالمية: مواطنها، أطوارها،روادها/ صامد غنيم 

أبو سعيد.- اإلسكندرية: دار السالم،2007.

38189
عباس  اإلسالم/ خضير  قبل  العربية  الحياة  في  وأثرها  قريش  قبيلة 

الجميلي.- بغداد: المجمع العلمي،2002.

38190
أحمد  وحضارتهم/  الهندوباكستانية  القارة  شبه  في  المسلمين  تاريخ 

محمود الساداتي.- القاهرة: مكتبة نهضة الشرق،]د.ت[.

38191
نهاية عظماء العرب في العصور الوسطى/ إبراهيم أحمد سعيد، علي 

أحمد؛ تقديم أسعد علي.- دمشق: األوائل،2001.- ط.1.

38192
فتح بالد الغال: يوليوس قيصر/ بيتي راديس؛ ترجمة علي زيتون.- 

دمشق : دار عالء الدين،2003. - ط.1.

38193
تاريخ سورية السياسي 300-3000 ق.م/ هورست كلينغل؛ ترجمة 

سيف الدين دياب؛ تدقيق عيد مرعي.
- دمشق : دار المتنبي،1998.- ط.1.

38194
النهضة  دار  لبنان:  اهلل.-  نصر  سعدون  التاريخ/  علم  إلى  المدخل 

العربي،2007.- ط.1.

38195
دار   : بيروت  الشرقاوي.-  عفت  اإلسالمية/  الحضارة  فلسفة  في 

النهضة العربية،1985.- ط.2.

38196
بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي/ أبو القاسم سعد اهلل.- بيروت: 

دار الغرب اإلسالمي،2003.- ط.1.
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38197
تاريخ افريقيا والمغرب: قطعة منه تبدأ من أواسط القرن األول إلى 
أواخر القرن الثاني الهجري/ الرقيق القيرواني؛ تحقيق وتقديم المنجي 

الكعبي.- تونس: الدار العربية للكتاب، 2005.- ط.2.

38198
إيليغ قديما وحديثا/ محمد المختار السوسي؛ علق عليه محمد بن عبد 

اهلل الروداني.- الرباط : المطبعة الملكية،2005.- ط.4.

38199
الحضارة العربية في إسبانيا/ ليڤي بروڤنسال؛ ترجمة الطاهر أحمد 

مكي.- القاهرة: دار المعارف،1994. - ط.3.

38200
معالم تاريخ الدولة العباسية )عصر األكاسرة(/ مفيد رائف محمود 

العابد.- بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكر،1999 .

38201
بابون  باسيليو  النباتية/  الزخرفة  األندلس:  في  اإلسالمي  الفن 
مالدونالدو؛ ترجمة علي ابراهيم علي منوفي؛ مراجعة محمد حمزة 

الحداد.- القاهرة : مطبعة المدني،2002. - ط.1.

38202
المنازل والديار/ أسامة بن منقذ؛ تحقيق مصطفى حجازي.- القاهرة 

: لجنة إحياء التراث اإلسالمي،1994.

38203
دراسات في تاريخ األندلس : دويالت الصقالبة العامريين في شرق 
أحمد  إسماعيل  محمد  أحمد  الطوائف(/  دويالت  )عصر  األندلس 

الجمال.- األزاريطة : مركز االسكندرية للكتاب،2007.

38204
أوربا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية األولى / صالح أحمد 

هريدي.- اإلسكندرية : دار الوفاء،2007.- ط.1.
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38210-38205
تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك / أبو جعفر محمد بن جرير 
 : بيروت  الجراح.-  نواف  فهارسه  له وأعد  الطبري؛ راجعه وقدم 

دار صادر،2003.- ط.-1 6 أجزاء.

38216-38211
كسروري  سيد  تحقيق  مسكويه؛  ابن  الهمم/  وتعاقب  األمم  تجارب 

حسن.- بيروت : دار الكتب العلمية،2003.- ط.1.- 6 أجزاء.
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التصـــــــــــوف

36961
األصولي  المعرفي  المجال  دراسة  االسالمي  التأويل  في  حفريات 
األول للتفسير الصوفي/  مختار الفجاري.- عمان : جدارا للكتاب 

العالمي؛ إربد : عالم الكتب الحديث،2008.- ط.1.- جزء واحد.

36962
 / الحراق  تآليف سيدي محمد  في  الخالق  الملك  تجليات  أنوار  من 
محمد الحراق؛ تقديم سيدي محمد بن العربي الرباطي الدالئي؛ عناية 
 : بيروت  الحداوي.-  رفيق  مقارنة  الخالدي؛  العمراني  السالم  عبد 

دار الكتب العلمية، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

36963
تاج العارفين / الجنيد البغدادي ؛ دراسة وجمع وتحقيق سعاد الحكيم.- 

القاهرة : دار الشروق، 2007 . - ط.3 .- جزء واحد.

36964
التصوف العقلي عند ابن سينا / طاهر كوليبالي؛ تقديم طراد حمادة.- 

بيروت : دار الهادي، 2003. - ط.1.- جزء واحد.

36965
الخطأ  بين  الفاصلة  الوهاب  عطية  ويليه  والمعاد  المبدأ  رسالة 
والصواب وترجمة أحوال أحمد الفاروقي السرهندي ويليه الرحمة 
محمد  السرهندي،  الفاروقي  أحمد   / الرابطة  تحقيق  في  الهابطة 
مراد المنزالوي المكي ، حسين الدوسري؛ ضبط وتصحيح عاصم 
الكتب  الدرقاوي.- بيروت : دار  الشادلي  الكيالي الحسيني  إبراهيم 

العلمية، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

36966
عالقة  على  أضواء   : المقارن  التصوف  في  وبحوث  مقاربات 
اليونانية،الثقافة  بالمسيحية،اليهودية،الفلسفة  االسالمي  التصوف 
 الفارسية والعقائد الهندية / محمد الكحالوي.- بيروت : دار الطليعة،

2008. - ط.1. - جزء واحد.- )أديان مقارنة(.

36967
والنشر  للطباعة  عشتار   : بيروت  نور.-  مريم  الخفايا/ 

والتوزيع،2005.- ط.1.- جزء واحد.
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36972-36968
كتاب الفرج بعد الشدة / أبو علي المحسن بن علي التنوخي؛ تحقيق 

عبود الشالجي .- بيروت : دار صادر،]د.ت[.- 5أجزاء.

36973
تهذيب األخالق وتطهير األعراق : أشهر ما قاله فالسفة العالم في 
الدينية،2001.-  الثقافة  األخالق / ابن مسكويه.- بورسعيد : مكتبة 

جزء واحد.

38436
شرح  األسماء الحسنى/حسين الهمداني الدرود آبادي؛ تحقيق وتعليق 

محسن بيدارفر.- قم : بيدار،1379هـ.- ط.2.

38437
تاج العارفين/ الجنيد البغدادي؛ دراسة وجمع وتحقيق سعاد الحكيم.- 

القاهرة:دار الشروق،2005.- ط.2.

38438
شرح حكمة اإلشراق سهرودي/ قطب الدين شيرازي؛تحقيق عبد اهلل 

نوراني.- طهران: مؤسسة مطالعات إسالمي،1379هـ.

38439
الراشد.-  العربي اإلسالمي/ محمد  الفكر  إشكالية وحدة الوجود في 

حلب: األوائل ،2002.- ط.2.

38440
الرزاق  عبد  الدين  كمال   / اإلنجاح  بحقائق  األرواح  تحلية 
ميراث  بروهشي  طهران:مركز  أوجبي.-  على  تحقيق  الكاشاني؛ 

مكتوب،1383هـ.

38441
القاهرة:الهيئة  التجاني.-  الدين  الصوفية/ صالح  المسائل  في  الكنز 

المصرية العامة للكتاب،1999.
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38442
تحفة العلماء بترتيب سير أعالم النبالء/ أحمد بن سليمان، أم صفية 
بنت محمد صفوت نور الدين.- اإلسكندرية: دار اإليمان،2002.- 

ط.2.

38443
التصوف عند فالسفة المغرب : ابن خلدون أنموذجا/  ناجي حسين 

جودة.- بيروت: دار الهادي،2006.- ط.1.- جزء واحد.
- )سلسلة فلسفة وتصوف(.
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36945
بن  أحمد   / والصقالبة  والروس  الترك  بالد  إلى  ابن فضالن  رحلة 
و  للطباعة  سيكو  بيروت:  لعيبي.-  شاكر  تقديم  و  فضالن؛تحرير 

النشر، 2003.- ط.1.- جزء واحد.- ) سلسلة ارتياد اآلفاق(.

36946
أحمد  علي  وتقديم  تحرير  باشا؛  محمد   /1910 الشامية  الرحلة 
جزء  ط.1.-   -.2002 األردنية،  الجامعة  مطبعة  عمان:  كنعان.- 

واحد.- )سلسلة ارتياد اآلفاق(.

36947
تاريخ علماء االندلس / أبو الوليد عبد اهلل بن محمد األزدي المعروف 
صيدا،   -. الهواري  الدين  صالح  صالح   تحقيق  الفرضي؛  بابن 

بيروت : المطعبة العصرية، 2006.- ط .1.- جزء واحد.

36948
وثائق و مخطوطات وتراجم أندلسية : دراسات و تحقيقات / محمد 
جزء  ط.1.-   -.2006  ، ]د.م[   : القاهرة   -. خالف  الوهاب  عبد 

واحد.

36949
األصمعي و آثاره عند القدماء و المحدثين / محمد مصطفى منصور 
2001.- جزء واحد.-   ، والنشر  للطباعة  دار غريب   : القاهرة   -.

)سلسلة من التراث األصمعي،1(.

36950
المستدركات على تحقيق رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب األمصار وعجائب األسفار/ عبد الهادي التازي .- الرباط : 

مطبعة دار المناهل ، 2004.- جزء واحد.

36951
الفهرست / ابن النديم؛ تحقيق محمد أحمد أحمد .- القاهرة : المكتبة 

التوفيقية، ] د.ت[.- جزء واحد.
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36952
المدرسة الظاهرية بالمغرب و االندلس : نشأتها،أعالمها، أصولها و 
أثرها / توفيق بن أحمد الغلبزوري اإلدريسي ؛ تصدير إبراهيم بن 
الصديق الغماري، تقديم محمد بن األمين بوخبزة التطواني الحسني، 
للنشر  حزم  ابن  دار   : الرياض  الوراكلي.-  الكريم  عبد  بن  حسن 

والتوزيع، 2006.- ط.1.- جزء واحد.

36953
تحقيق  و  تقديم  ؛  البيهقي  الدين  ظهير   / اإلسالم  حكماء  تاريخ 
للطباعة  الحديثة  الفاروق  مطابع   : القاهرة  محمد.-  حسن  ممدوح 

والنشر،1996.- ط.1.- جزء واحد.

36954
حرق الكتب في التراث العربي : مسرد تاريخي / ناصر الحزيمي.- 

كولونيا : منشورات الجمل، 2003. - ط.1.- جزء واحد.

36955
الرحمان  عبد   / آثارهم  من  ومقتطفات  العرب  الجغرافيين  أعالم 

حميدة.- دمشق : دار الفكر، 1995 . - جزء واحد.

36956
العليا فيمن يستحق القضاء و  تاريخ قضاة األندلس : كتاب المرقبة 
الفتيا / أبو الحسن بن عبد اهلل بن الحسن النباهي المالقي األندلس .- 
بيروت : دار اآلفاق الجديدة ، 1983 ط.5.- جزء واحد .- ) خضائر 

الثراث العربي(.
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النقد - املناهج و الدراسات املصطلحية
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37157
منهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية / محمد امزيان.- 

ڤيرجينيا : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1981 .

37158
أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة اإلسالمية 
مع  بالتعاون  اإلسالمي  للفكر  العالمي  المعهد   / الحديثة  والفلسف 
الجمعية العربية للتربية اإلسالمية.- ]القاهرة [: المعهد العالمي للفكر 

اإلسالمي،1994.- ط.1

37159
كيف تعد دراسة بأيسر الوسائل ؟ / محمد السيد البدوي الدسوقي.- 
مصر: مركز االسكندرية للكتاب،2008.- )القواعد األساسية إلعداد 

الدراسات(.

37160
عبد   / ونقائضه  خصائصه  اإلسالمي:  الفقه  في  البحث  منهج 
الوهاب إبراهيم أبو سليمان.- بيروت : دار ابن حزم، مكة: المكتبة 

المكية،2000 .- ط.2.

37161
الدار  إبراهيم.-  اهلل  عبد   / االجتماعية  العلوم  في  العلمي  البحث 

البيضاء، بيروت : المركز الثقافي العربي،2008.- ط.1.

37162
السياق وتوجيه داللة النص : مقدمة في نظرية البالغة النبوية / عيد 

بلبع.- ]مصر[ : بلنسرية ، 2008 . - ط.1.

37163
وعزيز.-  الطاهر  تنسيق   / إسالمية  مفاهيم  في  دراسات 
.  2004 االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية   :  الرباط 

- ط.1.- )سلسلة ندوات ومناظرات،115(.



- 110 -

النقد - املناهج و الدراسات املصطلحية

37164
مسألة المعرفة ومنهج البحث عند الغزالي/ أنور الزعبي.- األردن : 
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دمشق : دار الفكر،2000 .- ط.1.

37165
بيروت، العاكوب.-  علي  عيسى   / العرب  عند  النقدي   التفكير 

 دمشق : دار الفكر،2000.

37166
النقد العربي القديم : نصوص في االتجاه اإلسالمي والخلقي / وليد 

قصاب.- دمشق : دار الفكر،2005.

37167
نظرية األدب: القراءة – الفهم – التأويل / أحمد بوحسن.- الرباط : 

دار األمان، 2004.- ط .1.

37168
االصول المعرفية لنظرية التلقي / ناظم عودة خضر.- عمان : دار 

الشروق، 1997.

37169
المناهل،  النقدي / يوسف بكار.- بيروت : دار  حفريات من تراثنا 

عمان : مكتبة الرائد العلمية،2007. - ط.1.

37170
تاريخ النقد األدبي عند العرب / عبد العزيز عتيق.- بيروت : دار 

النهضة العربية،)د.ت(.

37171
دار   : القاهرة  عميرة.-  بسيوني  إبراهيم   / وعناصره  المنهج 

المعارف،1991.- ط .3.

37172
نهضة   : الفتاح.- مصر  الدين عبد  / سيف  اإلسالمية  المفاهيم  بناء 

مصر،2003.- )في التنوير اإلسالمي،60(.
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37174-37173
مكتبة   : الرياض  العودة.-  فهد  بن  سلمان   / المنهج  في  مقاالت 

الرشد،2005.- ط.1.- )كتاب اإلسالم اليوم،10(.- جزآن.

37175
تربية العلوم وفق المنهج اإلسالمي / األمين عبد الحفيظ أبو بكر.- 

االسكندرية : دار الوفاء،]د.ت[.

37176
علما المنطق وآداب البحث والمناظرة : لرواد العلم بمختلف المعاهد 

العلمية / سيد علي حيدرة.- القاهرة : الجزيرة،2007.

37177
كيف تقرأ كتابا / مورتيمر آدلر وتشارلزفان دورن؛ ترجمة طالل 

الحمصي.- بيروت : الدار العربية للعلوم، 1995 . 

37178
النقدي : مهارة القراءة  والتفكير المنطقي / ستانلي وينك،  التفكير 
محمد  العاني؛مراجعة  سناء  بارنز؛ترجمة  برغدوف،دون  أرلين 

جهاد جمل.- العين: دار الكتاب الجامعي،2002.

37179
 / نموذجا  اإليرانية  المجتمعات اإلسالمية:الحالة  في  الثقافية  التنمية 
الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز   : بيروت  القاسمي.-  أبو  محمد جواد 

اإلسالمي،2007.- ) سلسلة الفكر اإليراني المعاصر،1(.

37180
المنهج واالستدالل في الفكر اإلسالمي / محمد همام.- بيروت : دار 

الهادي،2003.- ط .1.

37181
النبوية  والسنة  القرآنية  الدراسات  ومصادر  العلمي  البحث  كتابة 
والعقيدة اإلسالمية / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.- بيروت : دار 

ومكتبة الهالل، 2008 .- ط.4.
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37182
دوافع البحث والتأليف عند المسلمين / محمد خير رمضان.- بيروت 

: دار ابن حزم ، 2005 .- ط .1.

37183
ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة / عبد الرحمان حسن 

حبنكة الميداني.- دمشق : دار القلم، 2007.- ط.8.

37184
تاريخ النقد األدبي الحديث/ رينيه ويليك؛ ترجمة مجاهد عبد المنعم 
الثالث:  للثقافة،1999.-)الجزء  األعلى  المجلس  مجاهد.- ]مصر[: 

عصر التحول(.-)المشروع القومي للترجمة(.

37185
عالم  القاهرة:  بوجراند.-  دي  واإلجراء/ روبرت  والخطاب  النص 

الكتب،2007.

37186
الصحافة  وكالة   : القاهرة  يحياوي.-  رشيد   / ولغزه  النص 

العربية،2007

37187
مدخل إلى علم االصطالح/ إدريس نقوري.- الدار البيضاء : مطبعة 

النجاح الجديدة،1997.- ط.1.

37188
المجمع   : بغداد  مطلوب.-  أحمد   / النقدي  المصطلح  في 

العلمي،2002.

37189
األعلى  المجلس  القاهرة:  مرتاض.-  الملك  عبد   / النقد  نظرية  في 

للثقافة،2007.
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37191-37190
البيومي  إبراهيم   / تطبيقية  ونماذج  معرفية  دراسة   : المفاهيم  بناء 

غانم،أسامة محمد القفاش، السيد عمر...
- القاهرة : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،1998.- جزآن.- )سلسلة 

المفاهيم والمصطلحات،4(.

37192
مفهوم التاريخ / عبد اهلل العروي.- الدار البيضاء،بيروت: المركز 

الثقافي العربي،2005.- ط.4.

37193
عطية.-  الحليم  عبد  أحمد  العرب/  عند  العلوم  تاريخ  في  دراسات 

الفجالة : دار الثقافة، 1991.

37194
مصطلح التجريد : دراسة في التاريخ والمفهوم البالغي / نزيه عبد 

الحميد فراج.- القاهرة : الفتح لإلعالم العربي،)1996(.

37195
المعهد   : فيرجينيا  إسماعيل.-  فاطمة  الكندي/  عند  البحث  منهج 

العالمي للفكر اإلسالمي، 1998 .- ط.1.
- )سلسلة الرسائل الجامعية،23(.

37196
العربية/  الموضوعات  رؤوس  في  دراسة   : الموضوعية  الفهرسة 

محمد فتحي عبد الهادي.- الفجالة:مكتبة غريب، ]د.ت.[.

37197
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة / راجح عبد الحميد الكردي.- 

الرياض : مكتبة المؤيد،1996.- ط.1.
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37198
الخطاب العربي المعاصر : قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم 
والحداثة / فادي إسماعيل.- بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع ، 1993.- ط .2.- )سلسلة الرسائل الجامعية،3(.

37199
ميادين علم االجتماع ومناهج البحث العلمي/ حسين عبد الحميد أحمد 

رشوان.- االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث،1992.

37200
علم االجتماع الخلدوني : قواعد المنهج / حسن الساعاتي.- القاهرة : 

المجلس األعلى للثقافة،2006.

37201
مفهوم االنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف / أحمد بوشلطة.- 

بيروت : الحلبي الحقوقية،2007. - ط.1.

37202
نهضة   : القاهرة  بدوي.-  أحمد   / العرب  عند  األدبي  النقد  أسس 

مصر،2003.

37203
حوار أم جدل : دراسة مصطلحية لمفهومي الحوار والجدل/ عادل 

نور الدين.- الرياض : مكتبة الرشد،2006.- ط.1.

37204
تاريخ النقد األدبي والبالغة حتى آخر القرن الرابع الهجري/ محمد 

زغلول سالم.- االسكندرية : المعارف، ]د.ت.[- ط .3.

37205
عمر  الدين  عز  واألساليب/  والمنظور  المفاهيم  مع  منهجية  وقفات 
موسى.- بيروت : دار الغرب االسالمي،2003.- ط.1.- )من قضايا 

التاريخ اإلسالمي،1(.
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37206
بيروت،  الرزاق.-  عبد  سيد   / األدبي  النقد  في  اإلسالمي  المنهج 

دمشق : دار الفكر،2000.- ط.1.

37207
تاريخ النقد ونظرياته/ أحمد صقر.- االسكندرية : مركز االسكندرية 

للكتاب،2001.- )في النقد المسرحي،3(.
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ƟƘǾǱƘƾǪǩƗ - ƞǚǪǩƗ
ǸƮǲǩƗ
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38217
مفهوم الجملة عند سيبويه / حسن عبد الغني األسدي.- بيروت : دار 

الكتب العلمية،2007.- ط.1.

38218
السيد  ابن  اهلل  عبد   / للزجاجي  الجمل  في  الواقع  الخلل  إصالح 
الكتب  دار  بيروت:  النشرتي.-  حمزة  البطليوسي؛تحقيق 

العلمية،2003.- ط.1.

38219
علل النحو / أبو الحسني الوراق؛تحقيق محمود نصار.- بيروت : 

دار الكتب العلمية،2008.- ط.2.

38220
هشام  بن  محمد  ابو  االمام   / مالك  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضح 

األنصاري المصري.- بيروت : دار ابن حزم، 2008 .- ط.1.

38221
علم كتابة اللغة العربية واإلمالء : االصول،القواعد والطرق/ حسني 

عبد الجليل يوسف.- القاهرة : دار السالم،2006.- ط.1.

38223-38222
اللباب في علل البناء واإلعراب/ ابو البقاء العبكري؛ تحقيق غازي 

مختار طليمات.- دمشق : دار الفكر،2001.- ط.2.- جزآن.

38225-38224
النحو التطبيقي/ هادي نهر.- عمان: جدارا للكتاب العالمي،إربد:عالم 

الكتب الحديث،2008.- ط.1. - جزآن.

38226
موسوعة النحو والصرف واإلعراب / اميل بديع يعقوب.- بيروت 

: دار العلم للماليين،1998.- ط.4.

38227
 : رفيدة.- طرابلس  اهلل  عبد  ابراهيم  العربية/  األساليب  في  الحذف 

كلية الدعوة اإلسالمية.2002.- ط.1.
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38228
أدوات اإلعراب/ ظاهر شوكت البياتي.- بيروت : مجد-  المؤسسة 

الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع،2005.- ط.1.

38229
العربية / حفني ناصيف وآخرون؛ تحقيق محمد  اللغة  كتاب قواعد 

أنيس مهرات.- صيدا: المكتبة العصرية،2007.- ط.1.

38230
الوافي في التطبيق النحوي/ عمار بن الخميسي.- بيروت : دار ابن 

حزم ، 2007.- ط.1.

38231
القلم  دار  حلب:  مايو.-  محمد  القادر  عبد   / المبسط  اإلمالء 

العربي،2001.- ط.2.

38232
فن التصريف مذيل بمعجم لألفعال العربية المستعملة/ محمد الكتاني.- 

الدار البيضاء : دار الثقافة،2003.

38233
كيف نتعلم اإلعراب/ توفيق بلطه جي.- دمشق: دار الفكر،2006.- 

ط.4.

38234
شذا الصرف في فن الصرف/ الشيخ احمد الحمالوي؛ شرح وفهرسة 

عبد الحميد هنداوي.- بيروت : دار الكتب العلمية،2007.- ط.4.

38235
محمود  ياسين  تحقيق  المطرزي؛  ناصر  النحو/  علم  في  المصباح 

الخطيب.- بيروت : دار النفائس،1997. - ط.1.

38236
البيضاء:  الدار  الودراسي.-  الدين  صالح   / اإلعراب  في  دليلي 

المدارس،2008.
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38237
جواهر اإلمالء : المفرد العلم في رسم القلم / أحمد الهاشمي؛ تقديم 

محمد التونجي.- بيروت : مؤسسة المعارف، 2001.- ط.1.

38238
إنشاء النفي وشروطه النحوية الداللية/ شكري المبخوت.- تونس: 

مركز النشر الجامعي،2006.

38239
الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف / عبد العزيز 

الحربي.- الرياض : مكتبة ودار ابن حزم،2003.- ط.1.

38240
دار   : القاهرة  صبرة.-  حسنين  محمد  النحوي/  التوجيه  تعدد 

غريب،2006.- ط.1.

38241
الثقافية  الدار   : القاهرة  نصار.-  فتحي  الثعالبي/  روائع  من 

للنشر،2008.- ط.1.

38242
الضروري في صناعة النحو / ابو الوليد بن رشد؛ تحقيق منصور 
الفكر  القاهرة: دار  علي عبد السميع؛ تقديم محمد ابراهيم عبادة.- 

العربي،2006.- ط.1.

38244-38243
المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية/ حمزة فتح اهلل.- القاهرة : 

مكتبة الثقافة الدينية،2006.- ط.1. - جزآن.

38245
التشبيه عند االمام بدر الدين الزركشي/ عبد الحميد احمد  مباحث 

علي.- القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية،]1984[.- ط.1.

38246
مراعاة المخاطب في النحو العربي/ بان الخفاجي.- بيروت : دار 

الكتب العلمية،2008.- ط.1.
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38247
تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب / محمد المختار ولد اباه.- 

بيروت : دار الكتب العلمية،2008.
- ط.2.

38249-38248
اإليضاح في شرح المفصل/ ابن الحاجب أبي عمرو الدوني؛ تحقيق 

ابراهيم محمد عبد اهلل.- دمشق: دار الدين،2005.- ط.1.- جزآن.

38251
محمود  وتعليق  قراءة  الجرجاني؛  اإلمام   / اإلعجاز  دالئل  كتاب 

شاكر.- القاهرة : مكتبة الخانجي،2004. - ط.5.

38252
الخطيب   / والبديع  والبيان  المعاني   : البالغة  علوم  في  اإليضاح 
مكتبة   : الرباط  خفاجي.-  المنعم  عبد  محمد  تحقيق  القزويني، 

المعارف،2006.- ط.1.

38253
شرح المكودي على األلفية لالمام الجياني ومعه حاشية العالمة عبد 
الفاسي.-  المكودي  الرحمان  عبد  زيد  ابو  األزهري/  الملوي  الفتاح 

الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة،2002.- ط.2.

38254
شرح العالمة الكفراوي على متن األجرومية ومعه حاشية العالمة 
الرشاد  البيضاء: دار  الدار  الكفراوي.-  المالكي/  الحامدي  اسماعيل 

الحديثة،2007.

38255
األزهري  شرح  حل  في  القيوم  الحي  فتح  من  الجوهري  العقد 
الرشاد  دار   : البيضاء  الدار  الحاج.-  ابن  آجروم/  ابن  مقدمة  على 

الحديثة،2006.- ط.2.
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38256
بن  الدين  الدين محمد بن مالك على قصيدة والده جمال  بدر  شرح 
مالك المسماة المية األفعال/ بدر الدين بن مالك.- الدار البيضاء: دار 

الرشاد الحديثة،2006.

38257
عبد  الدين  محيي  محمد  األجرومية/  المقدمة  بشرح  السنية  التحفة 

الحميد.- صيدا: المكتبة العصرية،2008.

38258
العربي/ كيس قيرستينغ؛ ترجمة  اللغوي  الفكر  يونانية في  عناصر 

محمد كناكري.- اربد : عالم الكتب الحديث،2003.- ط.2.

38259
دار   : بيروت  السامرائي.-  ابراهيم  التاريخي/  اللغوي  التطور 

األندلس،1983.- ط.3.

38260
دار  القاهرة:  حجازي.-  فهمي  محمود  العربية/  اللغة  علم 

غريب،]د.ت[.

38261
االتجاهات األساسية في علم اللغة / رومان ياكوبسون؛ترجمة علي 

حاكم ناظم.- الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،2002.- ط.1.

38262
رابين؛  تشيم  العربية/  الجزيرة  في غرب  القديمة  العربية  اللهجات 
للدراسات  المؤسسة   : بيروت  مجاهد.-  الكريم  عبد  ترجمة 

والنشر،2002.- ط.1.

38263
األسلوبية وعلم الداللة / ستيفن أولمان؛ ترجمة محيي الدين محسب.- 

ألمانيا:دار الهدى،2001.
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38264
ياقوتة البيان: أرجوزة في البيان وشرحها / محمد الصغير اإلفراني؛ 
العلمية،2007.-  الكتب  دار   : بيروت  السعيدي.-  الحي  عبد  تحقيق 

ط.1.

38266-38265
مغني اللبيب عن كتب األعاريب/ ابن هشام األنصاري؛ تقديم حسن 

مجد.- بيروت : دار الكتب العلمية،2005.- ط.2.- جزآن.

38272-38268
المرزبان؛  بن  الحسن  السيرافي  سعيد  ابو  سيبويه/  كتاب  شرح 
الكتب  بيروت:دار  علي.-  سيد  مهدلي،علي  حسن  احمد  تحقيق 

العلمية،2008.- ط.1.- 5 أجزاء.

38277-38273
محمد  السالم  عبد  وشرح  تحقيق  قنبر؛  بن  بشر  ابو  سيبويه/  كتاب 

هارون.- بيروت: دار الجيل.- ط.1. - 5 أجزاء.

38280-38278
النكت في تفسير كتاب سيبويه / ابو الحجاج يوسف األعلم الشنتمري؛ 
دراسة وتحقيق رشيد بلحبيب.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية،1999 .- 3 أجزاء.

38283-38281
بن  احمد   / الجوامع  جمع  شرح  الهوامع  همع  على  اللوامع  الدرد 
األمين الشنقيطي؛ حواشي محمد باسل عيون السود.- بيروت: دار 

الكتب العلمية،1999 .- ط.1. - 3 أجزاء.

38284
المنصف شرح االمام بن جني لكتاب التصريف لالمام ابي عثمان 
المازني البصري/ ابن جني؛ تحقيق محمد عبد القادر احمد عطا.- 

بيروت : دار الكتب العلمية،1999.- ط.1.
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38285/38286
طرابلس:  الجندي.-  الدين  علم  احمد  التراث/  في  العربية  اللهجات 

الدار العربية للكتاب،1983 .- ط .1.
- نسختان.

38288-38287
الكفاف: كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية/ يوسف الصيداوي.- 

دمشق : دار الفكر،2006.- ط.2.

38289
في  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في  البالغي  البحث  مناهج 
منشأة   : االسكندرية  سلطان.-  منير  تقديم  السايح؛  خديجة  مصر/ 

المعارف،2000.

38290
من مباحث البالغة والنقد بين ابن األثير والعلوي/ نزيه عبد الحميد 

فراج.- القاهرة: مكتبة وهبة،1997 . - ط.1.

38291
مجمعيات/ كمال بشر.- القاهرة : دار غريب،2004.

38292
علم المعاني- البيان- البديع/عبد العزيز عتيق.- بيروت : دار النهضة 

العربية، ]د.ت[.

38293
الكلمة في التراث اللساني العربي/ عبد الحميد عبد الواحد.- صفاقس: 

مكتبة عالء الدين،2004.- ط.1.

38294
التحليل الداللي في الفروق في اللغة البي هاللي العسكري/ محيي 

الدين محسب.- ألمانيا : دار الهدى،2001.

38295
علوم الصوتيات عند ابن سينا/ محمد صالح الضالع.- القاهرة : دار 

غريب، 2002.
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38296
الثقافة  مكتبة   : القاهرة  المبرد.-  بن  العباس  أبو   / البالغة 

الدينية،1985.- ط.2.

38297
تعدد األوجه في التحليل النحوي / محمود حسن الجاسم.- دمشق : 

دار النمير،2007.- ط.1.

38298
فلسفة المجاز بين البالغة العربية والفكر الحديث/ لطفي عبد البديع.- 

القاهرة: الشركة المصرية العالمية،1997 .- ط.1.

38299
 : القاهرة  يوسف.-  الجليل  عبد  حسني  العربية/  اللغة  قراءة  علم 

مؤسسة المختار،2005.- ط.2.

38300
فقه اللغة/ علي عبد الواحد وافي.- القاهرة: نهضة مصر،2005.- 

ط.4.

38301
النيسابوري.-  الثعالبي  منصور  أبي  البراعة/  وسر  البالغة  سحر 

صيدا: المكتبة العصرية،2006.- ط.1.

38303-38302
النحوية: تحليل ونقد / محمود حسن الجاسم.- دمشق: دار  القاعدة 

الفكر،2007.- ط.1.- نسختان.

38304
المورد النحوي: نماذج تطبيقية في اإلعراب والصرف/ فخر الدين 

قباوة.- حلب: دار الملتقى،2006.- ط.1.

38305
 / والقصيد  النص  في شفرات  سيميولوجية  دراسة  النص:  شفرات 

صالح فضل.- بيروت : دار اآلداب،1999 .- ط.1.
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38306
يونس  محمد  العربية/  في  الداللة  أنظمة  المعنى:  وظالل  المعنى 

علي.- بيروت : دار المدار االسالمي،2007.- ط.2.

38307
نظرات في التراث اللغوي العربي/ عبد القادر المهيري.- بيروت : 

دار الغرب االسالمي،1993.- ط .1.

38308
جامعة  القاهرة:  هاشم.-  محمد  هاشم  الجاحظ/  عند  القرآني  البيان 

األزهر،]د.ت[.

38309
استدراكات السعد على الخطيب في المطول: دراسة بالغية تحليلية/ 

احمد هنداوي هالل.- القاهرة: مكتبة وهبة،2001 .- ط.1.

38310
الجرجاني وابن  القاهر  الخالدين عبر  الناقدين  بين  العربية  البالغة 
دار  بيروت:  عالل.-  على  غريب  العاطي  عبد  الخفاجي/  سنان 

الجيل،1993.- ط.1.

38311
األنجلو  مكتبة   : القاهرة  أنيس.-  ابراهيم   / اللغة  أسرار  من 

المصرية،2003.- ط.8.

38312
عالم   : القاهرة  عمر.-  مختار  احمد   / والمجتمع  واللغة  أنا 

الكتب،2002.- ط.1.

38314-38313
عالم  القاهرة:  عمر.-  مختار  احمد  العرب/  عند  اللغوي  البحث 

الكتب،2003.- ط.8.

38315
علم الداللة العربي/ فايز الداية.- دمشق: دار الفكر،2006.- ط.5.
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38316
الكتب،2006.-  عالم  القاهرة:  عمر.-  مختار  احمد  الداللة/  علم 

ط.6.

38317
النهضة  دار   : بيروت  عتيق.-  العزيز  عبد  المعاني/  علم 

العربية،]د.ت[.

38318
بشر.-  كمال  وتعليق  أولمان؛ترجمة  ستيفن   / اللغة  في  الكلمة  دور 

القاهرة : دار غريب،1997.- ط.12. 

38319
األصول: دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي/ تمام 

حسان.- الدار البيضاء: دار الثقافة ،1991 .

38320
دار   : القاهرة  الغالييني.-  مصطفى   / العربية  الدروس  جامع 

الحديث،2005.
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37413-37411
موسوعة الفقه االسالمي المعاصر/ عبد الحليم عويس.- المنصورة : 

دار الوفاء للطباعة و النشر والتوزيع،2005.- ط.1.- 3أجزاء.

37415/37414
قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية: فرنسي – عربي/ ممدوح 
جديدة  طبعة   -.2001 ناشرون،  لبنان  مكتبة   : بيروت  حقي.- 

ومنقحة.- جزء واحد، نسختان.

37417-37416
الدين  موسوعة تاريخ األديان/ فراس السواح.- دمشق : دار عالء 

للنشر والتوزيع والترجمة، 2007. - ط.2.- جزآن.

37439-37418
قصة الحضارة  /رول ديورانت؛ ترجمة فؤاد أندراوس.- القاهرة : 
مكتبة األسرة، 2001.- 42 جزء في 22 مجلد.- )مهرجان القراءة 

للجميع(.

37444-37440
نبع  السياسي واالجتماعي واالقتصادي من  الفكر  موسوعة أصول 
تقديم  النبراوي؛  خديجة  الراشدين/  الخلفاء  وهدي  الشريفة  السنة 
حسن عباس زكي، علي جمعة محمد.- القاهرة : دار السالم، 2004 

.- ط.n- 5.1 أجزاء.

37446-37445
النور. عبد  جبور  فرنسي/  عربي-  المفصل:  النور  عبد   معجم 

- بيروت : دار السلم للماليين،2006. - ط .10.- جزآن.

37448-37447
عيسى  بن  موسى  بن  محمد  الدين  كمال  الكبرى/  الحيوان  حياة 

الدميري؛ وضع حواشيه أحمد حسن بسج.
- بيروت : دار الكتب العلمية، 2003.- ط.2.- جزآن.
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37451-37450-37449
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية/ جالل الدين سعيد.- تونس : 

دار الجنوب للنشر، 2004.
- جزء واحد،3 نسخ.

37455-37452
الفنان  ريشة  السحار؛  جودة  سعيد  العربي/  الفكر  أعالم  موسوعة 

جمال قطب.- القاهرة: مكتبة مصر، 2003.- 4 أجزاء.

37456
والمعاصرة  الكالسيكية  الفرنسية  اللغة  قاموس  الكبير زائد:  الكامل 
والحديثة- فرنسي- عربي/ يوسف محمد رضا.- بيروت: مكتبة لبنان 

ناشرون، 1999.- ط.3.- جزء واحد.

37457
Le nouveau petit Robert : dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française 
/ Paul Robert ; directrice Jorette Rey –Debove, 
Alain Rey.- Paris : éd. Le Robert, 2009.-nouvelle 
éd.- vol.1.

37458
المورد : قاموس عربي – إسباني / روحي البعلبكي.- بيروت : دار 

العلم للماليين، 2007 .- ط.6. - جزء واحد.

37459
المعجم األلماني- العربي : معجم لدراسة اللغة األلمانية يحتوي العديد 
من المصطلحات العلمية و الفنية / جونتر كرال.- بيروت : مكتبة 

لبنان ناشرون، 2000.- طبعة جديدة .- جزء واحد.

37460
معجم المؤلفات السياسية / فرنسوا شاتليه، أوليفيه دوهاميل، إيفلين 

بيزيه؛ ترجمة محمد عرب صاميال.
للدراسات والنشر ، 2001.-  - بيروت : مجد- المؤسسة الجامعية 

ط.2.- جزء واحد.
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37461
القاموس العلمي للقانون اإلنساني/ فرانسوارز بوشيه سولنييه؛ أحمد 
مسعود، مراجعة عامر الرمالي،مديحة مسعود.- بيروت : دار العلم 

للماليين، 2006.- ط.1.- جزء واحد.

37463-37462
معجم مصطلح األصول : تعريفات لغوية، شروحات لكتب األصول، 
التونجي.-  محمد  توثيق  و  مراجعة  هالل؛  هيثم  تاريخية/  نبذات 

بيروت : دار الجيل، 2003.- ط.1.- جزء واحد.- نسختان.

37464
معجم الباقالني في كتبه الثالث : التمهيد، اإلنصاف، البيان/ سيرة 
والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة   – مجد   : بيروت  فرحات.- 

والتوزيع، 1991.- ط.1.- جزء واحد.

37466-37465
 / موضوعي  كشاف   : الكريم  القرآن  من  اإلنسانية  العلوم  أصول 
والنشر  للطباعة  الوفاء  دار   : المنصورة   -. محمد  عطية  زينب 

والتوزيع، 1995.- ط.1.- جزآن.

37467
عطية.-  الدين  محيي   / الكريم  القرآن  آليات  االقتصادي  الكشاف 
فرجينيا : المعهد العالمي للفكر االسالمي ، 1991.- ط.1.- جزء 

واحد.- ) سلسلة األدلة و الكشافات،1(.

37468
معجم المصطلحات في علمي التجويد والقرءات / إبراهيم بن سعيد 
 -. واحد  جزء   -.2004 الجامعة،  مطابع   : الرياض  الدوسري.- 

)سلسلة معاجم المصطلحات،1(

37469
فتح الرحمان لطالب آيات القرآن : معجم ألفبائي مفصل آليات القرآن 
الكريم/ ترتيب علمي زاده فيض اهلل بن موسى الحسني المقدسي.- 

لبنان : دار الكتب العلمية، 2005.- ط.1.- جزء واحد.
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37470
العثماني  بالرسم  الكريم  القرآن  بحاشية  القيمة  القرآنية  الموسوعة 
مع التمييز الكوفي للفظ الجاللة مفخم الالم / يوسف عمر مبيض.- 

دمشق : منار للنشر والتوزيع،]د.ت[.- جزء واحد.

37471
معجم الشعراء اإلسالميين/ حاكم حبيب الكريطي.- بيروت : مكتبة 

لبنان ناشرون، 2005 .- ط. 1. - جزء واحد.

37472
مفردات ابن الخطيب : قاموس األلفاظ الحضارية من القرن الثامن 
العلي  عبد  تقديم  و  تحقيق  الخطيب؛  ابن  الدين  لسان  الهجري/ 

الودغيري.- الرباط: منشورات عكاظ ، 1988.- ط.1.

37473
الجامعية  المؤسسة   : بيروت  السامرائي.-  ابراهيم  معجميات/ 

للدراسات والنشر والتوزيع، 1991. - ط.1. 

37474
الحيوان/  ذيل  المثلث،  والعالم،  السماء   : فريدة  معجمية  نصوص 
مهدي  صالح  وتقديم  تحقيق        السيوطي؛  القزاز،  القرطبي، 

الفرطوسي.- سراييفو : دار الشرق األوسط، 1999 .

37475
 / أمثلة و شواهد  أبجدي في األضداد مع  : معجم  مجاني األضداد 

ميشال مراد.- بيروت : دارالمجاني، 2007.- ط.1.

37476
المعجم المفصل في اللغويين العرب/ إميل بديع يعقوب.- بيروت : 

دار الكتب العلمية، 1997 .- ط.1.- جزآن.

37477
أطلس تاريخ األنبياء و الرسل/ سامي بن عبد اهلل بن أحمد المغلوث.- 

الرياض : العبيكان، 2007.- ط.8.
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37478
معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين/ عفيف بهنسي.

- بيروت : مكتبة لبنان ناشرون، 1995 .- ط.1.

37480
موجز تاريخ الكون: من االنفجار األعظم إلى االستنساخ البشري/ 

هاني رزق.- دمشق : دار الفكر، 2003.- ط.1.

37482-37481
موسوعة الفلسفة والفالسفة / عبد المنعم الحنفي.- ] القاهرة[ : دار 

مدبولي، 1999.- ط.2.- جزآن.

37485-37483
معجم ديانات وأساطير العالم/ إمام عبد الفتاح إمام.- القاهرة : مكتبة 

مدبولي، ]د.ت[.- 3 أجزاء.

37486
الطالب : قاموس فرنسي عربي/ بسام بركة.- بيروت : دار  رائد 

ومكتبة الهالل،2008.- ط.4 .

37487
Oxford Word Power :– إنكليزي  الحديث  أكسفورد   قاموس 

/ إنكليزي – عربي
 

-37488 من 37506 إلى 37509
Oxford advanced leaner’s dictionary / A.S. Hornby.- 

London : oxford university press,] s.d.[.- 7th éd.

37494-37492/37491-37489
موسوعة الالند الفلسفية: معجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية/ 

اندريه الالند.- بيروت : عويدات، 2008.- 3أجزاء )نسختان(.

37497-37496-37495
المورد: قاموس عربي- إنكليزي/ روحى البعلبكي.- بيروت : دار 

العلم للماليين، 2006.- 3 نسخ.
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من 37498 إلى 37501
Le nouveau petit Robert 2008, Paul Robert.- ]paris 
[ : normandy roto impression,2008.

من 37502 إلى 37505
Harrap’s shorter : Dictionnaire anglais / Français.- 
Italie :la tipografica varese,2005.- 8ème éd.

من 37510 إلى 37515
دار   : بيروت  ادريس.-  سهيل   / عربي  فرنسي  قاموس   : المنهل 

اآلداب للنشر والتوزيع ، 2007.- ط.38 . - 6 نسخ.

37516-37519
الحنفي؛وضع  التهانوي  علي  محمد  الفنون/  اصطالحات  كشاف 
 -.2006 العلمية،  الكتب  دار   : بيروت  أحمد حسن بسج.-  حواشيه 

ط.2.- 4 أجزاء.

37523-37520
كتاب العين مرتبا على حروف المعجم/ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 

ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي.
- بيروت : دار الكتب العلمية، 2003 .- ط.1.- 4 أجزاء.

37553-37524
الموسوعة الفقهية / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الكويت : 

وزارة األوقاف و الشؤون، 2002 . - 45 جزء )30 مجلد(.

37556-37554
بدر  المسجد األعظم بوزان/  الوصفي لمخطوطات خزانة  الفهرس 
العمراني الطنجي، محمد سعيد الغازي؛ إشراف وتنسيق ومراجعة 
عبد اللطيف الجيالني.- المملكة المغربية : وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية،2008.- ط.1.- 3 أجزاء.

37559-37558-37557
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية/ عمر عمور؛ تقديم أحمد 

شوقي بنبين.- الرباط: الخزانة الحسنية، 2007.- 3 نسخ.
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37565-37560
معجم مقاييس اللغة/ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا؛ تحقيق 

وضبط عبد السالم محمد هارون.
- بيروت : دار الجيل، 1999 .- 6 أجزاء.

37569-37568-37567-37566
البعلبكي.- بيروت : دار  المورد: قاموس إنكليزي – عربي/ منير 

العلم للماليين، 2007.- ط.41 . - جزء واحد، 4 نسخ.

37570
العلم  دار   : بيروت  بدوي.-  الرحمان  عبد  المستشرقين/  موسوعة 

للماليين، 1993.- ط.3.- جزء واحد.

37572-37571
Le petit larousse illustré / larousse.- 
Montparnasse : larousse , 2007.-1 vol., 2 ex.

37593-37582
تهذيب اللغة / أبو منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي؛ تحقيق 
العلمية،2004.-  الكتب  دار   : بيروت  الرحمان مخير.-  عبد  أحمد 

ط.1.- 12 جزء.

37617-37594
موسوعة الرواد/ تعريب بهيج مال حويش ؛ تنضيد الحروف دومينيك 

كارن .- برشلونة : مطابع ديداكو،]د.ت[.
- 24 جزء.

37623-37618
مذكرات محمد عزة دروزة : سجل حافل بمسيرة الحركة العربية 
هـ/  هـ1404-  الزمن.1305  من  قرن  خالل  الفلسطينية  والقضية 
الغرب  دار   : بيروت   -. دروزة  / محمد عزة   1984  – م   1887

اإلسالمي،1993.- ط.1.- 6 أجزاء.
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37624
لغة-  فقه-   – القرآن  علوم  تعريفات مصطلحات   : التعريفات  كتاب 
فلسفة – تصوف – مكاييل – موازين- مقاييس- رتب على الحروف 
الفبائيا/ علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي ؛ تحقيق 
وزيادة محمد عبد الرحمان المرعشلي.- بيروت: دار النفائس للطباعة 

، 2007.- ط.2. - جزء واحد.
معاجم وفهارس
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37926
القاضي.-  منصور  ترجمة  بودون؛  ريمون   / الفوضى  موضع 
والتوزيع،1999  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة   : بيروت 

.- ط.1.- جزء واحد

37927
العيسوي.-  الرحمان  عبد   / اإلنسان  دراسة  في  الكمي  المنهج 

بيروت:النهضة العربية.]د.ت[.- ط.1.

37928
األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية / هشام أحمد عوض 

جعفر.- فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
1995 .- )سلسلة الرسائل الجامعية،14(.- ط.1.

37929
القاهرة:  السيد عمر.-  االسالم/  للصفوة في صدر  السياسي  الدور 
الرسائل  سلسلة   ( اإلسالمي،1996.-  للفكر  العالمي  المعهد 

الجامعية،29(.

37930
ابن متويه وآراؤه الكالمية والفلسفية/ سعيد مراد.- القاهرة: مكتبة 

األنجلو المصرية،1991 .

37931
حسن  وتحقيق  تعريب  ؛  بين  سون  زي-  سون  الحرب/  قف 

توركماني.- دمشق: االولى للنشر،2003.- ط.1.

37932
أساطير وكالة االستخبارات المركزية األمريكية/ فيليب آجي؛ترجمة 

حمدي الصاحب.- دمشق: األوائل،2004.- ط.1.

37933
ماري  فنكلشتاين؛ترجمة  نورمان  الهولوكست/  اليهود  منع  كيف 

شهرستان.- دمشق: األوائل،2003.- ط.1.
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37934
القتل من أسفار اليهود د وبروتوكوالت حكماء صهيون إلى فارس 

بال جواد/ مازن النقيب.- دمشق: األوائل، 2004.- ط.1.

37935
الخديعة الكبرى:هل اليهود - حقا - شعب اهلل المختار/ محمد جمال 

طحان.- دمشق: األوائل، 2003.- ط.1.

37936
 : دمشق  البدري.-  جمال   / شارون..أمس..اليوم..غدًا   : الدم  مثلث 

األوائل، 2003.- ط.1.

37937
دمشق: بدوان.-  علي   / االنتفاضة  إلى  النكبة  جنين:من   مخيم 

األوائل، 2002.- ط.1.

37938
نادية   / اإلسالم  في  الخارجية  العالقات  وحدة   : اإلسالمية  الدولة 
اإلسالمي، للفكر  العالمي  المعهد  القاهرة:  مصطفى.-   محدود 

1996 .- ط.1. - )مشروع العالقات الدولية في االسالم،4(.

37939
وضع الدول اإلسالمية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخالفة 
للفكر  العالمي  المعهد  القاهرة:  محمود مصطفى.-  نادية   / العثمانية 

اإلسالمي،1996.- )مشروع العالقات الدولية في اإلسالم،12(

37940
الدولة العباسية : من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط / نادية 
األسالمي، للفكر  العالمي  المعهد   : القاهرة  مصطفى.-   محمود 

1996 .- )مشروع العالقات الدولية في اإلسالم،9(.

37941
في مصادر التراث السياسي االسالمي: دراسة في إشكالية التعميم قبل 
االستقراء والتأصيل/ نصر محمد عارف.- القاهرة: المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي،1994 .- ط.1.- )سلسلة المنهجية االسالمية، 2 (
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37942
المقدمة العامة للمشروع / نادية محمود مصطفى.- القاهرة: المعهد 

العالمي للفكر اإلسالمي،1996.- ط.1.- 
)مشروع العالقات الدولية لإلسالم،1(.

37943
من أجل صهيون: التراث اليهودي- المسيحي في الثقافة األمريكية / 

فؤاد شعبان.- دمشق : دار الفكر،2003.- ط.2.

37944
الثقافة  مكتبة  القاهرة:  زيدان.-  جرجي   / الماسونية  تاريخ 

الدينية،2004.

37945
الرشاد، دار  القاهرة:  مؤنس.-  حسين   / اليهود  نفهم   كيف 

2004.- ط.3.

37946
دار  دمشق:  الغزالي.-  محمد   / إسرائيل  ودولتهم  المعتدون  اليهود 

القلم،1999 .- ط.1.

37947
الغد  دار  المنصورة:  جاد.-  أحمد  صهيون/  حكماء  بروتوكوالت 

الجديد،2002.- ط.1.

37948
رؤية  القاهرة:  اسماعيل.-  محمود  اإلسالم/  في  السرية  الحركات 

للنشر والتوزيع،2006.- ط.6.

37249
الماسونية والمنظمات السرية ماذا فعلت؟ ومن خدمت؟/ عبد المجيد 

همو؛مراجعة وتدقيق إسماعيل.- دمشق: األوائل،2003.- ط.1.
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37971-37950
عبد  وتطبيقية/  نظرية  دراسة  الصهيوني:  والمصطلح  الخطاب  في 

الوهاب المسيري.- القاهرة: دار الشروق، 2003. - ط.1.
- نسختان

37951
قراءة في بروتوكوالت حكماء صهيون/ أحمد خالد عبده.- القاهرة: 

دار القلم، 2003. - ط.1.

37952
الرابحون اليغشون أبدًا / جون أم هانتسمان؛ ترجمة مركز التعريب 

والبرمجة.- بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006. ط.1.

37953
السالم الصليبي/ توماش ما ستناك؛ ترجمة بشير السباعي.- القاهرة: 

المجلس األعلى للثقافة، 2009.- ط.1.

37954
العراق أوال: حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق األوسط )عملية 

شيخينا(/ جوفيالز؛ ترجمة مروان سعد الدين.
- دمشق: االوائل، 2003.- ط .1.

37955
انتبهوا ... الدجال يجتاح العالم / محمد منير إدلبي.- دمشق : األوائل، 

2002.- )اإلسالم الذي يجهلون ،3(.

37956
الفجر الكاذب : أوهام الرأسمالية العالمية / جون جريي؛ ترجمة أحمد 

فؤاد بلبع.- القاهرة: مكتبة الشروق،2000.- ط.1.

37957
األسلحة السرية في الحرب العالمية الثانية / وليم ب. برور؛ تعريب 

سميح أبو فارس.- الرياض: العبيكان،2003 .- ط.1. 
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37958
الدرجة صفر للتاريخ أو نهاية العالم / جغار، كريشنان، كينتز، بارلو؛ 

ترجمة عدنان حسن.- االذقية : دار الحوار،2004.- ط.1.

37959
عند مفترق الطرق: حرب أكتوبر...ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها 

/ محمد حسنين هيكل.- القاهرة : دار الشروق ، 2003.- ط.1.

37960
تعايش الثقافات : مشروع مضاد لهنتنغتون / هارالد موللر؛ ترجمة 

إبراهيم أبو هشهش.- طرابلس: دار أويا،2005.

37961
محمد   / الالهوت  كليات  في  اإلسالمي...  الدين   : الخفي  الحوار 

الحسيني اسماعيل.- القاهرة: مكتبة وهبة،2003.
- )حوار األديان أمام القضاء العالمي(.

37962
الدين زايد.-  بدر  / محمد  العلم والممارسة  بين  الدولية  المفاوضات 

القاهرة : مكتبة الشروق الدولية،2003.- ط.1.

37963
هويدي.-  فهمي  الميزان/  في  العلماني  التطرف  خطاب  المفترون: 

القاهرة : دار الشروق،1999 .- ط.2.

37965-37964
هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين / يوسف أيوب حداد.-

بيروت : بيسان، -2004 ط.1.- جزآن.

37966
/ جمال  المعاصرة  اليهودية  : دراسة في األصولية  السيف األحمر 

بدري.- دمشق : األوائل،2003 .- ط.1.

37967
اإلسالم وأوروبا : تعايش أم مجابهة؟ / انجمار كارسون ؛ ترجمة 

سمير بوتاني.- القاهرة : مكتبة الشروق الدولية،2003.
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37968
ايزنبرغ،  دنس   / العالم  في  االسرائيلية  اإلرهاب  أفعى  الموساد: 
اهلل.-  العبد  رفيقة  يونس،  منتصب  ترجمة  الندو؛  ءان،أيلي  يوري 

دمشق : دار عالء الدين،)د.ت(.

37969
التعاون بين إسرائيل و نظام جنوب أفريقيا / إليزابيث ماثيوت؛ترجمة 

منصور أبو الحسن.- دمشق : دار عالء الدين،2003.- ط.1.

37970
وكر الجاسوسية: جاسوسية الشركات األمريكية / مارك باري، آدم 

بننبرع؛تعريب فواز زعرور.- الرياض: العبيكان،2003.- ط.1.

37972
فاذر  أولد  أدوين   / هيروشيما  حتى  الجذور  من  اليابان  تاريخ 
الدين، دار عالء   : دمشق  الشام.-  يوسف شلب  ترجمة   ريشا ور؛ 

2000.- ط.1.

37973
المواثيق والعهود عند يهود ومفهوم السالم / صبر هالل.- بيروت : 

دار اإلمام مالك،2005.- ط.1.

37974
كوستيلو،  تيم  برشر،  جيريمي   / التضامن  قوة  تحت  من  العولمة 
العبيكان، الرياض:  الياس.-  كامل  أسعد  تعريب  سميث؛   برندان 

2003.- ط.1.

37975
نوربوت   / والتبعية  السلطة  بين  الواصل  الخيط  بالتوافق:  اإلدارة 

هرمان؛ تقريب هاني صالح.- الرياض: العبيكان،2003. - ط.1.

37976
دزيدزيك،  جان  الستة/  األيام  لحرب  السياسية  والخفايا  األسرار 
تادوز والشنوفسكي؛ ترجمة منصور أبو الحسن.- دمشق : دار عالء 

الدين،2002.- ط.1.
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37977
إسرائيل، العراق، الواليات المتحدة / إدوارد سعيد.- بيروت : دار 

اآلداب،2004.- ط.1.

37978
ديكتاتورية العولمة : قراءة تحليلية في فكر المثقف / محمد حسين أبو 

العال.- القاهرة : مكتبة مدبولي، 2004.- ط.1.

37979
الحقائق السرية عن الجمعية الماسونية / نقله إلى العربية مجموعة 

من المترجمين.- بيروت : بيسان،2003 .- ط.1.

37980
دار   : باريس  عنان.-  اهلل  عبد  محمد   / السرية  الجمعيات  تاريخ 

بيبليون،2005.

37981
النزارية / برتارد  الحشيشية : االغتيال الطقوسي عند االسماعيلية 

لويس؛ ترجمة سهيل زكار.- دمشق : دار قتيبة،2004.- ط.1.

37982
بروتوكوالت حكماء صهيون/ ترجمة إحسان حقي.- بيروت : دار 

النفائس،2002 .- ط.3.

37983
محمد  الحضارات/  وصراع  األرماجدون...  معركة   : المؤامرة 

الحسينس إسماعيل.- القاهرة: مكتبة وهبة،2004 .- ط.1.- ط.1.

37984
حكومة العالم الخفية : أوراق ماسونية سرية للغاية : المخطط السري 
للسيطرة على العالم من خالل الدين والفكر/ منصور عبد الحكيم.- 

دمشق : دار الكتاب العربي،2006.- ط.1.
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37986-37985
فر؛  شفيعي  محمد   / اإليرانية  اإلسالمية  للثورة  الفكرية  األسس 
لتنمية  الحضارة  مركز   : بيروت  زراقط.-  حسن  محمد  ترجمة 
الفكر اإلسالمي،2007.- ط.1.- نسختان. - ) سلسلة الفكر االيراني 

المعاصر( 

37988-37987
االسالمي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة   : والدولة  الحكم  نظريات 
والقانون/ محمد مصطفوي.- بيروت : مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الدراسات  سلسلة   ( نسختان.-  واحد.-  جزء  االسالمي،]د.ت[.- 

الحضارية،4(.

37990-37989
نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر/ علي فياض.- 
جزء  االسالمي،2008.-  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز   : بيروت 

واحد،نسختان.- )سلسلة الدراسات الحضارية، 12(.
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36783
كتاب في المنطق : العبارة / أبو نصر الفارابي ؛ تحقيق محمد سليم 

سالم.- ]القاهرة[ : مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،
1976.- جزء واحد.

36784
العلوم عند المسلمين : مقدمة مصورة / هوارد ر. تيرنر ؛ ترجمة 
فتح اهلل الشيخ ؛ مراجعة أحمد عبد اهلل السماحي.- القاهرة: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع األميرية، 2004.- جزء واحد .- )المشروع 

القومي للترجمة، 644 (.

36785
مفهوم التقدم في العلم/ تنسيق سالم يغوت.- الدار البيضاء : مطبعة 
النجاح الجديدة، 2004 .- الطبعة 1.- جزء واحد.- منشوراي كلية 

اآلداب و العلوم االسالمية بالرباط.- )ندوات ومناظرات، 112(.

36786
الفكر العلمي في المغرب : العصر الوسيط المتأخر/ تنسيق بناصر 
البعزاتي.- الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة ، 2003.- ط.1.- 
بالرباط.-  االنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  واحد.-  جزء 

)ندوات ومناظرات،104(.

36787
حنا  سمير  ترجمة  وولبرت؛  لويس  الطبيعية/  غير   .. العلم  طبيعة 
صادق.- القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية،2001.- 

جزء واحد.- ) المشروع القومي للترجمة،282(.

36788
العربية : من واقعية أرسطو وأفالطون  الفلسفة  العقل في  إصالح 

إلى إسمية ابن تيمية وابن خلدون/ أبو يعرب المرزوقي.
.- ط.3.- جزء   2001 العربية،  الوحدة  دراسات  : مركز  لبنان   -

واحد.- ) أطروحات الدكتوراه ، 25(.
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36789
إنسانية  بناء حضارة  واآلخر،نحو  األنا  : جدل  الحضارة  فلسفة  في 
واحدة/  مصطفى النشار.- القاهرة : دار قبراء الحديثة، 2007.- ط 

.1.- جزء واحد.

36790
فالسفة الشرق/ أ. ف. توملين؛ ترجمة عبد الحميد سلبم؛ مراجعة علي 

أدهم.- القاهرة: دار المعارف، 1994 .- ط.2. - جزء واحد.

36792-36791
ماري  والروماني/  اليوناني  العصرين  في  الفالسفة  النساء  تاريخ 
عبد  فتحي  محمد  مراجعة  مراد؛  محمود  ترجمة  ويث؛  إيلين 
.2000 والنشر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار   : اإلسكندرية   -.  اهلل 

- جزء واحد، نسختان.

36793
العلوم الطبيعية في فلسفة ابن رشد / حسن مجيد العبيدي .- بيروت: 

دار الطليعة، 1995 .- ط.1.- جزء واحد.

36794
ترجمة  هيرمان،  آرثر  الغربي/  التاريخ  في  االضمحالل  فكرة  
طلعت الشايب، تقديم رمضان بسطاويسي.- القاهرة : الهيئة العامة 
لشؤون المطابع األميرية، 2000.- جزء واحد .- )المشروع القومي 

للترجمة، 233 (.

36795
الفلسفة اليابانية المعاصرة / يوري كوزلوفسكي؛ ترجمة خلف محمد 
الجراد.- بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 

1995 .- ط1.- جزء واحد.

36796
طريف  يمنى  ودراسة  وتقديم  ترجمة  كراوثر؛  ج.ج.  العلم/  قصة 
الخولي، بدوي عبد الفتاح.- القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1997 .- جزء واحد.- )المشروع القومي للترجمة، 20(.
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36797
صالح   / األتباع  و  األصول  في  دراسة  بغداد:  في  الفلسفي  الفكر 

مهدي هاشم.- القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2005 .
- ط1.- جزء واحد.

36798
كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة/ أبو نصر الفارابي؛ تقديم وتعليق 

ألبير نصري نادر.- بيروت : دار المشرق، 2002 .
- ط.8.- جزء واحد .- )المجموعة الفلسفية نصوص ودروس(.

36799
للطباعة  الطليعة  دار   : بيروت  لسود.-  منجي  الفالسفة/  إسالم 

والنشر، 2006.- ط.1.- جزء واحد .- )اإلسالم واحدا ومتعددا(.

36800
ضد التأويل ومقاالت أخرى/ سوزان سونتاغ ؛ ترجمة نهلة بيضون، 
للترجمة،  العربية  المنظمة   : بيروت   -. المولى  سعود  مراجعة 

2008.- ط.1.- جزء واحد.

36801
راشد؛  رشدي  والحساب/  الجبر  بين  العربية  الرياضيات  تاريخ 
ترجمة حسين زين الدين.- بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

2004 .- ط.2.- جزء واحد.

36802
األنواء واألزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم / عبد اهلل بن 
حسين بن عاصم الثقفي؛ تحقيق نوري حمودي القيسي، محمد نايف 

الدليمي.- بيروت : دار الجيل، 1996 .- ط.1 . جزء واحد.

36808-36803
مصطفى  اهلل،  خلف  محمد  ترجمة  سارتون؛  جورج  العلم/  تاريخ 
األمير طه الباقر...و آخرون.- القاهرة: دار المعارف، 1991.- 6 

أجزاء، نسخة واحدة.
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36809
شرح تلخيص أعمال الحساب/ أبو الحسن القلصادي؛ تقديم وتحقيق 
 1999 وترجمة فارس بنطالب.- بيروت : دار الغرب اإلسالمي، 

.- ط.1.- جزء واحد.

36810
اإلسالم والعلم : مناظرة رينان واالفغاني/ ترجمة ودراسة مجدي 
األميرية،  الهطابع  لشؤون  العامة  الهيئة   : القاهرة  الحافظ.-  عبد  

2005.- )المشروع القومي للترجمة، 829(.

36811
الفكر الفلسفي في مصر القديمية/ مصطفى النشار.- القاهرة : الدار 

المصرية السعودية، 2004.- ط.1.- جزء واحد.

36812
المنطق متعدد القيم : بين درجات الصدق وحدود المعرفة/ صالح 
2002.- جزء  للطباعة،  الجالل  : شركة  القاهرة  محمود عثمان.- 

واحد.

36813
ابن تيمية واستئناف القول الفلسفي في اإلسالم / عبد الحكيم أجهر.- 

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2004.
- ط.1.- جزء واحد.

36814
الدار  العلوي.-  الدين  لقراءة جديدة )جمال  : مدخل  الرشدي  المتن 

البيضاء،دار توبقال للنشر، 1986 .- ط.1.- جزء واحد.
- )المعرفة الفلسفية(.

36816-36815
المؤلفين؛  من  مجموعة  العلم/  ديننة  في  مطارحات  والعلم،  الدين 
لتنمية  الحضارة  مركز   : بيروت  زراقط.-  حسن  محمد  تعريب 
نسختان.- )سلسلة  واحد،  .- ط.1.- جزء   2008 االسالمي،  الفكر 

الدراسات الحضارية،11(.
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36817
المصطلح الفلسفي عند العرب/ دراسة وتحقيق وتعليق عبد األمير 

األعسم.- القاهرة المصرية العامة للكتاب، 1989.
- ط.2.- جزء واحد.

36818
نحو رؤية جديدة للتاريخ الفلسفي باللغة العربية / مصطفى النشار.- 

القاهرة : مطبعة أوالد عبده أحمد،]1993[.- ط. 1. - جزء واحد.

36819
أدهم.-  علي  ترجمة  رينان؛  أرنست  الفلسفية/  رينان  محاورات 
القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية،1998 .- ط.2. - جزء واحد.

36820
الفلسفة الشرقية / ريتشارد أزيرن، بورن ڤان لون إمام.- ]القاهرة[: 

مطابع المجلس األعلى لآلثار،2003 .- جزء واحد.
- ) المشروع القومي للترجمة،451(.

36821
بدايات التفلسف اإلنساني: الفلسفة ظهرت في الشرق/ مهدي فضل 

اهلل.- بيروت : دار الطليعة،1994.- ط.1.- جزء واحد.

36822
الفلسفة الحديثة : من ديكارت إلى هيوم/ إبراهيم مصطفى إبراهيم.- 

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،2001.
- ط.1.- جزء واحد.

36823
علم المناظر وعلم انعكاس الضوء أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي/ 
رشدي راشد.- لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية،2003.- جزء 

واحد.- )سلسلة تاريخ العلوم عند العرب،6(.
الفلسفة- المنطق – االبستمولوجيا
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36824
في  نقدية  دراسة   : والفلسفي  الديني  الفكر  في  المعرفة  مصادر 
بن  تقديم عمر  الزنيدي،  زيد  بن  الرحمان  عبد  د.   / االسالم  ضوء 
.1992 للطباعة،  الجيل  دار  الفجالة:  الخطيب.-  بن عودة  اهلل   عبد 

- ط.1.- جزء واحد.

36825
بدوي.-  الرحمان  عبد   / العربية  الحضارة  في  والفالسفة  الفلسفة 

سوسة: دار المعارف للطباعة والنشر،]د.ت[.- جزء واحد.
- )موسوعة الحضارة العربية االسالمية،1(.

36826
الفلسفة  في  الداللة  مباحث  تطور  اللغة:  وفلسفة  الظاهراتية 
الشرق، أفريقيا   : بيروت  بناني.-  لحكيم  العرب  د. عز   النمساوية/ 

 2003.- جزء واحد.

36827
تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي/ مصطفى النشار القاهرة : 

دار قباء الحديثة،2007.- جزء واحد.

36828
الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان / عبد الوهاب المسيري.- بيروت : 

دار الفكر المعاصر،2007.- ط.2.- جزء واحد.

36829
دوهيم؛  بيار  العالم/  نظام  كتاب  من  :قسم  العربية  الفلسفة  مصادر 

ترجمة أبو يعرب المرزوقي.- دمشق : دار الفكر، 2006.
- جزء واحد.

36830
تاريخ الفلسفة الحديثة / وليم كلى رايت ؛ ترجمة محمود سيد أحمد؛ 
العامة  الهيئة   : القاهرة  إمام.-  الفتاح  عبد  إمام  ومراجعة  ترجمة 
لشؤون المطابع األميرية،2005.- جزء واحد.- )المشروع القومي 

للترجمة،257(.
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36831
القول الفلسفي : كتاب المفهوم والتأثيل / طه عبد الرحمان.- الدار 

البيضاء : المركز الثقافي العربي،2005.- ط.2.
- جزء واحد.- )فقه الفلسفة،2(.

36838-36832
 : بيروت  ترجمة جورج طرابيشي.-  برهييه؛  إميل  الفلسفة/  تاريخ 

دار الطليعة، 1987.- ط.2.- 7 أجزاء.

37991 
بيروت:  شحادة.-  وليد  تعريب  آر.ماندل؛  جي  والفقراء/  العولمة 

الحوار الثقافي،2004.- جزء واحد.

37992
المنطق عند ابن تيمية/ عفاف الغمري.- القاهرة : دار قباء للطباعة 

والنشر،2001.- جزء واحد.

37993
أولياء المنطق الرمزي/ أليس أمبروز، موريس الزيروڤيتش؛ترجمة 
العامة  المصرية  الهيئة  مطابع   : القاهرة  الديدي.-  الفتاح  عبد 

للكتاب،1983.- جزء واحد.

37994
أسس المنطق الصوري ومشكالته/  محمد علي أبوريان، علي عبد 

المعطي محمد.- بيروت: دار النهضة العربية، 1986.
- جزء واحد.

37995
دار  القاهرة:  دنيا.-  سليمان  الغزالي؛تحقيق  اإلمام  العمل/  ميزان 
ذخائر  )سلسلة  واحد.-  جزء  الثانية.-  الطبعة  المعارف،]د.ت[.- 

العرب،38(.

37996
المثل النورية في فن الحكمة/ محمد طاهر آن شبير الخاقاني؛ تعليق 

محمد كاظم الخاقاني.- ]د.م[: دار أنوار الهدى،1415 هـ.
- ط.1.- جزء واحد.



- 156 -

الفلسفة - املنطق - االبستمولوجيا

37997
البغدادي.-  العلمي/ كارل بوبر؛ ترجمة وتقديم محمد  البحث  منطق 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة.2006.- ط.10. - جزء واحد.

37998
الفقهية  العامية واألمثلة  إليه باأللفاظ  المنطق والمدخل  التقريب لحد 
ويليه محك النظر في المنطق/ أبو حامد الغزالي؛ تحقيق أحمد فريد 

المزيدي.- بيروت : دار الكتب العلمية،2003.- ط.1.- جزء واحد.

من 37999 إلى 38004
بن  السالم  عبد  موالي  محمد  أبو  المنطقية/  الجواهر  أرجوزة 
الحسن  بن  محمد  تحقيق  الحسيني؛  القادري  الشريف  الطيب 
.2008 والنشر،  للطباعة  وليلي  دار  مراكش:   الزهراوي.- 

- ط.1.- جزء واحد،  6 نسخ.

38005
تعليق  السالمي؛  بن حميد  اهلل  أبو محمد عبد  العقول/  أنوار  مشارق 

أحمد بن حمد الخليجي؛تحقيق عبد المنعم العاني.
- ]القاهرة[: مكتبة االستقامة،2003.- ط.2.- جزء واحد.

38006
ن.ف.  األخرى/  العوالم  إلى  الميتافيزيقي  الحس  وراء  ما  من 
فيبرينتسوف؛ ترجمة سعيد العمر.- دمشق: دار عالء الدين،2001.- 

ط.2.- جزء واحد.

38007
والتأويل/ سوزان روبين  الجمهور  في  مقاالت   : النص  في  القارئ 
سليمان، إنجي كروسمان؛ ترجمة د. حسن ناظم، علي حاكم صالح.- 

بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة،2007.- ط.1.- جزء واحد.

38008
علماء  نقد  اليوناني:  المنطق  مواجهة  في  المسلمون  المفكرون 
د.  الغربيين/  الفالسفة  بمنطق  وموازنته  أرسطو  لمنطق  المسلمون 
مصطفى طباطبائي؛ ترجمة عبد الرحيم مالزئي البلوشي.- بيروت : 

دار ابن حزم،1990.- ط.1.- جزء واحد.
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38009

القريحة  صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم ويليه جهد 
بكر  أبي  بن  الرحمان  عبد  الدين  جالل  النصيحة/  تجريد  في 
السيوطي؛ تخريج وتعليق أحمد فريد المزيدي.- بيروت: دار الكتب 

العلمية،2007.- ط.1.- جزء واحد.

38010
رسالة في المنطق: إيضاح المبهم في معاني السلم/ أحمد الدمنهوري؛ 
تحقيق وتقديم عمر فاروق الطباع.- بيروت: مكتبة المعارف،1996.- 

ط.1.- جزء واحد.

38011
أمر بين أمرين: ثنائيات اإلنسان والكون بمنطق التأويل والتفسير/ 
محمد خاقاني.- بيروت : دار الهادي، 2005.- ط.2. - جزء واحد.

38012
تجديد المنهج في تقويم التراث / طه عبد الرحمان.- بيروت : المركز 

الثقافي العربي، 1994.- جزء واحد.

38013
فندي.-  مأمون  سبتمبر/   11 بعد  والعرب  أمريكا  الحداثة:  ضحايا 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،2003.- جزء واحد.

38014
من أسرار العقل/ غدويس وغروست؛ ترجمة أحمد رمو.- دمشق : 

دار عالء الدين،2004.- ط.1.- جزء واحد.
الفلسفة- المنطق – االبستمولوجيا

38015
الرد على المنطقيين / ابن تيمية؛ تقديم وضبط وتعليق رفيق العجم.- 

بيروت : دار الفكر اللبناني،1993.- ط.1.- جزآن.

38017
كتاب اإليضاح لقوانين االصطالح في الجدل والمناظرة/ محيي الدين 
يوسف بن عبد الرحمان بن الجوزي؛ تحقيق محمود بن محمد السيد 

الدغيم.- القاهرة : مكتبة مدبولي،1995 .- ط.1.- جزء واحد.
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38018
مقدمة في المنطق الرمزي/ أ.هـ. بيسون، د.ج. أوكونر؛ ترجمة عبد 
)سلسلة  للكتاب.-  العامة  المصرية  الهيئة   : القاهرة  الديدي.-  الفتاح 

نصوص فلسفية(.

38020-38019
النمط   عن  مستقلة  والفهم  التبصير  في  رؤية   : المخطوط  التراث 

االستشراقي/ خالد أحمد حسنين علي حربي.
ط.1.-   -.2004 والنشر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  االسكندرية:   -

جزآن

38021
الجندي.-  فرج  الرحيم  عبد  األخضري؛  المنطق/  في  السلم  شرح 

القاهرة: المكتبة األزهرية للتراث،2005.- جزء واحد.

38022
سطوة الذهب: قصة استبداده بالقلوب والعقول/ بيتر ل. برنشتاين؛تعريب 
العبيكان،2002.- ط.1.- جزء  الرياض: مكتبة  مها حسن بحبوح.- 

واحد.

38023
نقد اآلراء المنطقية وحل مشكالتها ويليه خاتمة في المغالطات/ علي 

كاشف الغطاء.- قم : سليمان زاده،1427.- جزء واحد.

38026-38024
ابن  طرخان  ابن  محمد  بن  محمد  نصر  أبو  الفارابي/  عند  المنطق 

اوزلغ الفارابي؛تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم.
المكتبة  )سلسلة  3أجزاء.-   -.  1985 المشرق،  دار   : بيروت   -

الفلسفية(.

38027
المنطق عند الفارابي/ أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان اوزلغ 
الفارابي؛ تحقيق ماجد فخري.- بيروت : دار المشرق،1987.- جزء 

واحد.
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38028
المنطق عند الغزالي في أبعاده األرسطوية وخصوصياته اإلسالمية: 
دراسة وتحليل / د. رفيق العجم.- بيروت : دار المشرق،1989 .- 

ط.1.- جزء واحد.

38029
أدب الجاحظ وفلسفته : دراسة لسيرة الجاحظ وآرائه الكالمية ومؤلفاته 
المعاد  فلسفة  ويليه  اإلسالمية  الفرق  من  وموقفه  لنوادره  وعرض 
والمعاش/ الجاحظ ؛ حسن السندوبي.- باريس: دار بيبليون،2005.- 

جزء واحد.

38030
التنوير  دار   : بيروت  دغيم.-  المعتزلة/ سميع  فكر  في  القدر  فلسفة 

للطباعة والنشر والتوزيع،2007.- جزء واحد.

38031
الستار الراوي.-  للنظرية االعتزالية/ عبد  العقل: رؤية نقدية  فلسفة 

القاهرة : دار الخلود للتراث،2005.- جزء واحد.

38032
معيار العلم في المنطق/ أبو حامد الغزالي؛شرح أحمد شمس الدين.- 

بيروت: دار الكتب العلمية،1990.- ط.1.- جزء واحد.

38033
مهدي  تحقيقية/  ومقاالت  متون  مجموعة  ألفاظ:  ومباحث  منطق 
وجاه  انتشارات  مؤسسة  طهران:  هيكوايزوتسو.-  محقق،توشي 

دانشكاه،1370.- جزء واحد.

38034
السلم في علم المنطق/ الصدر بن عبد الرحمان األخضري؛ تحقيق 
المعارف،2000.-  مكتبة  بيروت:  الطباع.-  فاروق  عمر  وتعليق 

ط.1.- جزء واحد.



- 160 -

قـــانـــــــــــــون

ǯǸøøøøøøøøøøøøøǱƘøøøǡ



- 161 -

قـــانـــــــــــــون

38459
بين  مقارنة  دراسة   : االقتصادي  الجنائي  القانون  في  المسؤولية 

القوانين العربية والقانون الفرنسي/ محمود داوود يعقوب .
- دمشق: األوائل، 2001.- ط.1.- جزء واحد.

38460
جرائم  لمكافحة  النموذجي  العربي  القانون  في  االلكترونية  التجارة 

الكمبيوتر واالنترنت / عبد الفتاح بيومي حجازي.
 - المحلة الكبرى : دار الكتب القانونية ،

 دار شتات للنشر والبرمجيات ، 2007.- جزء واحد.

38467-38461
الشافي في قانون االلتزامات والعقود المغربي / عبد الكريم شهبون.- 

سطات : مكتبة الرشاد،2002.- 7أجزاء.
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38402
حاسوبك الجديد/ إدبوت.- بيروت: الدار العربية للعلوم،2005.

38403
الدليل الكامل للمبتدئين: استقدام الكمبيوتر للمرة األولى/ بيل هول.- 

بيروت: الدار العربية للعلوم،2000.

38404
 : بيروت  أودوم.-  ويندل  الكمبيوتر/  شبكات  نحو  األولى  الخطوة 

الدار العربية للعلوم،2005.

38405
الحجاج.-  أبو  يوسف  أسامة  اإلنترنت/  عالم  إلى  الشخصي  دليلك 

القاهرة : نهضة مصر،1998.

38406
الفكر،2005.-  دار  دمشق:  عرابي.-  عال  بي/  إكس  باوربوينت 

ط.1.- )اسأل تتعلم(

38407
دليل المواقع العربية على شبكة اإلنترنت العالمية/مركز التعريب و 

البرمجة- بيروت: الدار العربية للعلوم،2003.- ط.1.

38408
Doper et réparer son PC C’est simple/Hungry 
Mїds. Paris First interactine ,2001.                                                                     

38409
دورلنغ  إكسل(/  ميكروسوفت  في  الفنية)  والرسوم  المخططات 

كندرسهي.- بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،2002.- ط.1.
 

38410
كندرسلي. دورلنغ  البيانية/  والرسوم  والجداول   التخطيطات 

- بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،2002.- ط.1.
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38411
تعزيز موقعك على الويب/ دولنغ كندرسلي.- بيروت : مكتبة لبنان 

ناشرون،2002.- ط .1.

38412
لبنان  مكتبة  بيروت:  كندرسلي.-  دولنغ  الكمبيوتر/  صيانة 

ناشرون،2003.- ط.1.

38413
تصاميم الشكل والطباعة نظام ميكروسفت إكسل/ دورلنغ كندرسلي.- 

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،2002.- ط.1.

38414
لبنان  مكتبة   : بيروت  كندرسلي.-  دورلنغ  باالنترنت/  االتصال 

ناشرون،2002.- ط.1.

38415
أوفيس 2000 المتكامل/ دورلنغ كندرسلي.- بيروت : مكتبة لبنان 

ناشرون،2002.- ط.1.

38416
 : بيروت  كندرسلي.-  دورلنغ  وإصالحها/  الكمبيوتر  أخطاء  تتبع 

مكتبة لبنان ناشرون،2002.- ط.1.

38417
إنشاء موقع على الويب/ دورلنغ كندرسلي.- بيروت : مكتبة لبنان 

ناشرون،2002.- ط.1.

38418
للبريد اإللكتروني/ دورلنغ كندرسلي.- بيروت :  الفعال  االستخدام 

مكتبة لبنان ناشرون،2005.- ط.1.

38419
إعداد األبحاث والعروض وتقديمها/ دورلنغ كندرسلي.- بيروت : 

مكتبة لبنان ناشرون،2002.
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38420
تثبيت البرامج وإدارتها/ دورلنغ كندرسلي.- بيروت : مكتبة لبنان 

ناشرون،2003.- ط.1.

38421
رهانات األنترنت/ شوقي العلوي.- بيروت : مجد،2006.- ط.1.

38422
ثقافة مجتمع الشبكة/ أحمد محمد صالح.- دمشق : دار الفكر،2004.- 

ط.1.

38423
دار  المنيا:  أمين.-  محمد  زينب   / التعليمية  الكمبيوتر  برمجيات 

الهدى،2000.- ط.1.

38424
الحاسب والمنهج الحديث/ عبد اهلل مهدي علي.- الرياض : دار عالم 

الكتب،1998.- ط.1.

38425
ميكروسوفت فرونت بادج  2002/ يورك بريس- بيروت : مكتبة 

لبنان ناشرون، 2002.- ط.1.

38426
نجيب  نائلة  عفانة،  عزواسماعيل   / الحاسوب  تدريس  طرق 
المسيرة،2006.-  خليل،الكحلوت...-عمان:دار  الخزندار،نصر 

ط.1.

38427
االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات : برنامج للتطوير الذاتي/- 

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،2002.- ط.1.

38428
 Excel : problèmes et solutions pour s’en sortir /

.coren Abdulger.- Paris :First interactine,2006
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38429
Windows. XP : poche visuel/wiley publishing.
-Paris :First interactive,2003.

38430
Poche visuel :le PC/wiley bublishing.- Paris :First 
interactive,2003.

38431
Windows XP : l’instant visuel, Jean-François 
sehen.

38432
Office en un instant : rapide, précis, visuel.

38433
لبنان،2002.-  مكتبة  لبنان:  دولنغ.-  الشخصي/  الكمبيوتر  تهيئة 

ط.1.- )سلسلة الكمبيوتر المثلى(.

38434
الدار  القاهرة:  زنجاني.-  الدين  نور   / الشخصي  الكمبيوتر 

الثقافية،2008.- ط.1.

38435
جاڤا سكريبت: Java script / York press.- بيروت : مكتبة لبنان 

ناشرون،2003.- ط.1.- جزء واحد .- )سلسلة الكمبيوتر المثلى(.
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38366
نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين/عمار بوحوش.- 

بيروت : دار الغرب االسالمي،2006.- ط.1. - جزء واحد.

38367
المساد.-  محمود    /:Effective management الفعالة  اإلدارة 

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،2003.- ط.1.- جزء واحد.

38368
دراسات في السكرتارية وإدارة األعمال: النظرية والتطبيقية/ محمود 

جميل خشان.- بيروت : دار النهضة العربية،2006.
- ط.4.- جزء واحد. 

38369
 : الرياض  آي.-  دوتينو،ريتشارد  بوني  بوزان،  توني  الذكي/  القائد 

مكتبة جرير، 2005.- ط.1.- جزء واحد.

38370
 اإلدارة المعاصرة... األصول والتطبيقات / سنان الموسوي.

 - عمان : دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 2004.
- ط.1.- جزء واحد.

 
38371

لواقع  تحليلية  دراسة  اإلداري:  والتطوير  التنمية  في  قراءات 
شموع  دار   : ]بنغازي[  صالح.-  أحمد  صالح  أ.  العربية/  اإلدارة 

الثقافة،2003.- ط.2.- جزء واحد.

38372
للنشر  الثقافة  دار  عمان:  جبرين.-  هادي  علي   / العمليات  إدارة 

والتوزيع،2006.- ط.1.- جزء واحد.

38373
الكويت:  العدلوني.-  أكرم  محمد  السويدان،  طارق  الوقت/  إدارة 

اإلبداع الخليجي؛الرياض:قرطبة للنشر والتوزيع،2004.
- جزء واحد.
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38374
لبنان  مكتبة   : بيروت  المؤلفين.-  من  مجموعة  الفعال/  التفويض 

ناشرون، 2001.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة االدارة المثلى(.

38375
لبنان  مكتبة   : بيروت  المؤلفين.-  من  مجموعة  القرارات/  اتخاذ 

ناشرون،2001.ط.1. جزء واحد.- )سلسلة االدارة المثلى(.

38376
مكتبة  بيروت:  المؤلفين.-  من  مجموعة  الفعال/  التواصل 

ناشرون،2001.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة االدارة المثلى(.

38377
كيفية التعامل مع رئيسك في العمل/ مجموعة من المؤلفين.- بيروت: 

مكتبة لبنان ناشرون،2005.- ط . 1.- جزء واحد.
- )سلسلة اإلدارة المثلى(.

38378
القيادة اإلدارية الفعالة / مجموعة من المؤلفين.- بيروت: مكتبة لبنان 

ناشرون،2001.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة اإلدارة المثلى(.
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36883-36880
كتاب الحيوان / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ وضع حواشيه 
 -.2003 العلمية،  الكتب  دار   : بيروت  السود.-  عيون  باسل  محمد 

ط.2.- 7 أجزاء في 4 مجلدات.

36886-36885
رسائل الجاحظ : الفصول المختارة من كتب الجاحظ / أبي عثمان 
بن  اهلل  عبيد  اإلمام  اختيار  ؛  البصري  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو 
حسان ؛ شرحه وعلق عليه محمد باسل عيون السود .- بيروت : دار 

الكتب العلمية، 2000 .- ط.1.- 4 أجزاء في مجلدين

36887
األسفرايني؛  الدين  عصام  ابراهيم   / المجاز  في  الفارسية  الرسالة 
ناصر،  جامعة   : ليبيا  الجربى.-  رمضان  علي  وتحقيق  دراسة 

1997.- ط.1.- جزء واحد.

36888
جابر   / العرب  عند  البالغي  و  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة 

عصفور.- بيروت : المركز الثقافي العربي، 1992.- ط.3.
- جزء واحد

36889
ناصر  الغانمي،  سعيد  ترجمة  ريتشاردز؛  آ.أ.   / البالغة  فلسفة 

الحالوي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2002. - جزء واحد.

36890
كتاب المالحن/ أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي؛ تحقيق 

عبد اإلله نبهان.- دمشق : وزارة الثقافة، 1992 .
جزء   -.)91  ، العربي  التراث  إحياء  الثقافة،  وزارة  )منشورات   -

واحد.

36892/36891
في فلسفة البالغة العربية : علم المعاني / حلمي مرزوق.- اإلسكندرية 

: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 2004.- ط.1.
- جزء واحد، نسختان
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36893
الشرقاوي.-  / عفت  الجاهلي  دروس و نصوص في قضايا األدب 

بيروت : دار النهضة العربية،]د.ت[.- جزء واحد.

36894-36884
السادس  القرن  إلى  وتطوره  أسسه   : العرب  عند  البالغي  التفكير 
كلية   : تونس  ثانية.-  طبعة   -. صمود  حمادي  قراءة(/  )مشروع 
كلية  )منشورات  نسختان.-  واحد،  جزء   -.1994 منوبة،  االداب 

.)  XXI  االداب منوبة ، سلسلة االداب ؛ مجلد

36895
التمثيل والمحاضرة / أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 

الثعالبي؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو.
- ]الرياض[:الدار العربية للكتاب، 1983.- ط.2.- جزء واحد.

36896
البالغة العربية : أصولها وامتداداتها / محمد العمري.- الدار البيضاء 

: أفريقيا الشرق، 1999.- جزء واحد.

36897
الخانجي،  القاهرة : مكتبة  أباطيل وأسمار / محمود محمد شاكر.- 

2005.- ط.3.- جزء واحد.

36898
محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء البلغاء / الراغب األصبهاني؛ 
 -.1986 الجيل،  دار   : بيروت  زيدان.-  ابراهيم  واختصره  هذبه 

ط.2.- جزء واحد.

36899
نوادر األعراب / جمع و تحقيق ودراسة أحمد عبد التواب.- القاهرة 

: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007.- جزء واحد.

36900
نظريات الشعر عند العرب : الجاهلية والعصور اإلسالمية / مصطفى 
الجوزو.- بيروت : دار الطليعة للطباعة و النشر ، 1981.- ط.1.- 

جزء واحد.



- 175 -

إعالميـــــــــــــات

- 175 -

أدب وبالغــــــــة

36901
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري / نجيب محمد 

البهبيتي.- ]بيروت[ : دار الفكر، ]د.ت[.- جزء واحد .

36902
 : بيروت  حسن.-  الحاج  حسين   / اإلسالم  صدر  في  العرب  أدب 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1992.
- ط.1.- جزء واحد.

36903
آثار ابن المقفع : كليلة و دمنة-األدب الكبير- األدب الصغير- الدرة 
المقفع.-  بن  اهلل  عبد  األخرى/  اآلثار  الصحابة-  في  اليتيمة- رسالة 

بيروت : دار الكتب العلمية؛ 1989.- ط.1.- جزء واحد.

36904
المرزوقي  الحسن  بن  بن محمد  أحمد  أبي علي   / المرزوقي  أمالي 
؛ تحقيق يحيى وهيب الجبوري.- بيروت : دار الغرب اإلسالمي ، 

1995 .- ط .1.- جزء واحد.

36905
؛  القرشي  الخطاب  أبي  أبي زيد محمد بن   / العرب  جمهرة أشعار 
شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور.- بيروت : دار الكتب العلمية ، 

2003.- ط.3.- جزء واحد

36911-36906
القاضي.-  وداد  تحقيق  ؛  التوحيدي  حيان  أبي   / والذخائر  البصائر 
بيروت : دار صادر للطباعة و النشر ، 1999.- ط.4.- 10 أجزاء 

في 6 مجلدات.

36919-36912
عبد  تحقيق  ؛  األندلسي  ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الفريد/  العقد 

المجيد الترحيني .- بيروت : دار الكتب العلمية، 2006.
- ط.3.- 9 أجزاء في 8 مجلدات.
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36920
التأليف  لجنة  مطبعة   : القاهرة  علي.-  كرد  محمد  البيان/  أمراء 

والترجمة والنشر، 1948.- ط.2.- جزآن في مجلد واحد.

36921
إسحاق  بن  الرحمان  عبد  القاسم  أبي   / الكتاب  أدب  رسالة  تفسير 
معهد   : القاهرة   -. سليم  الفتاح  عبد  عليه  وعلق  حققه  الزجاجي؛ 

المخطوطات العربية، 1993.- جزء واحد.

36922
شعر النساء زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم/ عفت وصال حمزة.- 

بيروت : دار ابن حزم ، 2001.- ط.1.- جزء واحد.

36923
عبد  عائشة  تحقيق  المعري؛  العالء  أبي  والشاحج/  الصاهل  رسالة 
ط.2.-   -.1984 المعارف،  دار   : القاهرة  الشاطئ.-  بني  الرحمان 

جزء واحد.- )ذخائر العرب؛ 51(.

36926-36924
على هامش السيرة / طه حسين.- القاهرة : دار المعارف، ]د.ت[.- 

3 أجزاء.

36930-36927
البيان و التبيين/ أبو عثمان عمرو بن الجاحظ ؛ تحقيق وشرح عبد 

السالم محمد هارون.- بيروت : دار الجيل.]د.ت[.
- 4 أجزاء

36931
علوم البالغة : البيان والمعاني والبديع / أحمد مصطفى المراغي.- 

بيروت : دار الكتب العلمية، 2007.- ط.4.- جزء واحد.

36932
الهاشمي. أحمد   / والبديع  والبيان  المعاني  في  البالغة   جواهر 
منقحة.  جديدة  طبعة  العلمية،2001.-  الكتب  دار   : بيروت   - 

- جزء واحد.
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36933
الشعراء في عصر النبوة والخالفة الراشدة / غازي طليمات، عرفان 

األشرق.- دمشق : دار الفكر، 2007.- ط.1.- جزء واحد.

36934
الجوزو.-  مصطفى  الجاهلية/  أدب  في  الشك  لقضية  جديدة  قراءة 

بيروت : دار الطليعة ، 2001.- ط.1.- جزء واحد

36935
جامعة   : سبها  محمد.-  سعيد  محمد  األندلسي/  األدب  في  دراسات 

سبها، 2001.- ط.1.- )منشورات جامعة سبها(. - جزء واحد.

36936
المحاسن واألضداد / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري؛ 
قدم له وشرح له ووضع فهارسه صالح  الدين الهواري.- بيروت : 

المكتبة العصرية، 2006.- جزء واحد.

36937
؛ تحقيق  األثير  الدين بن  المنظوم / ضياء  المرقوم في حل  الوشي 

جميل سعيد.- ط.2.-]د.م[ : ]د.ن[،]د.ت[.

36940-36938
تاريخ آداب العرب / مصطفى صادق الرافعي ؛ راجعه واعتنى به 

درويش الجويدي.- بيروت : المكتبة العصرية، 2004.
-  3أجزاء.

36941
بن  عمر  بن  محمد  الدين  فخر   / اإلعجاز  دراية  في  اإليجاز  نهاية 
أسرار  مع  بالمقارنة  وحققه  بأصوله  عارضه  ؛  الرازي  الحسين 
البالغة ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني وبمصادره األخرى 

وعلق عليه نصر اهلل حاجي مفتي أوغلى.
- بيروت : دار صادر ، 2004.- ط.1.- جزء واحد.

36942
البالغة : تطور وتاريخ / شوقي ضيف .- القاهرة : دار المعارف، 

]د.ت[.- جزء واحد.
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36943
 : بيروت  األندلسي.-  هذيل  ابن   / الشجعان  شعار  و  الفرسان  حلية 

مؤسسة اإلنتشار العربي، 1997.- جزء واحد.

36944
كتاب السحر والشعر/ لسان الدين بن الخطيب ؛ حققه ج.م. كنتننته 
فيرير ؛ راجعه ودققه محمد سعيد إسبر.- جبلة : بدايات للطباعة و 

النشر و التوزيع ، 2006.- ط.1 – جزء واحد.

38444
أيبك بن  خليل  الدين  صالح  الباكي/  ودمعة  الشاكي   لوعة 
، والتوزيع  للنشر  األوائل   : دمشق   الصفدي؛تحقيق محمد عايش.- 

.2003.- ط.1.- جزء واحد

38445
 أبو حيان التوحيدي إنسانا وأديبا/ محمد رجب السامرائي.- دمشق :

األوائل للنشر والتوزيع والخدمات،2002.- ط.1
.جزء واحد -

38446
ماهر ترجمة  أستورياس؛  أنجل  ميجيل  رواية/   : الرئيس   السيد 

.البطوطي.- القاهرة : مركز الصفارة العربية،2004 .- ط.3
.جزء واحد -
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38379
أبحاث ندوة الخدمة االجتماعية في االسالم القاهرة 13-11 أغسطس 
1991/ مجموعة من المؤلفين؛تقديم علي جمعة محمد.- القاهرة:المعهد 

العالمي للفكر االسالمي،1996 .- ط.1.- جزء واحد.

38380
الكتاب  العين:دار  الهويدي.-  زيد  ماهيته،اكتشافه،تنميته/   : االبداع 

الجامعي،2004.- ط.1.- جزء واحد.

38381
االبداع في مهارات اإلقناع/ جمال الهميلي.- بيروت : دار ابن حزم 

للطباعة والنشر والتوزيع،2006.- ط.1.- جزء واحد.

38382
بشير  تيرلي؛ترجمة  السريعة/جويس  القراءة  مهارات 
الرياض:  القعيد.-  حمد  بن  إبراهيم  العيسوي؛مراجعة 
واحد. جزء  ط.1.-  البشرية،2002.-  للتنمية  المعرفة   دار 

- )سلسلة التطوير االداري(.

38383
السلوك  وتنظيم  التفكير  طريقة  لتحسين  مهارات  الفعال:  االنسان 
والتعامل مع اآلخر/ جمال جمال الدين.- دمشق : دار الفكر،2006.- 

ط.3.- جزء واحد.

38384
االسالمي  للفكر  العالمي  المعهد  نظمها  النفس/  علم  ندوة  أبحاث 
والجمعية العربية للتربية االسالمية بالقاهرة 1989.- القاهرة: المعهد 

العالمي للفكر االسالمي،1993.- ط.1.- جزء واحد.

38386-38385
المنهجية االسالمية والعلوم السلوكية والتربوية : بحوث ومناقشات 
للفكر  العالمي  المعهد  االسالمي/  للفكر  الرابع  العالمي  المؤتمر 
االسالمي.- الرياض: الدار العالمية للكتاب االسالمي،1992.- جزء 

واحد.- )سلسلة المنهجية االسالمية،2(.
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38387
]القاهرة[:  حسن.-  محمد  الباسط  عبد  االجتماعي/  البحث  أصول 

مكتبة وهبة،1990.- ط.11.- جزء واحد.

38388
العيسوي؛  بشير  آن؛ترجمة  بيرلي  مادلين  الذاكرة/  تنشيط  مهارات 
إشراف إبراهيم بن حمد القعيد.- الرياض: دار المعرفة للتنمية البشرية، 

1423هـ.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة التطوير اإلداري(.

38389
الكندري.-  الرحمان  عبد  اهلل  عبد  االبداعي/  التعبير  مهارات  تنمية 

الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،1995.- ط.1.
- جزء واحد.

38390
 Training packages التدريبية:  الحقائب  تطوير 
دار   : عمان  حسنين.-  محمد  حسين   /  “ ”development

مجدالوي،2002.- ط.1.- جزء واحد.

38391
المغرب/  بشمال  االجتماعي  التغيير  آلليات  سوسيولوجية  مقاربة 

محمد المرجان.- تطوان: مطبعة الخليج العربي،2004.
- جزء واحد.- )سلسلة دراسات(.

38392
كيف تكون ظاهرة فريدة/ ألبرت إيغناتكو؛ ترجمة لجنة الترجمة.- 

دمشق : دار الدين للنشر والتوزيع والترجمة،2003.
- ط.1.- جزء واحد.

38393
روبرت  بالعفوية/  والجماعات  الناس  كسب  االرتجال: 
.2001 العبيكان،  الرياض:مكتبة  المالح.-  اإلله  عبد   لوي؛تعريب 

- ط.1.- جزء واحد.



- 183 -

إعالميـــــــــــــات

- 183 -

الرتبية وعلم النفس

38394
التتسرع بالحلول: ثالثة عشر وهما في استراتيجية التفكير/ ويليام ب. 
روس ؛ تعريب مروان الحموي.- الرياض: مكتبة العبيكان،2001.- 

ط.1.- جزء واحد.

38395
ساجد   /  ! كبير؟  بذكاء..بسرعة..وبإدراك  تقرأ  الذكية:كيف  القراءة 

العبدلي.- الرياض: قرطبة لالنتاج الغني،]د.ت[.- ط.2.
- جزء واحد.

38396
التركيز والمطالعة الناجحة/ مجتبى حورائي؛ تعريب زهراء يكانة.- 
النجاح  )سلسلة  واحد.-  جزء  ط.1.-  الهادي،2007.-  دار  بيروت: 

بال حدود(.

38397
دمشق:  عاقل.-  عاقل،منار  معن  كونديرا؛ترجمة  ميان  المحاورة/ 

األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،2000.
- ط.1.- جزء واحد.

38399
]كتابنا   : المنصورية  أنس شكشك.-  الخالق/  العقل  : ذروة  االبداع 

للنشر[،2007.- ط.1.- جزء واحد.- )سلسلة كتاب الحياة(.

38400
القعيد.-  مركز  آر.شوسكا؛ترجمة  كينيث  التفكير/  مهارات  تعليم 

الرياض: دار المعرفة للتنمية البشرية،1422.- ط.1.
- جزء واحد.- )السلسلة العالمية للتربية والتعليم(.

38401
للطباعة  حزم  ابن  دار  بيروت:  الحمادي.-  علي   / االبداع  صناعة 
االبداع  )سلسلة  واحد.-  جزء  ط.1.-  والتوزيع،1999.-  والنشر 

والتفكير االبتكاري،5(.- اصدارات مركز التفكير االبداعي، 13.
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