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145 الصحوة اإلسالمية يوسف القرضاوى مكتبة الرسالة 1995 لولوس 27
146 أصول الفقه اإلسالمى وهبة الزحيلى - - لولوس 28
147 أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان مكتبة الرسالة - لولوس 29

148 أصول الحديث علومه ومصطلحه حممد عجاج اخلطيب دار الفكر 1989 / 1459 لولوس 30

149 أصول الفقه الشيخ حممد اخلضرى - - لولوس 31

150 ( 2 – 1 )أصول الفقه اإلسالمى  وهبة الزحيلى دار الفكر 1986 / 1998 لولوس 32

151 الصحابى يسأل والنبى يجيب سلمان نصيف الدحدوح - - لولوس 33
152 الصوم طارق السويدان - - لولوس 34
153 صب العذاب حممود شكرى األلويسى - - لولوس 35



154 صعوبات القراءة والفهم الفراعى خريى املغازى عجاج - - لولوس 36

155 الصغيرة السوداء حممد عبد احلليم عبدهللا مكتبة مصر - لولوس 37

156 صائمون وهللا أعلم أمحد هبجت دار الشروق 1988 لولوس 38

157 الصرف الكافى أمين أمني عبد الغىن دار الكتب العلمية 2000 لولوس 39

158
طبعة جديدة )صحيح البخارى 

(مصحف وملونة 
ألىب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخارى

دار احياء الرتاث 
العرىب 2001 لولوس 40

159 صحيح مسلم أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى النيسابورى
دار احياء الرتاث 

العرىب 2000 لولوس 41

160 7,8,11,12. صحيح مسلم ج شرح اإلمام حمى الدين النووى دار املعرفة 2000 لولوس 42

161
فهارس الكتاب )صحيح مسلم 

(العامة 
شرح اإلمام حمى الدين النووى دار املعرفة 2000 لولوس 43

162 3 - 1. صفوة التفاسير ج العالمة حممد على الصابوىن
دار احياء الرتاث 

العرىب 2000 لولوس 44

163 صحيح إبن خزيمة
أىب بكر حممد بن إسحاق بن حزمية السلمى 

النيسابورى
مكتبة اإلسالمى 1992 لولوس 45

164 صحيح مسلم أىب احلسني بن احلجاج القشريى النيسابورى دار الفكر 1983 لولوس 46

165 الصحيح المسند من أسباب النزول أىب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى
دار / دار القدس 

إبن حزم
1994 لولوس 47

166
الصحيح المسند مما ليس فى 

2. الصحيحين ج
أىب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى

دار / دار القدس 
إبن حزم

1995 لولوس 48

167 الصداقة والصديق إبراهيم الكيالىن دار الفكر 1998 لولوس 49



168
الصراع بين الفكر العربى والفكر 

اإلسالمى
حممد قطب مكتبة السنة ابلقاهرة 1993 لولوس 50

169
الصحيح المسند مما ليس فى 

1. الصحيحين ج
أىب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى دار إبن حزم 1995 لولوس 51

170 الصمت وأداب اللسان أىب بكر عبدهللا بن حممد عبيد سفيان بن أىب الدنيا مكتبة الكتب الثقافية 1996 لولوس 52

171 5 - 1. الصحاح ج ألىب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهرى الفاراىب دار إحياء الرتاث 1999 لولوس 53

172 4 - 1. صحيح البخارى ج اإلمام إبن اجلزى دار احلديث - لولوس 54
173 صفة النار أىب بكر عبدهللا بن حممد إبن أىب الدنيا دار إبن حزم 1997 لولوس 55

174
/ قاموس إنجليزى – الصديق 

عربى
- دار الكتب املصرى - لولوس 56

175 5 - 1صحيح مسلم  اإلمام مسلم - - لولوس 57

176 4 - 1صحيح البخارى المجلد 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 

بن بردزيه البخارى
دار /دار الفكر 
صعب

1981 لولوس 58

177
صحيح التوثيق فى سيرة وحياة 

( 1 )الصديق رضى هللا عنه 
حمدى فتحى السيد دار الصحابة 1996 لولوس 59

178

صحيح التوثيق فى سيرة وحياة 

 3 )ذى النورين عثمان بن عفان 

)

حمدى فتحى السيد دار الصحابة 1996 لولوس 61

179

صحيح التوثيق فى سيرة وحياة 

على بن أبى " امير المؤمنين 

( 4 )طالب 

حمدى فتحى السيد دار الصحابة 1997 لولوس 62



180
صور إيمانية من حياة الصحابة 

والتابعين
مصطفى أبو املعاطى - 2000 لولوس 63

181
 – P/B )صحيح البخارى  

H/C )
اإلمام حممد بن إمساعيل

مجعية املكرت 
اإلسالمى

2000 / 1421 لولوس 64

182 ( P/B – H/C )صحيح مسلم   اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابورى
مجعية املكرت 
اإلسالمى

2000 / 1421 لولوس 65

183
الصحيح المسند مما ليس فى 

1. الصحيحين ج
أىب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى

مكتبة /دار إبن حزم 
دار القدس

1995  / 1415 لولوس 66

184
 )صحيح الجامع الصغير وزيادته 

2. ج (الفتح الكبير 
حممد انصر الدين األلباىن مكتبة اإلسالمى 1988 لولوس 67

185
 )صحيح الجامع الصغير وزيادته 

1. ج (الفتح الكبير 
حممد انصر الدين األلباىن مكتبة اإلسالمى 1988 لولوس 68

186 صناعة الكالم حممد كشاش مكتبة العصرية 2000 لولوس 70

187
الصحة الرياضية والعالج 

الرياضى
أمحد الصباحى عوص هللا مكتبة العصرية 1988 لولوس 71

188
صور وبطوالت من حضارتنا 

اإلسالمية
عبد احلليم عويس دار الصحوة 1402 لولوس 72

189 صالح األمة على هدى السنة حممد حممد الشريف دار الصحوة 1987 لولوس 73

190 صناعة المسرحية
ستورات كريفش    عبدهللا معتصم الدابغ 

(Penterjemah)
دار املأمون - لولوس تنفا جف 74

191 صحتك بين الحقائق واألوهام الدكتور حسان مشسى ابات دار القلم دمشق 2003 لولوس 75

192 م2004 أكتوبر 12صباح الخير  - - 2004 لولوس تنفا جف 76

193 م2004صباح الخير أكتوبر  - - 2004 لولوس 77



194 م2004 سبتمبر 28صباح الخير  - - 2004 لولوس 79

195 م2004 سبتمبر 14صباح الخير  - - 2004 لولوس تنفا جف 78

196
صحيح البخارى الطبعة 

3,2,1السلطانية  جزء 
- - - لولوس 80

197 2,1صحيح مسلم  جزء  - القاهرة مصر - لولوس 81
198 3,2,1صحيح البخارى  جزء  - - - لولوس 82
199 صالة الفجر وكيف تحافظ عليه أبو أمحد املنصورى دار اليقني 1992 / 1412 لولوس 83

200 بستان العارفين أىب زكراي حمى الدين بن شرف النووى
جملس البنجرى 
للتفقه ىف الدين

1996 / 1417 لولوس 1

201 21- بيان الشرع الجزء  العامل حممد بن إبراهيم الكندى
سلطنة عمان وزارة 

الرتاث القومى 
والثقافة

1987 / 1408 لولوس 2

202 بلوغ المرام من أدلة األحكام إبن حجر العسقالىن
الزهراء لإلعالم 
العرىب قسم النشر

1995 / 1415 لولوس 3

203 بيان احوال الناس يوم القيامة العزيز عبد السالم دار الفكر 1995 لولوس 4

204 بيجيرمى على الخطيب سليمان البجريمى دار الفكر 1995 لولوس 5

205
نشؤ الفكر السياسى اإلسالمى 

من خالل صحيفة المدينة
خالد بن صاحل احلميدى دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 6

206 بحوث فى العقيدة والتشريع إبراهيم إبراهيم هالل مكتبة النهضة 1986 لولوس 7

207 إبن عربى حياته ومذهبه
أمني بالشون    عبد الرمحن األسبانية 

Penterjemah )
مكتبة االجنلو املصرية 1965 لولوس 9



208 البيان القرأنى حممد رجب البيومى
سلسلة البحوث 

اإلسالمية
1971 لولوس 10

209 البناية فى شرح الهداية أىب حممد حممود أمحد العيىن - - لولوس 11

210
بحوث مقارنة فى الفقه اإلسالمى 

وأصوله
حممد فتحى الدريىن - - لولوس 12

211 بدع التفاسير عبدهللا حممد الصديق الغمارى مكتبة القاهرة 1965 / 1385 لولوس 13

212 إبن كثير حياته ومؤلفاته مسعود الرمحن خان الندوى Law 

Publishers
1979 لولوس 14

213
الباعث الحثيث شرح إختصار 

علوم الحديث
أمحد حممد شاكر دار الكتب العلمية 1994 لولوس 15

214 إبن الفارض والحب اإللهى حممد مصطفى حلمى دار املعارف - لولوس 16
215 البيوع الشائعة حممد توفيق رمضان البوطى - 1998 لولوس 17

216
بحوث فقهية فى قضايا إقتصادية 

معاصرة

حممد سليمان األشقر       . ماجد أبو رخيه د. د
سليمان األشقر.         د

- 1998 لولوس 18

217
الباعث الحثيث شرح إختصار 

علوم الحديث
إبن كثري دار الكتب العلمية - لولوس 19

218 بداية المجتهد ونهاية المقتصد إبن رشد القرطىب األندلسى دار الكتب العلمية 1996 لولوس 20

219
بيع العقار والثمار فى الفقه 

اإلسالمى
حممد إبن رشد بن على العثمان - - لولوس 21

220
بيع المرابحة لألمر بالشراء كما 

تجرية المصارف
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1995 لولوس 22

221
بحوث فى الفلسفة بين وتاريخ 

الفلسفة الغربية
(بزيرة سقال . د )إبن سينا وأفالطون    دار الفكر 1993 لولوس 23



222
بينات الحل اإلسالمى وشبهات 

العلمانيين والمتقربين
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1993 لولوس 24

223 البحالء للجاخط
منشورات دار مكتبة 

اهلالل
- لولوس 25

224 البالغة الواضحة مصطفى أمني/ على اجلارم  دار املعارف - لولوس 26

225

 – 1البخارى بشرح الكرمانى 

صحيح أبى عبدهللا البخارى ) 12

)

الكرماىن دار الفكر - لولوس 27

226 بل جيتس يتكلم وارين بوفيت يتكلم
مكتبة الشقرى 

الرايض
2001 لولوس 28

227 بستان عائشة جانيت لوى/ عبد الوهاب البياتى  دار الشروق 1989 لولوس تنفا جف 29

228
بناء فريق العمل خطوة على 

طريق النجاح
على حممد عبد الوهاب

دار التوزيع والنشر 
اإلسالمية

2000 لولوس 30

229
 - 1. البرهان فى علوم القرأن ج

4
بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشى مكتبة الرتاث - لولوس 31

230 بلوغ المنى فى حكم األشمنى حممد بن على الشوكاىن دار الصميعى 1994 لولوس 32

231
 - 1. البرهان فى علوم القرأن ج

4
بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشى دار الرتاث/ م  - لولوس 33

232
الباعث الحثيث شرح إختصار 

علوم الحديث للحافظ إبن كثير
أمحد حممد شاكر

دار / دار الفكر 
الكتب العلمية

- لولوس 34

233
بنو إسرائيل واليهود تاريخ 

ومصير
حممد أمحد كنعان دار البشائر 1994 لولوس 35

234
بناء فريق العمل خطوة على 

طريق النجاح
على حممد عبد الوهاب دار التوزيع اإلسالمية 2000 لولوس 36



235
, البيان المعانى,البالغة الواضحة

البديع
مصطفى أمني/ على اجلارم  دار املعارف - لولوس 37

236
بيع المرابحة لألمر بالشراء كما 

تجرية المصارف اإلسالمية
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1995 لولوس 38

237
البردة الكواكب الدرية فى مدح 

خير البرية
حممد عبد العزيز الرفاعى دار الفضيلة 1996 لولوس 39

238 بيان خطأ من أخطاء على الشافعى أىب بكر أمحد بن احلسني البيهقى مكتبة الرسالة 1986 لولوس 40

239 البارودى رائد الشعر الحديث شوقى ضيف دار املعارف - لولوس 41

240 البناية شرح الهداية حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني دار الكتب العلمية 2000 لولوس 42

241
فهارس الكتاب – البداية والنهاية 

العامة المجلد الثامن

اإلمام احلافظ أىب إمساعيل إبن كثري القرشى 
الدمشقى

دار املعرفة بريوت 
لبنان

2001 / 1422 لولوس 43

242
بغية اإليضاح لتلخيض المفتاح 

4 - 1فى علوم البالغة جلد 
عبد املتعال الصعيدى مكتبة األداب 1999 لولوس 44

243 البارودى رائد الشعر الحديث شوقى ضيف دار املعارف - لولوس تنفا جف 45
244 بلوغ األرب فى علم األدب جرمانوس فرحات دار املشرق شرم 1990 لولوس تنفا جف 46

245
بيع العقار والثمار فى فقه 

اإلسالمى
حممد راشد بن على العثمان مؤسسة الرسالة 1996 / 1417 لولوس 47

246 بداية المجتهد ونهاية المقتصد
أىب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد إبن 

رشد القرطىب
دار إبن حزم 1995 / 1416 لولوس 48

247 بغية المسترشدين
السيد الشريف عبد الرمحن بن حممد بن احلسني 

بن عمر
دار الكتب العلمية 1998 / 1418 لولوس 49



248 بيان خطأمن أخطاء على الشافعى أىب بكر أمحد بن احلسني البيهقى مكتبة الرسالة 1986 لولوس 50

249 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع
اإلمام عالء الدين أىب بكر بن مسعود الكاساىن 

احلنفى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2000 / 1421 لولوس 51

250
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 

3,4,5 ج 

اإلمام عالء الدين أىب بكر بن مسعود الكاساىن 
احلنفى

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2000 / 1421 لولوس 52

251 البالغة تطور وتاريخ شوقى ضيف دار املعارف 1965 لولوس 53

252

باب ذكر المعتزلة من كتاب 

المنية واألمل فى شرح كتاب 

الملل والنحل

أمحد بن حيى بن املرتضى دار صادر 1316 لولوس 54

253
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

6-1جلد 

أبو الوالد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد إبن 
رشد القرطىب األندلسى

دار الكتب العلمية 1996 لولوس 55

254
أبو بكر الصديق أول الخلفاء 

الراشدين
حممد رضا مكتبة العصرية 2002 لولوس 56

255
بناء المفارقة فى المسرحية 

الشعرية
سعيد شوقى

إيرتاك للطباعة 
والنشر والتوزيع

2001 لولوس تنفا جف 57

256   BUKU NAHU LAMA - - - لولوس 58
257 BUKU NAHU ARAB - - - لولوس 59
258 BUKU NAHU LAMA - - - لولوس 60

259 BUKU SARAF LAMA - - - لولوس 61

260
BUKU NAHU & 

SARAF LAMA
- - - لولوس 62

261 BUKU NAHU LAMA - - - لولوس 63

262 BUKU NAHU LAMA - - - لولوس 65



263

BUKU TAUHID & 

NAHU LAMA( 

BAHASA ARAB )

- - - لولوس 64

264 BUKU NAHU LAMA - - - لولوس 66

265 BUKU TASRIF LAMA - - - لولوس 67

266

BUKU TASYRIF  

(BAHASA ARAB 

)LAMA

- - - لولوس 69

267 BUKU FEQH LAMA - - - لولوس 68

268

بغية المرشدين فى فتاوى بعض 

األئمة من العلماء المتأخرين مع 

ضم فوائد جمة من كتب شتى 

للعلماء المجتهدين

السيد الشريف عبد الرمحن بن حممد بن احلسني 
"ابعلوى"بن عمر 

دار الكتب العلمية 1998 / 1418 لولوس 70

269
بهجة األريب فى بيان ما فى 

كتاب هللا العزيز من الغريب
على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان دار الكتب العلمية 2003 لولوس 71

270 3. بيحيرمى على الخطيب ج حممد الشربيىن اخلطيب دار الفكر 1998 لولوس 72

271 بحوث فقهية من الهند مساحة الشيخ القاضى دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 73

272 البدائع فى علوم القرأن إبن قيم اجلوزية دار املعارف 2003 / 1424 لولوس 74

273
بكاء الصحابة والتابعين والخوف 

من هللا عز وجل
أم عمر وبنت إبراهيم اإلترىب

مكتبة احلرمني للعلوم 
النافعة

1993 / 1413 لولوس 75

274 2004 فبراير 403البيان العدد  عبدهللا خلف الكويت 2004 لولوس تنفا جف 76



275 2004 مارس 404البيان العدد  عبدهللا خلف الكويت 2004 لولوس تنفا جف 77

276 2004 إبريل 405البيان العدد  عبدهللا خلف الكويت 2004 لولوس تنفا جف 78

277
الباعث الحثيث شرح إختصار 

علوم الحديث للحافظ إبن كثير
أمحد حممد شاكر دار الكتب العلمية 1983 / 1403 لولوس 79

278

بنات حول الرسول صلى هللا 

أم المؤمنين   (1)– عليه وسلم 

رضى هللا عنها جيبة النبى صلى 

هللا عليه وسلم

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 80

279

بنات حول الرسول صلى هللا 

زينب رضى  (3)– عليه وسلم 

هللا عنها العروس الهاشمية

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 81

280

بنات حول الرسول صلى هللا 

رقية رضى  (4)– عليه وسلم 

هللا عنها ذات الهجرتين

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 82

281

بنات حول الرسول صلى هللا 

أم كلثوم  (5)– عليه وسلم 

رضى هللا عنها الصابرة العابدة

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 83

282

بنات حول الرسول صلى هللا 

أسماء بنت  (6)– عليه وسلم 

أبى بكر رضى هللا عنها ذات 

النطاقين

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 84



283

بنات حول الرسول صلى هللا 

ام هانئ رضى  (9)– عليه وسلم 

هللا عنها المكية الطاهرة الولود 

الورود

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 85

284

بنات حول الرسول صلى هللا 

فاطمة رضى  (2)– عليه وسلم 

هللا عنها الزهراء البتول

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 86

285

بنات حول الرسول صلى هللا 

نسيبة بنت  (7)– عليه وسلم 

كعب رضى هللا عنها بطلة المعارك

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 87

286

بنات حول الرسول صلى هللا 

أسماء بنت  (8)– عليه وسلم 

عميس رضى هللا عنها زوجة 

األبرار

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 88

287

بنات حول الرسول صلى هللا 

زينب بنت  (10)– عليه وسلم 

على رضى هللا عنها عقيلة بنى 

هاشم

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1997 لولوس 89

288
البيان والتعريف فى أسباب ورود 

الحديث الشريف

إبراهيم بن حممد بن كمال الدين احلنفى الشهراي 
بن محزة احلسيىن

دار املعرفة 2003 لولوس 90

289 بغية الطالبين إحياء علوم الدين الشيح أمحد حممد عساف دار إحياء العلوم لولوس 91

290
أحكامه وتطبيقاته – بيع الدين 

المعاصرة
خالد حممد ترابن دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 92

291 الحدود حممد عطا السيد أمحد - - لولوس 1



292 الحديث النبوى المصور لألطفال - - - لولوس 2

293 الحقائق األساسية لإلسالم عبدهللا سعد - 1994 لولوس 3

294 أحكام العدة فى اإلسالم حممد نور الدين مربو بنجرى املكى
جملس إحياء كتب 
الرتاث اإلسالمى

1994 / 1415 لولوس 4

295 2 - 1أحكام القرأن  أىب عبدهللا حممد دار الكتب العلمية 1991 / 1412 لولوس 5

296 أحكام القرأن أىب بكر حممد بن عبدهللا املعروف إببن العرىب
دار / دار اجليل 

الكتب العلمية
1996 لولوس 6

297
الحاوى الكبير فى فقه مذهب 

18-1اإلمام الشافعى 

أىب احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردى 
البصرى

دار الكتب العلمية 1999 لولوس 7

298 الحكم الشرعى ومصادره أمحد احلصرى دار اجليل 1997 لولوس 8
299 الحالل والحرام فى اإلسالم يوسف القرضاوى - - لولوس 9
300 أحكام المعامالت الشرعية على اخلفيف دار الفكر العرىب 1996 لولوس 10

301 ( 2 – 1)الحاوى الفتاوى  جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى دار اجليل بريوت 1992 لولوس 11

302
أحكام األحكام الصادرة من بين 

شفتى سيد األنام
رفعت فوزى عبد املطلب مكتبة اخلاجنى ابلقاهرة 1989 لولوس 12

303 حلوق االمامة فى االلفة واال أالف - دار مكتبة ابحلياة - لولوس 13

304 حول المناهج تعليم الخط العربى فوزى سامل عفيفى - 1994 لولوس 14

305 ( 2 – 1 )حياة الحيوان الكبرى  كمال الدين الدمريى - - لولوس 15



306 حادى األرواح إلى بالد األفرح
حممد بن أىب بكر من سعد بن جرير الزرعى إبن 

قيم اجلوزية
مكتبة التوفيقية - لولوس 16

307
حقوق األبناء على األباء فى 

المنظور اإلسالمى
منصور الرفاعى عبيد

/ دار اجليل بريوت 
مكتبة الرتاث 

اإلسالمى القاهرة
1993 لولوس 17

308 أحكام القرأن أىب بكر حممد بن عبدهللا املعروف إببن العرىب دار الكتب العلمية 1996 لولوس 18

309 ( 7 )الحياة اإلجتماعية  أمحد شلىب القاهرة 1986 لولوس 19

310 أحكام مراهل الذمة عبدهللا حممد بن أىب بكر دار الكتب العلمية 1990 لولوس 20

311 إحياء علوم الصوفية حمى الدين الطعمى - - لولوس 21

312
حقيقة السنة والبدعة أو األمر 

باإلتباع والنهى عن اإلبتداع
خليل إبراهيم - 1992 لولوس 22

313 أحكام المعامالت كامل موسى مؤسسة الرسالة 1994 لولوس 23
314 حقيقة التوحيد يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1989 لولوس 24
315 الحالل والحرام فى اإلسالم يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 2000 لولوس 25

316
أحكام صرف النقود والعمالت فى 

الفقه اإلسالمى
عباس أمحد الباس - 1999 لولوس 26

317 أحكام المعامالت كامل موسى مؤسسة الرسالة 1994 لولوس 27
318 حول قضايا اإلسالم والعصر يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1992 لولوس 28
319 الحلول المستوردة يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1993 لولوس 29

320 ( 4,3,2,1 )إحياء علوم الدين  أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل - 1998 لولوس 30



321
الحكمة القضائى فى الشريعة 

والقانون
عبد الناصر موسى أبو البصل - 2000 لولوس 31

322 حلول لمشكلة الربا حممد بن حممد أبو شهبة دار اجليل 1990 لولوس 32
323 أحكام األسواق المالية حممد صربى هارون - 1999 لولوس 33
324 أحكام األسرة فى اإلسالم حممد مصطفى شلىب دار النهضة 1973 لولوس 34

325 حال الفناء فى التصوف اإلسالمى إبراهيم إبراهيم حممد ايسني دار املعارف 1999 لولوس 35

326 ( مجلد 5 )إحياء علوم الدين  إمام حممد الغزاىل بريوت 1998 لولوس 36

327
أحكام الموارث فى الشريعة 

اإلسالمية
حممد حمى الدين عبد احلميد العصرية 1996 لولوس 37

328 الحل اإلسالمى فريضة وضرورة يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1993 لولوس 38

329 أحكام النظر إلى المحرمات أىب بكر حممد بن عبدهللا بن جيبة - - لولوس 39
330 أحكام التيمم حيىي بن على بن أمحد احلجورى - - لولوس 40
331 حاشية الشيخ محمد الشنوانى على خمتصر إبن أىب محزة - - لولوس 41
332 أحكام األسقاط أمحد الصويغى شلبيك - - لولوس 42
333 أحكام قراءة القرأن الكريم حممود خليل احلصرى - - لولوس 43

334
حكم المرتد عند المسلمين وأهل 

الكتاب
أمحد حجازى - - لولوس 44

335 حقوق اإلنسان حممد الغزاىل - - لولوس 45
336 حراسة الفضيلة بكر بن عبدهللا أبو زيد - - لولوس 46

337 أحكام المريض فى الفقه اإلسالمى أبو بكر إمساعيل - - لولوس 47

338 الحاوى من فتاوى الشيخ األلبانى أبو مهام املصرى - - لولوس 48



339 حاشية إبن عابدين عالء الدين حممد بن على احلصكفى - - لولوس 49

340
أحكام اذن اإلنسان فى الفقه 

اإلسالمى
حممد عبد الرحيم - - لولوس 50

341 حقيقة التول والوسيلة موسى حممد على علم الكتب 1985 لولوس 51

342
حجر الماذى مختصر صحيح 

الترمذى
حممد إدريس عبد املربوى األزهرى دار الفكر - لولوس 52

343 حياة وأخالق األنبياء أمحد الصباحى دار إقرأ 1993 لولوس 53
344 حرية اإلعتقاد فى ظل اإلسالم نيسري مخيس العمر دار الفكر 1998 لولوس 54
345 حياة الصحابة حممد يوسف الكندهلوى - - لولوس 55

346
الحضارة اإلسالمية والحضارة 

األوربية
توفيق الطويل

مكتبة الرتاث 
اإلسالمى

- لولوس 56

347 أحكام سجود القرأن احلسني أهل يعيش
مكتبة الرتاث 

اإلسالمى
- لولوس 57

348 الحركات السرية فى اإلسالم حممود إمساعيل - - لولوس 58

349
حكم المرشد عند المسلمين وأهل 

الكتاب
أمحد حجازى السقا - - لولوس 59

350 حادى األرواح إلى بالد األفراج
مشس الدين حممد بن أىب بكر بن أيوابلزرعى 

الدمشقى
- - لولوس 60

351 حديث السحر فى الميزان سعد املرصفى - - لولوس 61
352 حكمة الشرع اإلنسان عبد العزيز خليفة القصار - - لولوس 62
353 حياة وأخالق األنبياء حممد الصبا عوض هللا - - لولوس 63
354 حقيقة البابية والبهائية حمسن عبد احلميد - - لولوس 64

355
أحكام صرف النقود والعمالت فى 

الفقه اإلسالمى
عباس أمحد حممد البار - - لولوس 65



356
حول أساسيات المشروع 

اإلسالمى لنهضة األمة
عبد احلميد الغزاىل - - لولوس 66

357
حكم المرتد عند المسلمين وأهل 

الكتاب
أمحد حجازى السقا القاهرة 1994 لولوس 67

358 األحكام الشرعية للدماء الطبيعية عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار دار الوطن 1998 لولوس 68

359
أحكام الفقير والمسكين فى 

القرأن العظيم والسنة المطهرة
حممد بن عمر بن سامل ابزمول دار البشائر اإلسالمية 1999 لولوس 69

360 الحديث والمحدثون حممد حممد أبوزهو - - لولوس 70
361 الحاوى للفتاوى جالل الدين عبد الرمحن السيوطى - - لولوس 71
362 الحالل والحرام فى اإلسالم يوسف القرضاوى - - لولوس 72
363 حكم اإلنكار فى مسائل الخالف فضل اهلى - - لولوس 73

364
حاشية الباجورى على إبن قاسم 

2,1. الغزى ج
الشيخ إبراهيم الباجورى

/ شركة نور أسيا 
-مطبعة هالىب فطاىن 

 اتيلند
- لولوس 74

365 2. حدث وإقرأ ج ليلى أبو زيد دار الفكر اللبناىن 1987 لولوس تنفا جف 75
366 3. حدث وإقرأ ج ليلى أبو زيد دار الفكر اللبناىن - لولوس تنفا جف 76
367 4. حدث وإقرأ ج ليلى أبو زيد دار الفكر اللبناىن 1987 لولوس تنفا جف 77
368 5. حدث وإقرأ ج ليلى أبو زيد دار الفكر اللبناىن 1989 لولوس تنفا جف 78

369
حلية األولياء وطبقات األصفياء 

2,1. ج
أىب نعيم أمحد بن عبدهللا األصفهاىن الشافعى دار الكتب العلمية 1997 لولوس 79

370 الحاوى الكبير فى فقه اإلمام املزىن دار الكتب العلمية 1999 لولوس 80



371
حاشية العالمة الصاوى على 

تفسير الجاللين
أمحد بن حممد اخللوتى الصاوى

دار إحياء الرتاث 
العرىب

1999 لولوس 81

372 4,3,2. حاشية البجرمى ج سليمان بن حممد بن عمر دار الكتب العلمية 2000 لولوس 82

373 2,1. الحاوى للفتاوى ج جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى - - لولوس 83

374 3 - 1. حاشية ج مصطفى حممد عرفة الدسوقى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 84

375 حقوق إلى فراد فى دار اإلسالم عبد الكرمي زيدان مكتبة الرسالة 1988 لولوس 85

376 كأنك تشاهدها– حجة الوداع 
أىب حممد على بن أمحد بن سعيد إبن حزم 

األندلسى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 86

377 حصوننا مهدرة من داخلها حممد حممد حسني دار الرسالة 1993 لولوس 87

378 الحروف العامة فى القرأن الكريم - مكتبة النهضة العربية 1986 لولوس 88

379 حجية السنة عبد الغىن عبد اخلالق دار الوفاء 1997 لولوس 89

380
حجية خير األحاد فيما تعم به 

البلوى

عبد الرؤف حممد / عبد الرزاق فليقة الشاحيى 
الكماىل

دار إبن حزم 2000 لولوس 90

381 الحجة فى القراءات أىب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالدية - 1999 لولوس 91
382 حضارة العرب غوستاف لوبون - - لولوس 92

383 حوار الحضارات روجيه غارودى
عويدات للنشر 

والطباعة
1999 لولوس 93



384 9حلية األولياء وطبقات األصفياء  أبن نعيم أمحد بن عبدهللا األصفهاىن الشافعى دار الكتب العلمية 1997 لولوس 94

385
الحاوى الكبير فى فقه مذهب 

5. اإلمام الشافعى ج
املزىن دار الكتب العلمية 1999 لولوس 95

386 الحمالت الصليبية ستيفن رانسيمان اهليئة املصرية للكتاب 1994 لولوس 96

387
حاشية محيى الدين شيخ زاده 

4,3جزء 
حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجوى احلنفى دار الكتب العلمية 1999 لولوس 97

388
حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة 

اإلسالمية
حسني أمحد أمني مكتبة النهضة العربية 1985 لولوس 98

389 حول األدب العربى كمال اليازجى - - لولوس 99

390 حصول التفريج بأصول التخريج شهاب الدين أمحد بن حممد بن الصديق دار الكتب العلمية 2000 لولوس 100

391 4,3,2,1حياة الصحابة مجلد  حممد يوسف الكاندهلوى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
1999 لولوس 101

392 3 - 1. حوادث الزمان ج إبن احلمصى أمحد بن حممد بن عمر األنصارى دار النفائس 2000 لولوس 102

393
خزانة األدب ولب لباب لسان 

13 - 1. العرب ج
عبد القادر بن عمر البغدادى دار الكتب العلمية 1998 / 1418 لولوس تنفا جف 103

394 الحضارة اإلسالمية عبد الرمحن حنكة امليداىن دار القلم 1998 لولوس 104

395 الحكم المطلق فى القرن العشرين عباس حممود العقار مكتبة العصرية - لولوس 105

396 الحديث النبوى وعلم النفس حممد عثمان جناتى دار الشروق 2000 لولوس 106



397
الحضارة والنظم األوربية فى 

"القسم األول"العصور الوسطى 
السيد الباز العريىن دار النهضة العربية 1963 لولوس 107

398 الحروب الصليبية

( Penterjemah)أربنست ابركر  
السيد الباز العريىن دار النهضة العربية 1967 لولوس 108

399 2حاشيتان قليوبى وعميرة  جالل الدين حممد بن أمحد احمللى دار الفكر 1990 لولوس 109

400 حضرت إمام رازى مريى نظرميس هبارت - لولوس 110

401 حوار بين مؤمن وكافر أورخان حممد على
دار الكلمة للنشر 

والتوزيع
2000 لولوس 111

402
إحراق طارق بن زياد للسفن 

!!!ال تاريخ....أسطوره
عبد احلليم عويس دار الصحوة للنشر 1995 لولوس 112

403
حول أساسيات المشروع 

اإلسالمى لنهضة األمة
اإلمام الشهيد األستاذ حسن البنا

دار التوزيع والنشر 
اإلسالمية

2000 لولوس 113

404 الحقائق الطيبة فى اإلسالم عبد الرزاق أشرف كيالىن مكتبة الرسالة احلديثة 1992 لولوس 114

405 حق المكية فقها وقضاء سعد سعد عبد السالم دار النهضة العربية 2002 لولوس 115

406 (نعمة وأمل ال نقمة ألم  )الحجاب  األستاذ مصطفى لطفى املنفلوطى
" مكتبة منارة العلماء 
اإلحياء الرتاث 

"اإلسالمى
- لولوس 116

407 1. الحاوى للفتاوى ج
اإلمام العالمة جالل الدين عبد الرمحن بن أىب 

بكر بن حممد السيوطى
دار الكتب العلمية 1988 لولوس 117



408 2. الحاوى للفتاوى ج
اإلمام العالمة جالل الدين عبد الرمحن بن أىب 

بكر بن حممد السيوطى
دار الكتب العلمية 1988 لولوس 118

409

حاشيتا شهاب الدين أحمد بن 

أحمد بنسالمة القليوبى المتوفى 

ه وشهاب الدين 1069سنة   

" عميرة " أحمد الدلسى الملقب 

 هعلى كنز 957المتوفى سنة  

الراغبين لإلمام جالل الدين محمد 

بن أحمد المحلى المتوفى سنة 

 ه شرح منهاج الطالبين 864

لإلمام النووى فى فقه الشافعية 

/ الثالث / الثانى / الجزء األول 

الرابع

Pengarang sama pada tajuk 

buku
دار الكتب العلمية 1997 /1417 لولوس 119

410 حالة أهل الحقيقة مع هللا تعالى
قطب الشريعة واحلقيقة سيدى أمحد بن على 

 ه578الرفاعى الكبري املتوىف 
دار الكتب العلمية 2004 /1425 لولوس 120

411

حكم اإلسالم فى تجارة الذهب 

وما يجوز بيعه وما ال يجوز فى 

شرع هللا

حممد بن حممد بن احلسن امليموىن دار الكتب العلمية 2002 /1423 لولوس 121

412 حاشية إبن الخياط دار الكتب العلمية - لولوس 122

413

حكم اإلسالم فى تجارة الذهب 

وما يجوز بيعه وما ال يجوز فى 

شرع هللا

حممد بن حممد بن احلسن امليموىن دار الكتب العلمية 2002 /1423 لولوس 121

414 حاشية إبن الخياط دار الكتب العلمية - لولوس 122



415

الحركة الباطنية فى ميزان 

دراسة نقدية للباطنية  )اإلسالم 

(الجاوية 

مشس البحر أندى غاليغو
جامعة العلوم 

اإلسالمية ماليزاي
2004 لولوس 123

416

رسالة المعاونة والمظاهرة 

للراغبين من المؤمنين فى سلوك 

طريق األخرة

احلبيب عبد هللا بن علوى احلداد - 1993 / 1994 / 
1995

لولوس 1

417
نواقض اإلسالم . 1: رسالتان 

ستة األصول. 2العشرة  
حممد بن سليمان التميمى مكة املكرمة - لولوس 2

418
روائع البيان تفسير أيات األحكام 

2-1. من القرأن ج
شيخ حممد على الصابوىن

دار  /دار السالم 
الصابوىن

1997 / 1417 لولوس 3

419 رأى الدين بين السائل والمجيب حممد البهى مكتبة وهبة 1997 لولوس 4

420
رسالة إلى الدعوات اإلسالمية 

من دعوة العمل اإلسالمى
مجال البنا دار الفكر اإلسالمى 1991 لولوس 5

421 رسالة السماع والطبيعى إبن الرشد دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 6

422
رسالة / رسالة السماء والعالم 

الكون والفساد
إبن الرشد دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 7

423 رسالة األثار العلوية إبن الرشد دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 8

424 رسالة النفس إبن الرشد دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 9

425 رسالة ما بعد الطبيعة إبن الرشد دار الفكر اللبناىن 1994 لولوس 10

426 ( 10 -1)روح المعانى  حممود األلوسى البغدادى - - لولوس 11

427 رواية اللغة عبد احلميد الشلقاىن دار املعارف املعاصر - لولوس 12

428
رسم المصحف واإلحتجاج فى 

القراءات
عبد الفتاح إمساعيل شلىب مصر 1960 لولوس 13



429
موسوعة الحضارة  )رحلة حياة 

(اإلسالمية 
أمحد شلىب القاهرة 1990 لولوس 14

430
روح المعانى فى تفسير القرأن 

العظيم والسبع المثانى
أىب الفضل شهاب الدين دار الكتب العلمية 199 لولوس 15

431
إرشاد السارى لشرح صحيح 

البخارى

أىب العباس شهاب الدين أمحد بن حممد 
القسطالىن

- - لولوس 16

432 رسم المصحف العثمانى عبد الفتاح إمساعيل شلىب مكتبة وهبة 1999 لولوس 17
433 الرسالة الشافية عبد القاهر اجلرجاىن دار الفكر العرىب 1998 لولوس 18

434 روضة األحباب من األدعية األدب حممد عاشق اهلى الربىن إدارة اشاعت دينيان 1988 لولوس 19

435 الرسالة المستطرفة حممد بن جعفر الكتاىن دار الكتب العلمية 1995 لولوس 20

436 الرقابة المالية فى الفقه اإلسالمى حسني راتب يوسف راين - - لولوس 21

437 روح الدين اإلسالمى عفيف عبد الفتاح طبارة - - لولوس 22
438 رسالة أحكام النكاح سعيد بن حجى البغدى احلنبلى - - لولوس 23

439
إرشاد السارى لشرح صحيح 

البخارى
أىب العباس شهاب الدين - - لولوس 24

440 روضة الناظر وجنة المناظر شعبان حممد إمساعيل - - لولوس 25
441 رحلتى مع الجماعة الصامدة حممد عبدهللا اخلطيب - - لولوس 26
442 الرد الوافر أىب بكر إبن انصر الدين الدمشقى - - لولوس 27
443 الروح مشس الدين عبدهللا حممد بن أىب بكر - - لولوس 28
444 ركن التجويد على عبد احلليم حممود - - لولوس 29
445 ركن التضحية على عبد احلليم حممود - - لولوس 30



446 ركن الثبات على عبد احلليم حممود - - لولوس 31

447
إرشاد السارى لشرح صحيح 

البخارى
أىب العباس شهاب الدين دار إحياء الرتاث 1304 لولوس 32

448 روائع الحكمة واألقوال الخالدة روحى البعلبكى دار العلم 2000 لولوس 33
449 الرجل الصنم كمال أتارتوك (فنرتمجه  )عبدهللا  عبد الرمحن  مكتبة الرسالة 1994 لولوس 34

450 روضة الطالبين أىب زكراي حيى بن شرف النووى الدمشقى دار الكتب العلمية - لولوس 35

451 الربو عند األطفال حممد أمحد النابلسى دار النهضة 1988 لولوس 36

452
الرسالة المستطرفة لبيان 

مشهور كتب السنة المشرفة
حممد بن جعفر الكتاىن دار الكتب العلمية 1995 لولوس 37

453 رسالة التوحيد اإلمام حممد عبده دار الكتب العلمية - لولوس 38

454 الرقاب المالية فى الفقه اإلسالمى حسني راتب يوسف راين دار النفائس 1999 لولوس 39

455 الريح فى الفقه اإلسالمى مشسية بنت حممد إمساعيل دار النفائس 2000 لولوس 40
456 الرأسمالية ضد الرأسمالية ميشل ألبري - 1995 لولوس 41

457 رسالة األثار العلويات إلبن رشد رفيق العجم - 1994 لولوس 42

458

الرسالة القشيرية لإلمام أبى 

القاسم عبدالكريم بن هوازن 

القشيرى

خليل املنصور دار الكتب العلمية 1998 لولوس 43

459 روضة المجين ونزهة المشاقين مشس الدين حممد بن أىب بكر بن قيم دار اخلري 1996 لولوس 44

460 أروع ما قيل فى الزهد والتصوف أميل انصف دار اجليل - لولوس 45



461 الرسول المعلم عبد الفتاح أبو غده - - لولوس 46
462 إرشاد المقلدين الطيب عمر بن احلسني اجلبكىن - - لولوس 47

463

الروض المربع يشرح زاد 

المستقنع مختصر المقنع فى فقه 

إمام السنة أحمد بن حنبل

شرف الدين أىب النحا موسى بن أمحد احلجاوى دار الكتب العلمية - لولوس 48

464

الرقابة السياسية على أعمال 

السلطة التنفيذية فى النظام 

البنرلمانى

ايهاب زكى سالم عامل الكتب 1983 لولوس 49

465 الرعاية لحقوق هللا أىب عبدهللا احلارث احملاسى - - لولوس 50

466
أراء أهل المدينة الفاضلة 

ومضاداتها
على بو ملحم دار ومكتبة اهلالل 1990 لولوس 51

467 رسالة األزهر يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1984 لولوس 52
468 ركن العمل على عبد احلليم حممود - - لولوس 53
469 رقابة األمر على الحكام على حممد حسنني - - لولوس 54
470 رسالة المذاكرة عبدهللا بن علوى احلداد احلضرمى الشافعى - - لولوس 55
471 الرسالة حممد بن إدريس الشافعى مكتبة العلمية - لولوس 56
472 الرحمة فى الطب والحكمة جالل الدين عبد الرمحن السيوطى - - لولوس 57
473 حممد سعيد الطنطاوى ربيع األول14 دار الفتح 1993 لولوس 58

474
فى كل  )رسائلى الحديثة 

المناسبات العربية والفرنسية
- مكتبة احلديثة - لولوس تنفا جف 59

475 30 - 1. روح المعانى ج األلوسى دار إحياء الرتاث 1999 لولوس 60

476 8 - 1. روضة الطالبين ج اإلمام النووى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 61

477
رائد الطالب معجم لغوى عصرى 

للطالب
جربان مسعود دار العلم للماليني 2000 لولوس 62



478 الرائد الصغير جربان مسعود دار العلم للماليني 1998 لولوس 63
479 الرعاية الحقوق هللا للحارث بن أسد احملاسىب دار اليقني 1999 لولوس 64

480
الرفع والتكميل فى الجرح 

والتبديل
حممد عبد احلى اللكنوى اهلندى

مكتبة املطبوعات 
اإلسالمية

2000 لولوس 65

481 رد المختار حممد أمني الشهري إببن عابدين دار الكتب العلمية 1994 لولوس 66

482 الرفق بالحيوان حممود مطرجى
حقوق النشر 

والتوزيع حمفوظة
- لولوس 67

483
. روضة الناظر وجنة المناظرج

1 - 2
شعبان حممد إمساعيل مكتبة الراين 1998 لولوس 68

484
الرسالة القشيرية فى علم 

التصوف

اإلمام العامل اجلامع بني الشريعة واحلقيقة أىب 
القاسم عبد الكرمي بن هوازن

دار إحياء الرتاث 1998 / 1419 لولوس 69

485 ريوار إبن خفاجة يوسف شكرى فرحات دار اجليل بريوت - لولوس 70

486
الرسالة المستطرفة لبيان 

مشهور كتب السنة المشرفة
اإلمام العالمة حممد بن جعفر الكتاىب دار الكتب العلمية 1995 / 1416 لولوس 71

487
رائق الشهد من شعر الدعوة 

والرقائق والزهد مع هللا
سيد بن حسني العفاىن مكتبة معاذ بن جبل 2000 / 1420 لولوس 72

488
روض الرياحين فى حكايات 

الصالحين

عفيف الدين أىب السعادة عبدهللا بن أسعد بن 
على

دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 73

489
. روضة الناظر وجنة المناظر ج

1-2
شعبان حممد إمساعيل مكتبة الراين 1998 لولوس 74

490 روح الخط العربى كامل البااب دار العلم للماليني 1994 لولوس 75
491 الرسالة الحميدية حسني اجلسر مكتبة احلديثة - لولوس 76



492 الرؤية الحضارية والنقدية يوسف نور عوض دار القلم - لولوس 77

493
الرد الجميل اإللهية عيسى 

بصريح اإلنجيل
اإلمام أىب حامد الغزاىل

مكتبة / دار اجليل 
الزهراء 1990 لولوس 78

494 ركائز اإليمان بين العقل والقلب حممد الغزاىل دار الشروق 1997 لولوس 79

495 "المهاتما غاندى " روح عظيم  عباس حممود العقار مكتبة العصرية 1988 لولوس 80

496 رجال عرفتهم عباس حممود العقار مكتبة العصرية - لولوس 81
497 رسالة هادئة إلى العلمانيين حممد على القطب مكتبة العصرية 2002 لولوس 82

498
الروض المربع بشرح زاد 

المستقنع
منصور بن يونس البهوتى مكتبة العصرية 2001 لولوس 83

499
الرياضة المالية والتجارية بين 

النظرية والتطبيق
خمتار حممود اهلانسى دار النهضة 1983 لولوس 84

500 الرياضيات واإلدارة اإلقتصادية عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة - لولوس 85

501 رحلة فى عالم النورسى أمحد هبجت كتاب املختار - لولوس 86

502
الرخص الفقهية فى ضوء الكتاب 

والسنة
الشيخ أمحد عزو عناية دار الكتب العلمية 2003 لولوس 87

503 رحمة األمة فى إختالف األئمة
أىب عبدهللا صدر الدين حممد بن عبد الرمحن بن 

احلسني الدمشقى العثماىن الشافعى
دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 88

504 رسائل النور الهادى األستاذ عبد السالم العمراىن اخلالدى دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 89

505
رونق التجبير فى حكم السياسة 

والتدبير

أىب القاسم حممد بن أىب العالء حممد بن حممد هللا 
مساك العاملى األندلسى

دار الكتب العلمية - لولوس 90



506
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3978 – 4: 10 /9 / 2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 91

507
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3985 – 23 :29 / 1 / 2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 92

508

رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3983  – 9 :15 / 10 / 

2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 93

509
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3945  – 17 :23 / 1/ 2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 94

510
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3951 – 28/2 : 5/3/2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 95

511
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3944 – 10 : 16/1/2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 96

512
رقم  (مجلة عرب)روز اليوسف 

3953 – 13 : 19/3/2004

حممد عبد : رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير 
املنعم

- 2004 لولوس تنفا جف 97

513
تفسير جزء  )روح القرأن الكريم 

(قد سمع 
عفيف عبد الفتاح طباره دار العلم للماليني 1984 لولوس 98

514 الرد على إبن عقيل الحنبلى
اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة 

املقدسى
دار الكتب العلمية لولوس 99

515
الرخص الفقهية فى ضوء الكتاب 

والسنة
الشيخ أمحد عزو عناية دار الكتب العلمية لولوس 100



516
جامع الدروس العربية موسوعة 

فى ثالثة أجزاء
مصطفى الغالييىن مكتبة العصرية 1998 لولوس 1

517 الجامع ألحكام القرأن (عبدهللا حممد بن أمحد  ) القرطىب دار الكتب العلمية 2000 لولوس 2

518
الجوانب اللغوية عند أحمد فارس 

الشدياق
حممد على الزركان دار الفكر 1988 لولوس 3

519
جواهر البالغة المعانى والبيان 

والبديع
أمحد اهلامشى دار الكتب العلمية 1998 لولوس 4

520 جامع الدروس العربية مصطفى الغاليبني دار الكتب العلمية 2000 لولوس 5

521 جامع النفخات القدسية حممد سعيد رمضان البوطى دار اخلري - لولوس 6

522
أجوبة عن أسئلتك فى المعامالت 

المالية
عامر سعيد الزيبارى دار إبن حزم 1999 لولوس 7

523 الجوانب اللغوية أمحد فارس الشدايق دار الفكر 1988 لولوس 8
524 جريمة الردة وعقوبة المرتد يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1996 لولوس 9
525 الجغرافية اإلقتصادية فتحى حممد أبو عناية - - لولوس 10
526 الجرائم فى الفقه اإلسالمى أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1983 لولوس 11

527
جامع األصول فى أحاديث 

الرسول صلى هللا عليه وسلم
جمد الدين إبن حممد الشيباىن دار الكتب العلمية - لولوس 12

528
جالل الدين السيوطى منهجه 

وأراءه الكالمية
حممد جالل أبو الفتح شرف دار النهضة - لولوس 13

529 الجامع فى أحاديث العبادات عبد السالم حممد بن عمر علوش - - لولوس 14
530 جامع المسانيد والسنن - - - لولوس 15

531 جامع األصول من أحاديث الرسول إلبن الكثري - - لولوس 16



532
الجهاد القتال فى السياسة 

الشرعية
حممد خري هيكل - - لولوس 17

533 الجانب األعلى فى خطب الرسول حممد إبراهيم - - لولوس 18

534 إجتماع الجيوش اإلسالمية إبن قيم اجلوزية - - لولوس 19

535 جهود المرأة فى رواية الحديث صاحل يوسف معتوق - - لولوس 20

536 الجوانب الكافى إبن قيم اجلوزية - - لولوس 21
537 جالء القلوب حممد بن بري الربكوى - - لولوس 22

538 جوامع الدماء من القرأن والسنة حممد سيد طنطاوى - - لولوس 23

539 جولة فى عالم الروح كمال عثمان بك - - لولوس 24

540
جامع العلوم والحكم فى شرح 

خمسين حديثا من جوامع الكلم
زين الدين أىب الفرج عبد الرمحن دار الكتب العلمية - لولوس 25

541 جامع البيان إبن جرير الطربى - - لولوس 26

542 الجوهر الموهوب ومنهاج القلوب على بن عبد الرمحن الكلنتا ىف اسيغ هللا مكتبة النهدى وأوالده - لولوس 27

543 جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطىب دار الكتب العلمية 1994 لولوس 28

544 الجامع العوام عن علم الكالم اإلمام أىب حامد الغزاىل دار الفكر 1993 لولوس 29

545 (األول والثانى  )الجامع الصغير  جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى - - لولوس 30

546 أجوبة عن أسئلتك فى الزكاة عامر سعيد الزيبارى - - لولوس 31

547
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 

النار
على أمحد السالوس - - لولوس 32



548
الجامع الصغير فى أحاديث 

2-1. البشير النذير ج
جالل الدين بن أىب بكر السيوطى دار الكتب العلمية - لولوس 33

549 2 – 1. جواهر األدب ج أمحد اهلامشى مكتبة املعارف - لولوس 34
550 اجمل ما كتب شاعر اإلطالل إبراهيم انجى مكتبة األسرة 1996 لولوس 35

551
الجهاد والقتال فى السياسة 

2-1. الشرعية ج
حممد خري هيكل دار البيارق 1996 لولوس 36

552

جرائم الجرح والضرب فى 

الشريعة اإلسالمية والقانون 

الوضعى

اخلالق النواوى مكتبة العصرية - لولوس 37

553 1. جامع كرامات األولياء ج يوسف بن إمساعيل النبهاىن دار الكتب العلمية 1996 لولوس 38

554
الجدول فى إعراب القرأن 

وصرفه وبيانه
حممد وصاىف دار الرشيد - لولوس 39

555
جواهر األدب فى أدبيات وإنشاء 

2-1. لغة العرب ج
السيد أمحد اهلامشى مكتبة القيارية 1969 لولوس 40

556 3. الجامع فى أحاديث العبادات ج عبد السالم بن حممد بن عمر علوش دار إبن حزم 1999 لولوس 41

557
جمع الفوائد جامع األصول 

4 - 1. ومجمع الزوائد ج
حممد بن سليمان املغرىب

مكتبة  /دار إبن حزم 
إبن كثري

1998 لولوس 42

558
– جامع الدروس العربية 

موسوعة فى ثالث أجزاء

الشيخ مصطفى / عبد املنعم خليل إبراهيم 
العاليبىن

 /دار الكتب العلمية 
مكتبة العصرية

2000 لولوس 43

559
جرائم القتل فى الشريعة 

اإلسالمية والقانون الوضعى
عبد اخلالق النواوى مكتبة العصرية - لولوس 44

560
جرائم السرقة فى الشريعة 

اإلسالمية والقانون الوضعى
عبد اخلالق النواوى مكتبة العصرية - لولوس 45



561

جامع العلوم والحكم فى شرح 

خمسين حديثا من جوامع الكلم 

3 - 1. ج

إبن رجب احلنبلى
دار / مكتبة العصرية 
السالم

2000 لولوس 46

562
جامع األسرار فى شرح المنار 

5 - 3. ج
حممد بن حممد بن أمحد الكاكى مكتبة نزار 1997 لولوس 47

563 الجواب الكافى إبن قيم اجلوزية دار النشر اإلسالمية - لولوس 48

564 الجامع فى أحاديث العبادات عبد السالم بن حممد بن عم علوس دار إبن حزم - لولوس 49

565 4 – 1. جهرة قصص العرب ج قصى احلسني دار اهلالل 1999 لولوس 50

566 2. جامع كرامات األولياء ج يوسف بنإمساعيل البيهاىن دار الكتب العلمية 1996 لولوس 51

567
جوالت فى الفقهيين الكبير 

واألكبر وأصولها
سعيد حوى دار األرقم 1981 لولوس 52

568
جواهير العقود ومعين القضاة 

2. والموقعين الشهود ج
مشس الدين حممد بن أمحد املنهاجى األسيوطى دار الكتب العلمية 1996 لولوس 53

569
 – 1. الجامع األحكام القرأن ج

20
عبدهللا بن حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الكتب العلمية 2000 لولوس 54

570

جمع الجوامع الجامع الكبير فلى 

الحديث والجامع الصغير وزوائده 

3/6/7/8/9/10. ج

جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 55

571

جامع البيان عن تأويل أى القرأن 

 - 1. المعروف تفسير الطبرى ج

30

أىب جعفر حممدبن جرير الطربى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 لولوس 56

572
الجامع الصحيح وهو سنن 

الترمذى
ألىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة دار الكتب العلمية - لولوس 57



573
الجهاد والقتال فى السياسة 

3. الشرعية ج
حممد خري هيكل دار إبن حزم 1996 لولوس 58

574 جامع التصانيف الحديثة يوسف البيان سركيني الدمشقى عامل الكتب 1993 لولوس 59

575
 )جامع الدروس العربية 

(موسوعة فى ثالثة أجزاء 
الشيخ مصطفى الغالييىن دار الكتب العلمية 2000 لولوس 60

576 جبران خليل جبران الشعر أنطوان القوال دار اجليل 1999 لولوس 61

577
جانب من قصة العصر األيام 

الحاسمة وحصادها
حسن العشماوى

دار الفتح للطباعة 
والنشر

1985 لولوس 62

578
الجوانب التطبيقية لتفويض 

اإلختصاصات
بشار عبد اهلادى دار الفرقان 1982 لولوس 63

579
" جامع البيان عن تأويل القرأن 

1" تفسير الطبرى 
أىب جعفر حممد بن جرير الطربى

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2001 لولوس 64

580

جامع البيان عن أتاويل أى 

تفسير " القرأن المعروف 

"الطبرى 

أىب جعفر حممد بن جرير الطربى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 لولوس 65

581 جغرافية العالم اإلسالمى دالل جوهر مكتبة السالم - لولوس 66
582 الجامع فى السيرة النبوية مسرية الزايد مكتبة السالم - لولوس 67

583 الجامع الصحيح
أىب احلسني مسلم بن احلجاج إبن مسلم القشريى 

النيسابورى
دار الفكر - لولوس 68

584 الجاسوس على القاموس أمحد فارس الشدايق دار صادر 1299 لولوس 69

585
الجانب اإللهى من التفكير 

اإلسالمى
حممد البهى مكتبة وهبة 1982 لولوس 70

586 1. جغرافية العالم الجديد ج على عبد الوهاب شاهني دار النهضة العربية 1994 لولوس 71
587 2. جغرافية العالم الجديد ج على عبد الوهاب شاهني دار النهضة العربية 1994 لولوس 72



588 الجغرافيا السياحية فضل أمحد يونس دار النهضة العربية - لولوس 73
589 الجغرافية اإلقتصادية فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1984 لولوس 74

590
جغرافية العالم اإلقليمية أسيا 

الموسمية وعالم المحيط الهادى
حسن سيد أمحد أبو العينني دار النهضة العربية - لولوس 75

591 الجغرافيا اإلقليمية فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1986 لولوس 76

592
الجغرافية التاريخية بين النظرية 

والتطبيق
عبد الفتاح حممد وهيبة دار النهضة العربية - لولوس 77

593 جغرافية اإلنسان عبد الفتاح حممد وهبية دار النهضة العربية 1980 لولوس 78

594

جغرافية أفريقية دراسة إقليمية 

مع التطبيق على دول جنوب 

الصحراء

فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1983 لولوس 79

595 جغرافية السكان فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 2000 لولوس 80

596 جامع الترمذى
اإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 

سورة إبن موسى الرتمذى
دار السالم الرايض 1999 / 1420 لولوس 81

597

جوانب من حضارة المغرب 

من خالل نوازل – اإلسالمى 

الونشويسى

كمال أبو مصطفى مؤسسةشباب اجلامعة 1997 لولوس 82

598
الجريمة والعقاب فى الفقه 

اإلسالمى
يونس عبد القوى السيد الشافعى دار الكتب العلمية 2003 لولوس 83

599
جامع تراجم ومسانيد الصحابيات 

المبايعات المجلد األول
سيد بن كسروى حسن دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 84

600
جامع تراجم ومسانيد الصحابيات 

المبايعات المجلد الثانى
سيد بن كسروى حسن دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 85



601
جامع تراجم ومسانيد الصحابيات 

المبايعات المجلد الثالث
سيد بن كسروى حسن دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 86

602 2 - 1. جامع الترمذى ج - مصر– القاهرة  - لولوس 87

603
جامع الترمذى وفى أخره شمائل 

(كتاب تراث )الترمذى  

لإلمام العالم أىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة 
الرتمذى

مكتبة رمحانية - لولوس 88

604 الجواهير العجيبة سيدأىمحد بن عجيبة - - لولوس 89

605
جمع القرأن الكريم فى عهد 

الخلفاء الراشدين
فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومى - 2003 / 1424 لولوس 90

606
سفينة إسالمية من أهوال الدنيا 

والبرزخ والقيامة
- - - لولوس 1

607 سورة اإلسراء سيد موىل مدرسة الفالح - لولوس 2
608 سفى المرأة حممد نور الدين مربو بنجر املكى - 1994 /1996 لولوس 3

609
 1. سلسلة األحاديث الصحيحة ج

 -4
حممد انصر الدين األلباىن - - لولوس 5

610
سلسلة األحاديث الضعيفة 

2 - 1. والموضوعة ج
حممد انصر الدين األلباىن - - لولوس 6

611 سليمان الفارسى حممد خالد اثبت
دار املقطم للنشر 

والتوزيع
1996 لولوس 7

612
سلسلة علم الكالم إلجام العوام 

عن علم الكالم
إمام أىب حامد الغزاىل دار الفكر اللبناىن - لولوس 8

613 سبعة فى ظل عرش الرحمن الشيخ عبد احلميد كشك
مكتبة الرتاث 

اإلسالمي
1997 / 1417 لولوس 9



614 أساسيات المنهج وتنظيماته
/ فتحى على يونس / حممد عزت عبد املوجود 
على أمحد مدكور/حممد كامل الناقة 

دار الثقافة القاهرة - لولوس 10

615 إسالمية المعرفة -
املعهد العاملى للفكر 

اإلسالمى
1981 / 1401 لولوس 11

616
أسماء الكتب الفقهية لسادتنا 

األئمة الشا
حممد نور الدين مربو بنجر املكى - 1994 لولوس 12

617
السياسة الشرعية فى إصالح 

الراعى الشرعية
تقى الدين أبو العباس أمحد بن تيمية دار األفاق اجلديدة 1991 / 1411 لولوس 13

618 إستنباط األحكام من النصوص أمحد احلضرى دار اجليل 1997 / 1417 لولوس 14
619 السنة قبل التدوين حممد عجاج اخلطيب مكتبة وهبة - لولوس 15

620
السياسة الجزائية فى فقه 

العقوبات اإلسالمى المقارن
أمحد احلصرى دار اجليل 1991 لولوس 16

621 السيرة النبوية مصطفى السباعى املكتب اإلسالمى 1999 / 1420 لولوس 17

622 السنة مصدرا للمعرفة والحضارة يوسف القرضاوى دار الشروق 1997 / 1417 لولوس 18

623 أسباب النزول أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 19

624 السياسة الشرعية عبد الوهاب خالف مؤسسة الرسالة 1997 لولوس 20
625 أسباب إختالف الفقهاء على اخلفيف دار الفكر العرىب 1996 لولوس 21

626 أسواق األوراق المالية مسري عبد احلميد رضوان
املعهد العاملى للفكر 

اإلسالمى
1996 لولوس 22

627 السنة مصدرا للمعرفة والحضارة يوسف القرضاوى دار الشروق 1998 لولوس 23



628
أساسيات العمل المصر فى 

اإلسالمى الواقع واألفاق
عبد احلميد حممود البعاى مكتبة وهبة 1990 لولوس 24

629 سير إعالم النبالء مشس الدين حممد بن أمحد عثمان الذهىب - - لولوس 25

630 السنن والمبتدعات فى العبادات عمرو عبد املنعم سليم - - لولوس 26

631
أساليب التشريق والتعزير فى 

القرأن الكريم
احلسني جرنو - - لولوس 27

632 سياط القلوب عائض بن عبدهللا الفرىن دار إبن حزم 2000 لولوس 28
633 سلسلة األحاديث الصحيحة حممد انصر الدين األلباىن - - لولوس 29
634 سفراء النبى حممود شيت خطاب - - لولوس 30

635
سلسية مفردات التربية اإلسالمية 

التربية الخلقية
على عبد احلليم حممود - - لولوس 31

636 السنن المأثورة حممد إدريس الشافعى دار املعرفة 1986 لولوس 32
637 أسباب نزول القرأن الكريم عبد الوهاب لطف الدايمى - - لولوس 33

638 أسرار البالغة فى علم البيان عبد القاهر اجلرجاىن دار الكتب العلمية 1988 لولوس 34

639 السنن الدارمى مصطفى ديب السبغا دار القلم 1996 لولوس 35
640 إستنباط األحكام من النصوص أمحد احلضرى دار اجليل 1997 لولوس 36
641 السيرة النبوية إلبن هشام حممد بيومى مكتبة اإلميان - لولوس 37
642 السيرة النبوية دروس وعبر مصطفى السباغى دار السالم 1998 لولوس 38
643 أساليب التحليل اإلقتصادى عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة 1986 لولوس 39

644 السنة مصدرا للمعرفق والحضارة يوسف القرضاوى - 1998 لولوس 40

645
سقوط العقوبات فى الفقه 

اإلسالمى
جرب حممود الفضيالت دار عمار 1987 لولوس 41



646
سنن الدارمى وهو اإلمام الكبير 

أبو محمد عبدهللا
مصطفى ديب البا - 1996 لولوس 42

647
وأيامه للحافظ  (صلى)سنن النبى 

إبن سعيد
عبد السالم بن حممد بن عمر علوش - 1995 لولوس 43

648 أسباب المسببات حممد عبدهللا الشرقاوى دار اجليل 1997 لولوس 44

649
السياسة الجزئية فى فقه 

العقوبات اإلسالمى المقارن
أمحد احلصرى - 1993 لولوس 45

650 أسس المنطق الرمزى المعاصر جنيب احلصارى - 1993 لولوس 46

651 أساس البالغة الزخمشرى دار الكتب العلمية 1998 لولوس 47

652 أسباب النزول النيسابورى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 48

653 أساليب التحليل اإلقتصادى عبد العزيز فهمى هيكل - 1986 لولوس 49

654
السياسة والمجتمع فى عصر 

الراشدين
إبراهيم حركات

األهلية للنشر 
والتوزيع 1985 لولوس 50

655
السياسة الجزائية فى الشريعة 

اإلسالمية
أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1983 لولوس 51

656 سنن أبى داود أىب داود سليمان إبن األشعث السجستاىن األزدى دار اجليل 1993 لولوس 52

657
السراج المنير فى الثقافة 

اإلسالمية
حممد سامل حمسن مدينة األزهر 1994 لولوس 53

658 أسس المنطق والمنهج العلمى حممد فتحى الشبيطى دار النهضة 1970 لولوس 54

659
سلسلة علم المنطق إبن رشد 

تلخيص منطق أرسطو
جريا جهامى دار الفكر 1992 لولوس 55



660 أساس اإلعراب أمحد عبد املعطى - - لولوس 56
661 السياسة المالية منذر القحف - - لولوس 57
662 أسعاف أهل العصر أىب حممد عبدهللا بن ايسني احلواىل الثمراىن - - لولوس 58

663
معاوية بن أبى " سلسلة الخلفاء 

"سفيان 
حممود شاكر - - لولوس 59

664
على بن أبى "سلسلة الخلفاء  

"طالب
حممود شاكر - - لولوس 60

665 السيرة الحلبية على إبن برهان الدين احللىب الشافعى - - لولوس 61
666 السحر عبد املنعم اهلامشى دار إبن حزم - لولوس 62

667 4 – 1. السيرة النبوية ج إلبن هشام
دار / دار املعرفة 
الفكر

- لولوس 63

668
السياسة الخارجية للدولة 

اإلسالمية
عثمان بن عثمان - - لولوس 64

669 سر إسالم األمريكيات Carol L. Anway - - لولوس 65

670 سير إعالم النبالء مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب - - لولوس 66

671 سباحة الفكر فى الجهر بالذكر أىب احلسنات حممد عبد احلى الكنرى - - لولوس 67
672 سير السالكين Terjemahan: - - لولوس 68
673 أساس اإلعراب أمحد عبد املعطى - - لولوس 69

674
معاوية بن أبى " سلسلة الخلفاء 

"سفيان 
حممود شاكر - - لولوس 70

675 السيرة النبوية أىب الفداء إمساعيل بن كثري دار املعرفة 1976 لولوس 72

676 :سلسلة حكايتى لألطفال  أمحد مشس الدين
دار الكتب العلمية 

لألطفال
- لولوس 73



677 السنن الكبرى أىب بكر أمحد بن احلسني بن على البيهقى دار الكتب العلمية 1999 لولوس 74

678 سنن إبن ماجه أىب احلسن احلنفى املعروف ابلسندى دار املعرفة 1997 لولوس 75
679 سنن النسائى جالل الدين السيوطى دار املعرفة 1999 لولوس 76

680
سبل السالم شرح بلوغ المرام 

4 - 1. من جميع أدلة األحكام ج
حممد بن إمساعيل األمري اليمىن الصنعاىن

دار إحياء الرتاث 
العرىب

1997 لولوس 77

681 11 ,7 – 1. السنن الكبرى ج اإلمام البيهقى دار الكتب العلمية 1999 لولوس 78

682
 9 – 1. سبل الهدى والرشاد ج

/11 – 13
اإلمام الصاحلى دار الكتب العلمية 1998 لولوس 79

683
سنن إبن ماجه فهارس الكتاب 

العامة
أىب احلسن احليقى املعروف ابلسندى دار املعرفة 2000 لولوس 80

684 سر إسالم األمريكيات Carol L. Anway دار املنارة 2000 لولوس 81

685 السنة مصدر المعرفة والحضارة يوسف القرضاوى دار الشروق 1998 لولوس 82

686
سلسلة األحاديث الضعيفة 

5 - 1. والموضوعة ج
حممد انصر الدين األلباىن مكتبة املعارف 2000 لولوس 83

687 3 - 1. السيرة النبوية لألطفال ج على أمحد لنب سفري - لولوس 84

688 سمير المؤمنات سلوى حممد الكندرى
دار إبن / دار حواء 

حزم
- لولوس 85

689 سيف النبى صلى هللا عليه وسلم مسري حلىب سفيم - لولوس 86

690 6- 1. سنن الترمذى ج أىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة دار احلديث 1999 لولوس 87



691 4 – 1. سنن أبى داود ج أىب داود سليمان إبن األشعث السجستاىن األزدى دار الراين 1988 لولوس 88

692 4 – 1. سنن إبن ماجه ج أىب عبدهللا حممد بن يزيد القروىن دار احلديث 1998 لولوس 89
693 5 – 1. سنن النسائى ج السيوطى والسندى دار احلديث 1999 لولوس 90
694 سيد الخلق كرميان محزة دار الشروق 1994 لولوس 91

695 8 – 1. سنن النسائى ج
عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن على اخلرساىن 

والنسائى
دار الكتب العلمية 1995 لولوس 92

696 :سلسلة علم نفس الطفل  حممد أمحد النابلسى دار النهضة العربية 1988 لولوس 93

697 1. سبل الهدى والرشاد ج اإلمام الصاحلى دار الكتب العلمية 1998 لولوس 94
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عقد : سلسلة فقه المعامالت 

اإليجارة فى الشريعة 

الضمان  )عقد الكفالة ,اإلسالمية

عقد ,فى الشريعة اإلسالمية (

الحوالة فى الشريعة اإلسالمية
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701
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714
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سنان النسائى
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717

السكان والعمران الحضرى 

بحوث تطبيقية فى بعض األقطار 

العربية

فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1984 لولوس 115

718

السيطرة العربية والتشيع 

فى ظل " الهدية " والمعتقدات 
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فان فلوتن. ج دار النهضة العربية 1996 لولوس 116

719 4 - 1. سبل السالم ج حممد بن إمساعيل الكحالىل مكتبة رحالن - لولوس 117

720
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722
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723
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- لولوس 121

724
السمط الثمين فى مناقب أمهات 

المؤمنين الطبرى
اإلمام حمب الدين الطربى املكتبة القيمة - لولوس 122

725
السيرة النبوية للحافظ المؤرخ 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى
حسام الدين القدسى دار الكتب العلمية 1988 / 1409 لولوس 123

726
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727
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730
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731
سر األسرار أو السياسة 

والفراسة فى تدبير الرئاسة
احلكيم أرسطاطاليس دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 129
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739
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742
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745
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748
كتاب غاية المائول فى علم 

4. الفراع واألصول ج
حممد بن شامس البطاشى
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749 كتاب أدب القضاء إببن أىب الدم احلمودى الشافعى دار الفكر 1982 / 1403 لولوس 7
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مجاعة الشافعى
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751
كفاية األخيار فى حل غاية 

اإلختصار
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752 كيف نعلم الخط العربى - دار الفكر املعاصر 1999 / 1419 لولوس 10

753 كتاب أصول الدين أىب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادى دار الكتب العلمية 1981 / 1401 لولوس 11

754 كتاب معالم أصول الدين إمام فخر الرازى دار الفكر 1992 لولوس 12

755 كتاب األم أمحد بدر الدين حشون دار قتيبة 1996 / 1416 لولوس 13

756 كيف نتعمل مع القرأن الكريم يوسف القرضاوى دار الشروق 1999 / 1419 لولوس 14

757
كتاب التذكرة فى القراءات         

2 -1    مجلد 
أىب احلسن الطاهر بن عبد املنعم بن غلبون - 1991 / 1411 لولوس 15

758 كشاف القناع عن متن اإلقناع للشيخ العالمة فقيه احلنابلة - - لولوس 16

759 ب1. كتاب الجواهر الخمس ج
سيدى حممد بن خطري الدين بن ابيزيد بن خواجه 

العطار
- - لولوس 17

760
كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة 

فى أصول اإلعتقاد

إمام احلرمني عبد امللك بن عبدهللا اجلويىن 
الشافعى

دار الكتب العلمية - لولوس 18

761
كتاب الطب الروحانى للجسم 

اإلنسانى فى علم الحرف
العامل العالمة اإلمام الغزاىل مكتبة الثقافية 1992 / 1412 لولوس 19

762 كتاب الكافى فى العروض القوافى للخطيب التربيزى مكتبة اخلاجنى - لولوس 20

763
كيفية صالة النبى صلى هللا عليه 

وسلم
عبد العزيز عبدهللا بن ابز

مكتبة العربية 
السعودية

1419 لولوس 21

764 كتاب التاريخ الكبير أىب عبدهللا إمساعيلنب إبراهيم اجلعمى النجارى دار الكتب العلمية - لولوس 22

765 كتاب األضداد حممد بن القاسم األنبارى مكتبة العصرية 1991 لولوس 23



766 كتاب مبادى اللغة أىب عبدهللا حممد بن عبدهللا اخلطيب األسكاىف مصر - لولوس 24

767 كتاب أصول الدين أىب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادى دار الكتب العلمية 1981 لولوس 25

768
كتاب لطائف المعارف فيما 

المواسم العام من الوظائف
زين الدين بن رجب احلنبلى /مكتبة الراين  1996 لولوس 26

769
كتاب األزمنة واألمكنة أبى على 

المرزوقى األصفهانى
دار الكتب اإلسالمية القاهرة - - لولوس 27

770 كتاب الفروع أىب احلسن على بن سليمان املرداوى - - لولوس 28

771 كنز العمال عالء الدين على املنقى بن حسام الدين اهلندى - - لولوس 29

772 كتاب العقود اللؤلؤية على بن احلسن اخلزرجى - - لولوس 30

773 كتاب األصل أىب عبدهللا حممد بن احلسن الشيباىن دار املعارف العثمانية 1973 لولوس 31

774 كتاب الوسيلة أىب حفص عمر بن حممد بن اخلضر املال املوصلى دار املعارف العثمانية 1973 لولوس 32

775 كتاب األربعين فى أصول الفقه حممد بن عمر الرازى Law 

Publishers
- لولوس 33

776 كتاب األثار أىب عبدهللا حممد بن احلسن الشيباتى - 1965 لولوس 34

777 كتاب الفتوح أىب حممد أمحد بن أغنم الكوىف دار املعارف العثمانية 1972 لولوس 35

778 التاريخ الكبير
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفى 

البخارى
دار املعارف العثمانية 1971 لولوس 36

779 كتاب أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاىن دار املسرية 1983 لولوس 37



780 كتاب الورع أمحد بن حممد بن حنبل دار الكتب العلمية 1983 لولوس 38

781 كتاب معرفة علوم الحديث أىب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلافظ النيسابورى دار الكتب العلمية 1977 لولوس 39

782 كرامات أولياء هللا أمحد بن سعد بن محدان الغامدى - - لولوس 40

783 كتاب العرشية الشريازى - - لولوس 41

784 كتاب عمل اليوم والليلة عبد الرمحن أمحد بن شعيب البنائى - - لولوس 42

785 كتاب توحيد الخالق عبد اجمليد عزيز الزنداىن - - لولوس 43

786 كتاب األخالق والسير أىب حممد على بن إمحد إبن حزم األندلوسى - - لولوس 44

787 كشف الحفاء ومزيل األلباس إمساعيل بن حممد العجلوىن - - لولوس 45

788
كتاب فضائل الصحابة والدفاع 

عن كرامتهم
عبدهللا عبد القادر التليدى - - لولوس 46

789 كتاب األربعين فى شرح الصوفية أىب سعد أمحد بن حممد بن أمحد املاليىن - - لولوس 47

790 كشاف القناع احلنابلة
دار إحياء الرتاث 

العرىب
1999 لولوس 48

791
كتاب بدائع الصنائع ترتيب 

7 - 1. الشرائع ج
عالء الدين أىب بكر بن مسعود الكاساىن

دار / دار الفكر 
الكتب العلمية

1996 لولوس 49

792 الكواكب الدرية عبد الرؤف طحان جامعة الكويت 1984 لولوس 50

793 كتاب فيه منازل األئمة األربعة
حيى بن إبراهيم بن أمحد بن حممد السلماسى 

الفقيه
- - لولوس 51

794 كرامات الصحابة أسعد حممد طيب - - لولوس 52
795 كشف الستر إبن حجر العسقالىن - - لولوس 53



796
كفاية األخيار فى حل غاية 

الإلختصار
تقى الدين أىب بكر بن حممد احلسني احلصىن دار املعرفة 2000 لولوس 54

797 كتاب لطائف المعارف زين الدين بن رجب احلنبلى مكتبة الراين 1996 لولوس 55

798
كتاب معالم أصول الدين لإلمام 

فخر الرازى
مسيع دغيم - 1992 لولوس 56

799
الكامل فى النحو والصرف 

واإلعراب
أمحد قبش /دار الفكر  - لولوس 57

800 كتاب الوقف عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب /القاهرة  2000 لولوس 58

801
كتاب الدعاء لإلمام أبى القاسم 

سليمان بن أحمد الطبرانى
مصطفى عبد القادر ورعطا - - لولوس 59

802
كتاب الورع عن اإلمام أبى 

عبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل
زينب إبراهيم القاروط - 1983 لولوس 60

803 الكافى فى القراءات السبع أىب عبدهللا حممد بن شريح الرعيىن األندلسى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 61

804 كتاب األموال أىب عبيد القاسم سالم دار الكتب العلمية 1986 لولوس 62

805
كفاية المستفيد فى علم القراءة 

والتجويد
حممد عرىب القياىن دار اخلري 1998 لولوس 63

806 كتاب الفقه على المذاهب األربعة عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيرى - - لولوس 64

807 كتاب تحصيل السعادة على بو ملحم - - لولوس 65
808 كتاب المناقب والمثالب رحيان بن عبد الواحد اخلوازرمى - - لولوس 66
809 كتاب فضائل القرأن وتالوته عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازى - - لولوس 67



810 كتاب بهجة الناظرين رضى الدين أىب الربكات حممد بن أمحد بن عبدهللا - - لولوس 68

811 الكيمياء فى الحضارة اإلسالمية على مجعان الشكيل دار الشروق 1989 لولوس 69

812 الكنن فى القراءات العشر عبدهللا بن عبد املؤمن أىب الوجيه الواسطى دار الكتب العلمية 1998 / 1419 لولوس 70

813 كتاب اإلمامة والجماعة أىب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائى - - لولوس 71
814 كتاب األشربة أىب حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة - - لولوس 72
815 كتاب نزهة النظر عبد الكرمي الفضيل - - لولوس 73
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820
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821
كتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد 
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إبراهيم اليازجى - - لولوس 79

822
كتاب أصول الدين الميزانية 

العامة فى الفكر المالى اإلسالمى
غازى عناية دار اجليل 1989 لولوس 80

823 الكامل فى اللغة واألدب أىب العباس حممد بن يزيد املربد دار الكتب العلمية 1999 لولوس 81

824 الكشكول لبهاء الدين العاملى هباء الدين العاملى - - لولوس 82



825 كتاب المأثور من اللغة ألىب العميثل األعراىب مكتبة النهضة املصرية 1988 لولوس 83

826 3 – 1. الكتاب ج عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب سيبوية دار الكتب العلمية 1999 لولوس 84

827
الكون واألرض واإلنسان فى 

القرأن العظيم
رجا عبد احلميد عراىب دار اخلري 1994 لولوس 85

828
الكافى فى الصرف والنحو 

واإلعراب
جوزيف إلياس دار العلم للماليني 1998 لولوس 86
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954
الشعر والشعراء أو طبقات 

الشعراء
أىب حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينورى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 38

955 5. شرح العالمة الزرقانى ج العالمة القسطالىن دار الكتب العلمية 1996 لولوس 39

956 ( 1 )شرح شافية إبن الحاجب  رضى الدين حممد بن احلسن األسرتاابذى دار الكتب العلمية - لولوس 40

957 9,8,4,3. شعب اإليمان ج أىب بكر أمحد بن احلسني البيهقى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 41

958 4 – 3. شرح معانى األثار ج
أىب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطماوى 

احلنفى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 42

959 شذ العرف فى فن الصرف أمحد احلمالوى دار اليقني 1996 لولوس 43
960 الشباب والحب والعزيزة نبيل حامد املعاز دار التوزيع 1999 لولوس 44
961 الشيشان مقنرة الغزاة فتحى شهاب الدين. م دار البشري طنطا 2000 لولوس 45

962
شرح شذور الذهب فى معرفة 

كالم العرب
مجال الدين عبدهللا بن هشام األنصارى دار الكتب العلمية 1996 لولوس 46

963
شرح طيبة النشر فى القراءات 

العشر

شهاب الدين أىب بكر أمحد بن حممد إبن احلزرى 
الدمشقى

دار الكتب العلمية 1997 لولوس 47



964 2 – 1. شرح إبن عقيل ج الشيخ حسني الطويل دار اخلري 1998 لولوس 48
965 شوارد اإلعراب حممود صاىف دار الفكر 1997 لولوس 49

966
شرح شذور الذهب فى معرفة 

كالم العرب
حممد إبراهيم سليم دار الطالئع - لولوس 50

967
شرح شواهد شذور الذهب فى 

معرفة كالم العرب وإعرابها
حممد على الفيومى الشافعى دار الطالئع - لولوس 51

968
 1. الشعر والشعراء إلبن قتيبةج

 -2
أمحد حممد شاكر دار احلديث 1998 لولوس 52

969 شذا العرف  فى فن الصرف أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوى دار الكتب العلمية 2000 /  2002 لولوس 53

970 الشاه ولى هللا الدهلوى حممد بشري السيالكوتى دار إبن حزم 1999 لولوس 54

971
الشيخ الغزالى كما عرفته رحلة 

نصف قرن
يوسف القرضاوى دار الشروق 2000 لولوس 55

972 شرح القواعد الفقهية أمحد بن الشيخ حممد الرزقا دار القلم 1998 لولوس 56

973 3 - 1. شرح المواقف ج على بن حممد اجلرجاىن دار الكتب العلمية 1998 لولوس 57

974
الشرعية اإلسالمية والشرعية 

الدستورية
إبراهيم دعيج الصباح دار الشروق 2000 لولوس 58

975 شرح المعلقات العشر حيىي شارقى دار الفكر 1994 لولوس 59

976 شرح المعلقات السبع عبدهللا احلسن بن أمحد الزوزتى مكتبة العصرية بريوت 1999 لولوس 60

977 1. الشوفيات ج أمحد شوقى دار الكتب العلمية - لولوس 61



978
شرح سنن إبن ماجه القروينى 

2 - 1. ج
أىب احلسن احلنفى دار اجليل - لولوس 62

979 شرح قواعد اإلعراب إبن هشام دار الفكر 1995 لولوس 63

980 4. شرح المواقف ج على بن حممد اجلرجاىن دار الكتب العلمية 1998 لولوس 64

981

الشعر ومتغيرات المرحلة حول 

الحداثة وحوار األشكال الشعرية 

الجديدة

عبد الواحد/ سلمان / عبد السالم املسدى 
دار الشؤون الثقافية 

العامة
1986 لولوس 65

982 18 – 1. شرح صحيح مسلم ج أىب زكراي حيىي بن شرف النووى دار السالم 1996 لولوس 66

983
أمهات  )شمس الهدى واإليمان 

 :(المؤمنين 
عبدو حممد دار ربيع للنشر - لولوس 67

984 شمس الهدى واإليمان عبد الرؤوف دقاق
Rabie 

publishing 

house

- لولوس 68

985
شمس الهدى واإليمان أمراء 

:الشعر والشعراء 
عبد الرؤوف دقاق دار ربيع للنشر - لولوس 69

986 2. الشعراء العرب ج فواز الشعار دار اجليل 1999 لولوس 70

987
" الشعر والشعراء فى كتاب 

"العمدة 
إبن رشيق القريواىن مكتبة العصرية - لولوس 71

988 18 – 1. شرح صحيح مسلم ج أىب زكراي حيىي بن شرف النووى دار السالم 1996 لولوس 72

989 شرح ملحة اإلعراب قاسم بن على بن حممد احلريرى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 لولوس 73

990
شمس الهدى واإليمان من 

:صحابة الرسول 
عمر حممد الباان دار ربيع للنشر - لولوس 74



991
 -1. الشرك فى القديم والحديث ج

 2
أبو بكر حممد زكراي مكتبة الرشد 2000 لولوس 75

992 الشعر والغناء فى المدينة ومكة شوقى ضيف دار املعارف 1992 لولوس 76

993
الشعر وطوابعه الشعبية على مر 

العصور
شوقى ضيف دار املعارف 1984 لولوس 77

994 شمس الهدى واإليمان بدر الدين حاضرى/ حممد كمال  دار ربيع للنشر - لولوس 78

995 شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة عباس حممود العقاد مكتبة العصرية - لولوس 79

996 شرح األصول الخمسة عبد اجلبار بن أمحد
دار / مكتبة وهبة 
إحياء

1996 / 2001 لولوس 80

997
" الشعر والشعراء فى كتاب 

"العمدة 
إلبن رشيق القريواىن مكتبة العصرية 1999 لولوس 81

998 الشعر الحر أسسه وقواعده مصطفى حركات مكتبة العصرية 1998 لولوس 82
999 الشاعر مصطفى لطفى املنفلوطى الدار النموذجية 2001 لولوس 83

1000 شرح ملحة اإلعراب
لألىب حممد القاسم بن على بن حممد احلريرى 

البصرى
مكتبة العصرية 2001 لولوس 84

1001
الشيخ مصطفى الغاليينى فى 

مفاهيمه اإلسالمية
مىن حسني الدسوقى مكتبة العصرية - لولوس 85

1002

فى مصر " شرح العقود المسماة 

. ج (البيع والمقايضة  )" ولبنان 

1

حممد حسني منصور دار النهضة العربية 1995 لولوس 86

1003
الشرق األدنى فى العصور 

االيوبيون ( 1 )الوسطى 
الدكتور السيد الباز العريىن دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 87

1004 شرح فتح المعين زين الدين بن عبد العزيز املليبارى
دار إحياء الكتب 
العربية إندونسيا

- لولوس 88



1005

السنن لإلمام – سنن أبى داود 

الحافظ أبى داود سليمان بن 

األشعث بن إسحاق األزدى 

البحستانى رحمه هللا

فضيلة الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن 
إبراهيم أل الشيخ

/ دار السالم الرايض 
دار الفيحاء

1999 / 1420 لولوس 89

1006

البخارى – شروط األئمة الستة 

ومسلم وأبى داود والترمذى 

والنسائى وابن ماجه ويليه 

البخارى – شروط األئمة الخمسة 

ومسلم وأبى داود والترمذى 

والنسائى

للحافظ أىب بكر حممد بن موسى احلازمى دار الكتب العلمية - لولوس 90

1007 سنن الترمذى الجامع الصحيح ألىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة دار املعرفة 2002 / 1423 لولوس 91

1008
شمس الهدى واإليمان أل البيت 

,9,8,7,6,5,4,3,2. ج:
عمر حممد البااب دار ربيع للنشر - لولوس 92

1009 شرح فتح القريب
اإلمام العالمة أمحد بن احلسني الشهري أبىب 

شجاع رمحهما هللا تعاىل
دار إحياء الكتب 
العربية إندونسيا

- لولوس 93

1010
الشيخ أحمد رضا وجهوده 

5. المعجمية ج
حكمت كشلى فواز دار الكتب العلمية 1996 / 1416 لولوس 94

1011
 )شرح قانون أصول المحاكمات 

(ونظام القضاء الشرعى 
عبد الناصر أبو البصل

دار الثقافة للنشر 
والتوزيع

1999 لولوس 95

1012
شرح قانون أصول المحاكمات 

المدنية
حممد وليد هاشم املصرى

دار قنديل للنشر 
والتوزيع

2003 / 1423 لولوس 96

1013 شخصيات لها تاريخ عبد الرمحن املصطاوى دار املعرفة 2003 لولوس 97



1014 شرح متن أبى شجاع غارى
ضبطه . العالمة الشيخ حممد بن قاسم الغزى
وقدم له عبد الرحيم مارديىن

مكتبة دار احملبة - لولوس 98

1015
شرح إبن عقيل على الفية إبن 

2 - 1. مالك ج
حممد حمى الدين عبد احلميد مكتبة دار الرتاث 1998 لولوس 99

1016 شروط األئمة الستة ويليه احلافظ أىب الفضل حممد بن طاهر املقدسى دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 100

1017
شرح المعلقات العشر وأخبار 

شعرائها
الشيخ أمحد بن األمني الشنقنطى دار املعرفة 2003 لولوس 101

1018 شرح جوامع األخبار الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدى دار الكتب العلمية 2002 لولوس 102

1019
شرح المعلقات العشر وأخبار 

شعرائها
الشيخ أمحد بن األمني الشنقنطى دار املعرفة 2003 لولوس 103

1020 شرح ترجمة بدء الوحى
العالمة احملدث عبد القادر بن أمحد الكوهن 

الفاسى
دار الكتب العلمية 2002 لولوس 104

1021
فضائلها – شرح أية الكرسى 

وخواصها
الشيخ على أمحد عبد العال الطهطاوى دار الكتب العلمية - لولوس 105

1022 المجلد األول– شرح المقاصد 
اإلمام مسعود بن عمر بن عبدهللا الشهري بسعد 

الدين التفتازاىن
دار الكتب العلمية 2001 / 1422 لولوس 106

1023 المجلد الثانى– شرح المقاصد 
اإلمام مسعود بن عمر بن عبدهللا الشهري بسعد 

الدين التفتازاىن
دار الكتب العلمية 2001 / 1422 لولوس 107

1024 المجلد الثالث– شرح المقاصد 
اإلمام مسعود بن عمر بن عبدهللا الشهري بسعد 

الدين التفتازاىن
دار الكتب العلمية 2001 / 1422 لولوس 108

1025 دعم العمل اإلسالمى -
إدارة الدراسات 

والبحوث
- لولوس 1



1026 ديوان األعشى يوسف شكرى فرحان دار اجليل - لولوس 2

1027
دفع األستار عن دماء الحج 

واإلعتمار
اإلمام أمحد حممد النشيلى - 1993/1994/199

6
لولوس 3

1028
دراسات الخط العربى وإعالمه 

الكتاب الثالث–
فوزى سامل - 1994 / 1416 لولوس 4

1029
– دراسات الخط العربى وإعالمه 

الكتاب الخامس
فوزى سامل - 1995 / 1416 لولوس 5

1030 دفاع عن السنة عبد الغىن عبد اخلالق دار اجليل 1991 / 1411 لولوس 6
1031 دليل المعلم فوزى سامل - 1989 / 1409 لولوس 7

1032 دائرة سفير للمعارف اإلسالمية سفري - - لولوس 8

1033 دليل الحج المتمتع أبو النعمان عبد القادر درارى مكتبة الرتاث 1995 لولوس 9
1034 درس النكبة الثانية يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1987 لولوس 10
1035 دراسة فى مصادر األدب الطاهر أمحد مكى دار املعارف 1992 لولوس 11

1036 دراسات فى األدب المعاصر حممد عبد املنعم خفاجى
مكتبة الكليات 

األزهرية
- لولوس 12

1037 درة الناصحين فى الوعظ اإلرشاد عثمان بن حسن - - لولوس 13

1038 ديوان األدب أىب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفاراىب القاهرة 1974 لولوس 14
1039 دائرة معارف القرن العشرين حممد فريد وجدى - - لولوس 15

1040
الدروس اليومية من السنن 

واألحكام الشرعية
رشد بن حسني العبد الكرمي - - لولوس 16

1041 أدب الدنيا والدين
أىب احلسن على بن حممد بن جيب البصرى 

املاوردى
دار الكتب العلمية - لولوس 17

1042 دستور األخالف فى القرأن حممد عبد العظيم على - - لولوس 18



1043 دروس المسائل أىب القاسم حممود بن عم الزخمشرى - - لولوس 19

1044 الدر النضيد
إببن / أىب سعد الدين مسعود بن عمر املفتازاىن 

احلفيد
- - لولوس 20

1045
الدليل المعد للطالب المجتهد فى 

فقه العبادات
عيسى بن إبراهيم الدريويش - - لولوس 21

1046
الدولة وسياسة الحكم فى الفقه 

اإلسالمى
أمحد العصرى - - لولوس 22

1047 الدولة األموية حممد ربك احلضرى - - لولوس 23

1048
دفع الشبهات عن الشيخ محمد 

الغزالى
أمحد حجازى السقا - - لولوس 24

1049 دراسات فى التصوف اإلسالمى حممد جالل شرف دار النهضة 1984 لولوس 25

1050 الدعاء أىب عبد الرمحن جيالن مكتبة الرشيد 1996 لولوس 26
1051 األدب القضاء للعزى عيسى بن عثمان بن عيسى إبن مغازى مكتبة نزار 1996 لولوس 27

1052 أدب اإلختالف حممد عوامة دار البشائر اإلسالمية 1997 لولوس 28

1053
دور القيام واألخالق فى اإلقتصاد 

اإلسالمى
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1995 لولوس 29

1054
الدعاء المستجاب من الحديث 

والكتاب
أمحد عبد اجلواد دار الكتب العلمية - لولوس 30

1055 دراسات فى المعجم العربى إبراهيم بن مراد دار الغرب اإلسالمى 1987 لولوس 31

1056
دراسات فى علم اإلجتماع 

نظريات وتطبيقات
حممد عاطف دار النهضة 1985 لولوس 32

1057 أدب الحوار فى اإلسالم حممد سيد طنطاوى - 1985 لولوس 33



1058 أدبج البستان للشريازى - - لولوس 34

1059
درس النكبة الثانية لماذا انهزمنا 

وكيف تنتصر
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1987 لولوس 35

1060 دالئل الخيرات وشوارق األنوار يوسف القرضاوى مكتبة احلياة 1993 لولوس 36

1061 أدب الدنيا والدين
أىب احلسن على بن حممد بن حبيب البصرى 

املاوردى
دار الكتب العلمية 1993 لولوس 37

1062 درة الغواض فى أوهم الخواص القاسم بن على احلريرى - - لولوس 38

1063
الدبلوماسية بين الفقه اإلسالمى 

والقانون الدولى
أمحد سامل حممد ابعم - - لولوس 39

1064 أداب الخطوبة والزواج جالل الدين السيوطى مكتبة الرتاث - لولوس 40

1065 الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولى حمى الدين عبد احلليم دار الفكر - لولوس 41

1066
الدراسات النفسانية عند العلماء 

المسلمين
حممد عثمان جناتى دار الشروق 1993 لولوس 42

1067
الدور اإلقتصادى للمصارف 

اإلسالمية
حممد عبد املنعم أبو زيد

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى

1996 لولوس 43

1068 الدية فى الشريعة اإلسالمية أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1988 لولوس 44
1069 الدعوة التامة والتذكرة العامة عبدهللا بن علوى احلداد واحلضرى الشافعى - - لولوس 45
1070 دروس فى اإلعراب حممد بدرى عبد اجلليل/ عبده الواجحى  - - لولوس 46
1071 ديوان أسماء هللا الحسنى حممد عبدهللا القوىل - - لولوس 47

1072
دفع األيهام اإلضطراب عن أيات 

الكتاب
حممد األمني اجلكىن الشنقيطى - - لولوس 48

1073 دراسة فى السيرة عماد الدين خليل - - لولوس 49



1074
الدرر البهيمة فى إيضاح القواعد 

الفقهية
حممد نور الدين مربوى بنجر املكى - - لولوس 50

1075 ديوان اإلمام الشافعى األستاذ نعيم زرزور دار الكتب العلمية 1984 لولوس 51

1076
دراسات فى النقد المسرحى 

واألدب المقارن
حممد زكى العشماوى دار الشروق 1994 لولوس 52

1077 دراسات نقدية أبو مهام اللطيف عبد احلليم مكتبة النهضة املصرية 1993 لولوس 53

1078 ديوان اإلمام الشافعى األستاذ نعيم زرزور دار الكتب العلمية 1984 لولوس 54

1079 ديوان اإلمام على األستاذ نعيم زرزور دار الكتب العلمية 1998 لولوس 55

1080
الدرر المنتثرة فى األحاديث 

المشتهرة
جالل الدين عبد الرمحن السيوطى مكتبة الوراق الرايض 1994 لولوس 56

1081
دستور العلماء أو جامع العلوم 

3. فى إصطالحات الفنون ج
القاضى عبد النىب بن عبد الرسول األمحد نكرى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 57

1082
درر الحكام شرح مجلة األحكام 

9 - 1. ج
على حيدر دار الكتب العلمية - لولوس 58

1083 دروس المسجد عائض بن عبدهللا القرىن دار إبن حزم 2000 لولوس 59

1084 دفاع عن أبى هريرة عبد املنعم صاحل العلى العرىب
مكتبة / دار القلم 

النهضة
- لولوس 60

1085 4. دليل مكتبة المرأة المسلمة ج أمحد بن عبد العزيز احلمدان دار األندلس 1998 لولوس 61



1086 دالئل الخيرات وشوارق األنوار - دار هنر النيل - لولوس 62
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1220 ألوان من التذوق األدبى مصطفى الصاوى اجلوبىن
الناشر منشاة 

املعارف ابإلسكندرية
- لولوس 4



1221
اللهجات العربية فى القراءات 

القرأنية
عبده الزاحبى دار املعرفة 1998 لولوس 5

1222 اللئ اإلمالء حممد مامو - - لولوس 6
1223 اللغة العربية وطرق تدريسها يوسف الصميلى - - لولوس 7
1224 لباب اإلشارات والتثبيهات فخر الدين الرازى - - لولوس 8
1225 اللغة العربية أداء ونطقها فخرى حممد صاحل - - لولوس 9
1226 لماذا أصلى عبد الرؤوف احلناوى املؤمتن للنشر 1414 لولوس 10

1227
اللمع فى تاريخ التصوف 

اإلسالمى
أىب نصر عبدهللا بن على السراج الطوسى دار الكتب العلمية 2001 لولوس 11

1228 اللغة بين المعبارية والوصفية متام حسان عامل الكتب 2000 لولوس 12

1229
اللقطة وأحكامها فى الشريعة 

اإلسالمية
عبد الكرمي زيدان مكتبة الرسالة 1988 لولوس 13

1230
اللغة العربية أراء ونطقا وإمالء 

وكتابة
فخر حممد صاحل دار الوفاء 1987 / 1994 لولوس 14

1231
اللباب فى علل البناء واإلعراب 

2 - 1. ج
أىب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربى دار الفكر 1995 لولوس 15

1232 لغة اإلذاعة عوض إبراهيم عوض
دار جامعة اخلرطوم 

للنشر والتأليف
2001 لولوس 16

1233
اللوحات الخطية فى الفن 

اإلسالمى
حممد بن سعيد شريفى

 دار/ دار إبن كثري 

القادرى
- لولوس 17

1234 انصف مصطفى عبد العزيز حكاية تمثيلية تربوية لألطفال18 الدار الثقافية للنشر 2000 لولوس 18

1235 لغة العيون حممد كشاش مكتبة العصرية 1999 لولوس 19



1236 اللسانيات العامة وقضايا العربية مصطفى حركات مكتبة العصرية 1998 لولوس 20

1237
لسان الميزان فى أسماء الرجال 

7 - 1. ج
عالمة إبن حجر عسقالىن Law 

Publishers
- لولوس 21

1238
اللغة العربية وطرق تدريسها 

نظرية وتطبيقا
يوسف الصميلى مكتبة العصرية 2002 لولوس 22

1239 لباب الخيار فى سيرة المختار مصطفى الغالييىن مكتبة العصرية - لولوس 23
1240 اللغة والحواس حممد كشاش مكتبة العصرية 2001 لولوس 24

1241
لبنان دراسة فى الجغرافيا 

الطبيعية
حسن سيد أمحد أبو العينني دار النهضة العربية 1980 لولوس 25

1242

لسانيات اإلختالف الخصائص 

الجمالية لمستويات بناء النص 

فى شعر الحداثة

حممد فكرى اجلزار
إيرتاك للطباعة 
والنشر والتوزيع

2002 لولوس 26

1243 لبيك اللهم لبيك حممد بن علوى املالكى احلسىن - - لولوس 27

1244
 )اللغة العربية لسنة الرابعة 

(تاهون أمفة 
فؤاد بن إمساعيل فستاك علمى 2004 لولوس 28

1245
 )اللغة العربية لسنة الخامسة 

(تاهون ليم 
فؤاد بن إمساعيل فستاك علمى 2004 لولوس 29

1246 لبنان بين العروبة واإلسالم - لولوس 30

1247 وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها عبد اهلادى كناكرى مدرسة الفالح - لولوس 1

1248 وقفه مع الشعر والشعراء جليلة رضا
اهليئة املصرية العامة 

للكتاب
1987 لولوس 2

1249
وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد
عبدهللا بن عبد احلسن الرتكى

اململكة العربية 
السعودية

1417 لولوس 3



1250 وفيات األعيان مشس الدين أمحد بن حممد بن أىب بكر بن خلكان - - لولوس 4

1251 الواضح فى أصول الفقه على إبن عقيل بن حممد بن عقيل مكتبة الرسالة 1999 لولوس 5

1252
الوصايا واألوقاف والمواريث فى 

الشريعة اإلسالمية
عبد الودود حممد السريىن 1997 لولوس 6

1253
الوصايا والوقف فى الفقه 

اإلسالمى
وهبة الزحيلى دار الفكر 1996 لولوس 7

1254 وجاءت سكرة الموت بالحق عانض بن عبدهللا القرجنى - - لولوس 8

1255 أوليات الفاروق اإلدارة والقضاء غالب بن عبد الكاىف القريشى مكتبة الكتب الثقافية 1990 لولوس 9

1256 الوليد بن عبد الملك ساميان بن عبد امللك - - لولوس 10

1257 وسائل التربية اإلخوان المسلمين على عبد احلليم حمحق دار التوزيع 1997 لولوس 11

1258
أولويات الحركة اإلسالمية فى 

المرحلة القادمة
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1992 لولوس 12

1259 الوجيز فى أصول الفقه عبد الكرمي زيدان القاهرة 1993 لولوس 13
1260 وجود هللا يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1990 لولوس 14

1261
الوافى فى كيفية ترتيل القرأن 

الكريم
أمحد حممود عبد السميع الشافعى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 15

1262 أوضح المسالك إلى الفية إبن مالك إبن هشام األنصارى مكتبة العصرية 1998 لولوس 16

1263
الوصايا واألوقاف والمواريث فى 

الشريعة اإلسالمية
عبد الودود حممد السريتى اإلسكندرية 1997 لولوس 17

1264 الوجيز فى أصول الفقه وهبة الزحيلى دار الفكر 1999 لولوس 18



1265 وضح البرهان فى مشكالت القرأن حممود بن أىب احلسن بن احلسني النيسابورى - - لولوس 19

1266 الوجل والتوثق بالعمل أىب بكر عبدهللا بن حممد - - لولوس 20

1267
الوجيز فى قواعد اإلمالء 

واإلنشاء
عمر أنيس الطباع /عبدهللا أنيس الطباع  مكتبة املعارف 1989 لولوس 21

1268
أولويات الحركة اإلسالمية فى 

المرحلة القادمة
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1992 لولوس 22

1269 الوجيز فى أصول الفقه وهبة الزحيلى دار الفكر 1990 لولوس 23
1270 أوزان سياسية زهري حممد مجيل كتىب مكتبة العربية 1990 لولوس 24
1271 وجهة العالم اإلسالمى مالك بن بىن - - لولوس 25

1272 أوراد الطريقة األحمدية
Ahmad Bin Muhammad Said 

Bin Yamaluddin Annaa
رسالة الفؤاد - لولوس 26

1273 الوجيه فى أصول الفقه عبد الكرمي زيدان دار التوزيع 1993 / 1414 لولوس 27

1274 الوسط فى علوم ومصطلح الحديث حممد بن حممد أبو شهبة دار الفكر - لولوس 28

1275
الودائع اإلستثمارية فى البنوك 

اإلسالمية
حممد جالل سليمان

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى

1996 لولوس 29

1276 أوزان سياسية زهري حممد مجيل كتىب
مكتبة العربية 

السعودية
1990 لولوس 30

1277 1. الوافى فى القرأة واألدب ج 1. ج جورج ىف القراءة واألدب دار  الفكر اللبناىن 1996 لولوس 31

1278
الوجيز فى قواعد اإلمالء 

واإلنشاء
عبدهللا أنيس مكتبة املعارف بريوت 1989 لولوس 32

1279 وفيات اإليمان وأنباء الزمان
أىب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أىب بكر 

بن خلكان
دار إحياء الرتاث 

العرىب 1997 لولوس 33



1280 الوصول إلى قواعد األصول
حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب 

التمراتشى الغزى احلنفى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 34

1281
 1. الوافى فى القراءة واألدب ج

 –4
- دار الفكر اللبناىن - لولوس 35

1282
وضح البرهان فى مشكالت 

السقر األول والثانى" القرأن 
حممود أىب احلسن بن احلسني النيسابورى الغزنوى

دار / دار القلم 
الشامية 1990 لولوس 36

1283 وفيات اإلعيان وأنباء أبناء الزمان
ألىب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أىب 

بكر بن حلكان
دار إحياء الرتاث 

العرىب
1998 لولوس 37

1284 3,1. وفيات اإلعيان ج
ألىب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أىب 

بكر بن حلكان
دار إحياء الرتاث 

العرىب
1997 لولوس 38

1285 4,2,1. الوسيط فى المذهب ج أىب أمحد حممد بن حممد الغزاىل دار الكتب العلمية 2001 لولوس 39

1286 الوجيز فى النحو والصرف أمحد عبد احلميد جاد هللا مكتبة النيل 2001 لولوس 40
1287 وثاءق نادرة من الخط العربى كامل سلمان اجلبورى دار ومكتبة اهلالل 1998 لولوس 41

1288 الوالء والبراء فى اإلسالم حممد بن سعيد القحطاوى
الفتح / القاهرة 

اإلعالم العرىب
1417 لولوس 42

1289 وجاءت سكرة الموت بالحق علئض بن عبدهللا القرىن دار إبن حزم 2000 لولوس 43

1290 3. الوسيط فى المذهب ج
الشيخ اإلمام حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن 

حممد الغزاىل
دار الكتب العلمية 2001 لولوس 44

1291 4 – 1. الوافى فى القواعد ج - دار الفكر اللبناىن - لولوس 45
1292 تنفا جف

1293
الوسيط فى قواعد اإلمالء 

واإلنشاء
عمر فاروق الطباع مكتبة املعارف 1993 لولوس تنفا جف 46



1294
الوافى فى األدب العربى السنة 

الثانوية األولى
تنسيق محدى حوال دار الفكر اللبناىن 1998 لولوس تنفا جف 47

1295

الوافى فى األدب العربى السنة 

فرع األدب – الثانوية الثانية 

واإلنسانيات

محدى حوال دار الفكر اللبناىن 1999 لولوس تنفا جف 48

1296
الوافى فى األدب العربى السنة 

فرع العلوم– الثانوية الثانية 
تنسيق محدى حوال دار الفكر اللبناىن 1999 لولوس تنفا جف 49

1297
وفيات األعيان وأنباء أبناء 

5,4. الزمان ج

أىب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أىب بكر 
بن خلكان

دار إحياء الرتاث 
العرىب

1998/1419 لولوس 50

1298
الوجيز الوافى مصادر الحقوق 

الشخصية
صالح الدين عبد اللطيف الناهى مكتبة البني العرىب 1984 لولوس 51

1299 الوجوه والنظائر فى القرأن الكريم سلوى حممد العول الذهىب دار الشروق 1998 لولوس 52

1300
وسائل اإلتصال والتكنولوجيا فى 

التعلم
حسني محدى الطوجبى

دار القلم للنشر 
والتوزيع كويت

1996 لولوس 53

1301
الوحى وداللته فى القرأن الكريم 

والفكر اإلسالمى
ستار جري حممود األعرىب دار الكتب العلمية 2001 لولوس 54

1302 4 - 1. الوسيط فى المذهب ج حممد بن حممد بن حممد الغزاىل دار السالم 1997 لولوس 55

1303

وصية مؤسسة على قواعد 

شرعية ونصيحة شرعية للوالة 

والرعية

املول احلسن األول إبن حممد الرابع دار الكتب العلمية 2001 لولوس 56

1304
الوسيط فى تفسير القرأن المجيد 

1. ج
أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب العلمية 1994 لولوس 57

1305
الوسيط فى تفسير القرأن المجيد 

2. ج
أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب العلمية 1994 لولوس 58



1306 وصايا الصالحين عند الموت على عبد احملسن جرب دار الصحوة للنشر 1995 لولوس 59

1307
الوسيط فى تفسير القرأن المجيد 

4.ج
أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب العلمية 1994 لولوس 60

1308
الوسيط فى تفسير القرأن المجيد 

3. ج
أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب العلمية 1994 لولوس 61

1309
األيام  (وذكرهم بأيام هللا  )

المباركة فى القرأن والسنة
حممد حممود عبدهللا مؤسسة شباب اجلامعة - لولوس 62

1310
الوسيط فى تفسير القرأن المجيد 

2. ج
أىب احلسن على بن أمحد الواحدى القاهرة 1995 لولوس 63

1311
الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا 

العزيز

اإلمام الشيخ أىب عبدهللا احلسني بن حممد 
الدامغاىن

دار الكتب العلمية 2003 لولوس 64

1312
المضاربة وتطبيقات العملية فى 

المصارف اإلسالمية
حممد عبد املنعم أبو زيد

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى 1996 لولوس 1

1313
المنهج المحاسبى لعمليات 

المرابحة
أمحد حممد حممد اجللف

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى 1996 لولوس 2

1314 المكاسب للحارث بن أسد احملاسىب دار الفكر اللبناىن 1992 لولوس 3

1315 المسئولية اإلعالمية فى اإلسالم حممد سيد حممد - - لولوس 4

1316 مقدمة فى علم اللغة التطبيقى أنور نقشبندى/ حممد خضر عريف  - 1412 لولوس 5

1317 المنقوص والممدود التنبيهات عبد العزيز امليمى الراحكوتى دار املعارف - لولوس 6

1318 المقصود والممدود إلبن السكيت مطبعة االمتانة 1985 لولوس 7

1319
مجموعة مسماة بتحفة األوطان 

واإلخوان
- - - لولوس 8



1320 مجموع الشريف -
Sinar 

Kurnia 

Surabaya 

(SK)

- لولوس 9

1321 مجموع الشريف -
CV .

Saadiyah 

Putra 

Jakarta

- لولوس 10

1322 مبادئ القران بالرسم العثمانى احلاج أمحد حممد عبد الغفار Kintan Sdn .

Bhd.
1995 لولوس 11

1323 2 - 1. منهاج العابدين ج أىب احلامد حممد الغزاىل
حاج أغكو على بن 

أغكو إندوت
- لولوس 12

1324
مستيك حديث رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم

توان / داتؤ حاج حممد نور بن حاج إبراهيم 
عبدهللا بن حممد ابمسيع/ إمساعيل بن حاج يوسف 

هباكني حال إحوال 
إسالم جباتن فردان 

منرتى
- لولوس 13

1325 مجمع أبى النور اإلسالمى بدمشق
حممد غسن اجلبار محرى شرف الدين حممد ابم 

تويكى حممد أمحد الكل
دمشق - لولوس 14

1326 معجم القرأن الكريم المفهرس - - - لولوس 15

1327 16 – 1. من قصص القرأن ج - - - لولوس 16

1328 2 - 1. مناقب الشافعى ج - - - لولوس 17

1329 ملتبتك الخاصة حممد نور الدين مربو بنحر املكى
دار احلقيقة لإلعالم 

الدوىل
1993 لولوس 18

1330
نحو تفسير – محمد الغزالى 

موجزعى نور القرأن الكريم
- - - لولوس 19



1331 من فقه األقليات المسلمة خالد بن حممد عبد القادر
وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية 
بدولة قطر

- لولوس 20

1332 منسك النساء حمى الدين أىب زكراي النووى رمحه - - لولوس 21

1333 منهاج الطالبين بالغ الراغبين مخيس إبن سعيد بن على بن مسعود
سلطنة عمان وزارة 

الرتاث القومى 
والثقافة

- لولوس 22

1334 مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى البشرى
سلطنة عمان وزارة 

الرتاث القومى 
والثقافة

1984 / 1404 لولوس 23

1335
محصل أفكار المتقدمين 

والمتأخرين
مسيح دغيم دار الفكر اللبناىن 1992 لولوس 24

1336
موسوعة الجنائية فى الفقه 

اإلسالمى
أمحد فتحى هبنسى دار النهضة 1991 / 1412 لولوس 25

1337 من توجيهات الرسول أمحد عمر هاشم دار الشروق 1998 / 1418 لولوس 26

1338 من هدى السنة النبوية أمحد عمر هاشم دار الشروق 1998 / 1418 لولوس 27

1339 مختار الصحاح حممد بن أىب بكر بن عبد القادر الرازى
دار / دار املنار 

الكتب العلمية
1994 لولوس 28

1340 من توجيهات الرسول أمحد عمر هاشم دار الشروق 1997 / 1417 لولوس 29

1341
موسوعة فقه إبراهيم النخعى 

عصره وحياته
حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1986 / 1406 لولوس 30

1342 موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين سعيد فايز الدخيل دار النفائس 1993 / 1989 لولوس 31



1343 موسوعة فقه عثمان بن عفان حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1983 لولوس 32

1344 مباحث فى علوم القرأن مناع القطان
مكتبة  /مكتبة وهبة 

الرسالة
1997 / 1998 لولوس 33

1345 مباحث فى علوم الحديث مناع القطان مكتبة وهبة 1992 لولوس 34

1346 من فقه الدولة فى اإلسالم يوسف القرضاوى دار الشروق 1997 لولوس 35

1347 مناهل العرفان فى علوم القرأن حممد عبد العظيم الزرقاىن/ بديع السيد اللحام  دار قتيبة - لولوس 36

1348 مباحث فى علوم القرأن حممد سيد طنطاوى دار الشروق 1998 لولوس 37

1349
متن الغاية والتقريب قى الفقه 

الشافعى

قاضى أىب شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد 
األصفهاىن

دار السالم 1997 لولوس 38

1350 مدخل المعرفة اإلسالم يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1996 لولوس 39

1351 مشبهات القرأن أبو احلسن على بن محزة الكسائى دار املنار 1998 لولوس 40

1352
موسوعة الزخرفة عربية 

إسالمية عالمية
- دار الرشيد 1994 لولوس 41

1353 موسوعة الخط العربى -
القسم الفىن بدار 

الرشيد
- لولوس 42

1354 منهج النقد فى علوم الحديث نور الدين عرت دار الفكر 1997 / 1418 لولوس 43

1355
معجم ألفاظ العلم والمعرفة فى 

اللغة العربية
عادل عبد اجلبار زاير مكتبة لبنان 1996 لولوس 44

1356 موسوعة اإلمالء واإلعراب حممد محود دار الفكر 1998 لولوس 45

1357 ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمه - - لولوس 46

1358 منهاج المسلم أبو بكر جابر اجلزائرى دار السالم - لولوس 47



1359
مقاصد الشريعة اإلسالمية 

ومكارمها
عالل الفاسى دار العرب اإلسالمى 1993 / 1991 لولوس 48

1360 من روائع الخط الفارسى فوزى سامل عفيفى - 1996 / 1417 لولوس 49

1361
معجم اللغة العربية المعاصرة 

إنكليزى-عربى
J. MILTON COWAN مكتبة لبنان بريوت 1960 لولوس 50

1362
موسوعة الطبرى وحماد بن أبى 

سليمان
حممد رواس قلعرجى دار النفائس - لولوس 51

1363
موسوعة زيد بن ثابت وأبو 

هريرة
حممد رواس قلعرجى دار النفائس - لولوس 52

1364 موسوعة عبدهللا بن مسعود حممد رواس قلعرجى دار النفائس - لولوس 53

1365 موسوعة فقه عمر بن الخطاب حممد رواس قلعرجى دار النفائس - لولوس 54

1366 موسوعة فقه أبو بكر الصديق حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1983 / 1994 لولوس 55

1367 موسوعة فقه سفيان الثورى حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1990 / 1997 لولوس 56

1368 المعجم العربى األساسى مجاعة من كبار اللغويني العرب - - لولوس 57

1369 موسوعة فقه الحسن البصرى حممد رواس قلعرجى دار النفائس - لولوس 58

1370
مقاصد الرعاية لحقوق هللا عز 

وجل
العز بن عبد السالم دار الفكر املعاصر 1990 لولوس 59

1371
مجموعة رسائل فى الحجاب 

والسفور
اإلسالم أبن تيمية

مكتبة الرتاث 
اإلسالمى

- لولوس 60

1372
معركة المصطلحات بين الغرب 

واإلسالم
حممد عمارة هنضة مصر 1997 لولوس 61

1373 مفاتيح العلوم أىب عبدهللا حممد بن أمحد بن يوسف اخلوارذمى - - لولوس 62

1374 عبد احلكم العفيفى حدث إسالمى1000موسوعة 
مكتبة الدار العربية 

للكتاب
1996 لولوس 63



1375 مبادئ علم األصوات العام يفيد أىب كروحى دار العلوم 1988 لولوس 64

1376 مؤاالت أىب حامت السجستاىن األصمعى مكتبة الثقافة الدينية 1994 لولوس 65

1377 مدخل إلى علم اللغة حممد حسن عبد العزيز مكتبة الشباب 1992 لولوس 66

1378 مدخل إسالمى إبراهيم عوضيني - 1992 لولوس 67

1379
مفهوم اللغة فى شعرنا الحديث 

قراءة فى النص
مصطفى السعدىن نشأة معارف - لولوس 68

1380 مناهج البحث فى اللغة والمعاجم عبد الغفار حامد هالل - 1991 لولوس 69

1381 مؤاالت أىب حامت السجستاىن األصمعى مكتبة الثقافة 1994 لولوس 70

1382 مدخل إلى علم اللغة حممد حسن عبد العزيز مكتبة الشباب - لولوس 71

1383 مدخل إسالمى إبراهيم عواضيني - - لولوس 72

1384 مبادئ علم األصوات العام يفيد أبركرومى دار العلوم 1988 لولوس 73

1385 مفهوم اللغة فى شعرنا الحديث مصطفى السعدىن نشأة ومعارف - لولوس 74

1386
موسوعة الفولكلور واألساطير 

العربية
شوقى عبد احلكيم مكتبة مدبوىل - لولوس 75

1387
معالجة النص فى كتب الموازنات 

التراثية
سعد أبو الرضا

الناشر املعارف 
ابإلسكندرية

- لولوس 76

1388
األلى – مدخل لدراسة النفسى

للحديث
التهامى الراجى اهلاشيمى الدار البيضاء 1990 / 1983 لولوس 77

1389 مخارج الحروف وصفاتها حممد يعقوب تركستاىن - 1991 لولوس 78

1390 مفهوم اإلستعارة أمحد عبد السيد الصاوى - 1988 لولوس 79

1391
من هدى القرأن مشكالت حياتنا 

اللغوية
أمني اخلوىل

اهليئة املصرية العامة 
الكتاب

1987 لولوس 80



1392 مفهوم الحكمة فى الدعوة صاحل بن عبدهللا بن محيد السعودية 1417 لولوس 81

1393 من صفات الداعية فضل اهلى العربية السعودية 1998 لولوس 82

1394 المحيط فى اللغة حممد حسن أل ايسني عامل الكتب 1994 لولوس 83

1395 مأثر األنافة فى معالم الخالفة الفلقشندى - - لولوس 84

1396 مشكاة المصابيح حممد بن عبدهللا اخلطيب التربيزى - - لولوس 85

1397 مجمع الزوائد ومنبع الفرائد العراقى وإبن حجر - - لولوس 86

1398
مفتاح السنة أو تاريخ فنون 

الحديث
حممد عبد العزيز املوىل دار الكتب اإلسالمى 1983 / 1980 / 

1938 / 1921
لولوس 87

1399 المرشد األمين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد دار الفكر 1996 لولوس 88

1400 مشكالت اللغة العربية حممود تيمور - - لولوس 89

1401 معترك االقران فى إعجاز القرأن جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى دار الفكر العرىب - لولوس 90

1402 معجم مقاييس اللغة إلبن احلسني أمحد بن فارس بن زكراي - - لولوس 91

1403 العربى- المنجد االنكليزى  - - - لولوس 92

1404 المعجم المفهرس -
Dela 

Tradition 

Muslimah

- لولوس 93

1405 المجانى المكور جوزيف إلياس - - لولوس 94

1406

المعجم المفهرس لأللفاظ الحديث 

النبوى عن الكتب الستة وعن 

مسند الدارمى وموطأ مالك 

8. ومسند أحمد بن حنبل ج

- - - لولوس 95



1407 مناهل العرفان فى علوم القرأن حممد عبد العظيم الزرقاىن
دار / دار قتيبة 

توفيقية
1998 لولوس 96

1408
الملكية فى الشريعة اإلسالمية 

مع المقارنة
على اخلفيف دار الفكر 1997 لولوس 97

1409 المحرمات علم النساء خالد سيد على - - لولوس 98

1410 منهج الجديد فى الخطب المنبرية عز الدين املايك - - لولوس 99

1411 مرجع الطالب فى تصريف األفعال إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2000 لولوس 100

1412 مفاتيح العلوم أىب عبدهللا حممد بن أمحد بن يوسف دار الفكر 1993 لولوس 101

1413

مصرف التنمية اإلسالمى أو 

محاولة جديدة فى الربا والفائدة 

والبنك

رفيق املصرى مؤسسة الرسالة 1987 لولوس 102

1414 مجلة مجمع الفقه اإلسالمى املؤمتر جملس جممع الفقه اإلسالمى اململكة السعودية 1997 لولوس 103
1415 الموسوعة الجزائية القاضى فريد الزغىب دار صادر بريوت 1995 لولوس 104
1416 مشارق أنوار العقول عبد الرمحن عمرية - - لولوس 105

1417
موعظة المؤمنين من إحياء 

علوم الدين
حممد مجال الدين القاسى - - لولوس 106

1418
المختار من األحكام المدنية 

والشرعية
حسن حممود أببكر هزى رايمن تال دار اجليل 1994 لولوس 107

1419 مغنى اللبيب عن كتب األعاريب اإلمام إبن هشام األنصارى - - لولوس 108

1420
منهج اإلسالم فى تربية عقيدة 

الناشئ
حممد خري فاطمة - 1998 لولوس 109

1421 منهج النقد فى علوم الحديث نور الدين عرت - - لولوس 110
1422 مغنى اللبيب عن كتب األعاريب الفاحورى دار اجليل 1997 لولوس 111



1423 معجم البالغة العربية نقد ونقص عبده عبد العزيز قلقيلة دار الفكر 1991 لولوس 112

1424 معجم األفعال عبد الفتاح احلموز دار عمار - لولوس 113
1425 أمتنا بين قرنين يوسف القرضاوى دار الشروق 2000 لولوس 114

1426
المستنبط الجديد فى قواعد 

التجويد
أمحد حممود عبد السميع الشافعى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 115

1427 ملكوت هللا صادق مكى دار الفكر اللبناىن 1991 لولوس 116
1428 مشكالت الفلسفة ماهر عبد القادر حممد على - 1985 لولوس 117

1429 المزهر فى علوم اللغة وأنواعها
/ على حممد البحاوى / حممد أمحد جار املتوىل 

حممد أبو الفضل إبراهيم
- - لولوس 118

1430 المحصول فى علم أصول الفقه فخر الدين حممد بن الرازى مكتبة العصرية 1999 لولوس 119

1431
موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبى 

هريرة
حممد رواس قلعرجى - 1993 لولوس 120

1432 المصفى فى أصول الفقه أمحد بن حممد بن على الوزير دار الفكر 1996 لولوس 121

1433 المنهج النقدى فى فلسفة إبن رشد عاطف العراقى دار املعارف 1990 لولوس 122

1434 مدخل إلى اإلقتصاد اإلسالمى عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة العربية - لولوس 123

1435
مبادئ التأمين التجارى 

واإلجتماعى
إبراهيم على إبراهيم عبد ربه دار النهضة 1988 لولوس 124

1436 مذكرات فى النقود والبنوك إمساعيل حممد هاشم دار النهضة 1996 لولوس 125
1437 مقدمة اإلقتصاد الجزئى حممد سامل/ حممد عزيز  دار النهضة 1998 لولوس 126
1438 مقدمة فى اإلقتصاد صبحى اتدريس قريص دار النهضة 1984 لولوس 127

1439
مالمح المجتمع المسلم الذى 

ننشده
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1993 لولوس 128



1440 ملحق موسوعة الفلسفة عبد الرمحن بدوى املؤسسة العربية 1996 لولوس 129

1441 المنثور فى القواعد فقه شافعى
عبدهللا بن بدر الدين حممد بن هبادر بن عبدهللا 

الشافعى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 130

1442 الميسر فى القواعد واإلعراب حممد موعد دار الفكر 1995 لولوس 131

1443 المدخل إلى علم النحو والصرف عبد العزيز عتيق دار النهضة - لولوس 132

1444 المعجم الوافى فى النحو العربى يوسف مجيل الرعىب/ على توفيق احلمد
دار / دار اجليل 

األفاق اجلديدة
1984 لولوس 133

1445
المفكرون المسلمون فى مواجهة 

المنطق اليونانى
مصطفى طباطبائى - - لولوس 134

1446 ملخص أحكام التجويد شعبان حممد إمساعيل مكتبة األزهر 1990 لولوس 135

1447
المسئولية المدنية لمعاونى 

القضاء
هشام إبراهيم السعيد دار قباء 1998 لولوس 136

1448
المورد الميسر قاموس إنكليزى 

عربى
منري البعلبكى - 1999 لولوس 137

1449

محصل أفكار المتقدمين 

والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتكلمين

اإلمام الفخر الرازى دار الفكر اللبناىن 1992 لولوس 138

1450 المدخل لدراسة السنة النبوية يوسف القرضاوى - 1998 لولوس 139

1451 المالية العامة والسياسة المالية عبد املنعم فوزى - - لولوس 140

1452
مقدمة إبن الصالح فى علوم 

الحديث
أىب عمر وعثمان بن عبد الرمحن الشهرزورى - 1995 لولوس 141

1453 مدخل للفكر اإلقتصادى فى اإلسالم سعيد سعد مرطان - 1996 لولوس 142

1454 مقدمة فى التأمين عبد العزيز فهمى هيكل - 1980 لولوس 143



1455

مدخل المعرفة اإلسالم مقومات 

مصاد....اهدافه.....خصائصه.....

...ره

يوسف القرضاوى - 1996 لولوس 144

1456
اإلمام الجنيد والتصوف فى القرن 

الثالث الهجرى
زهري ظاظا - 1994 لولوس 145

1457 موقف اإلسالم يوسف القرضاوى - 1994 لولوس 146

1458 الموارد وإقتصادياتها عبد النعيم مبارك/ حممود يونس / كامل بكرى  - 1986 لولوس 147

1459
منوابط تنظيم اإلقتصاد فى 

السوق اإلسالمى
غازى عناية - 1992 لولوس 148

1460 مباحث فى علوم الحديث مناع القطان - 1992 لولوس 149

1461
مباحث فى اإلقتصاد اإلسالمى من 

أصوله الفقهية
حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1991 لولوس 150

1462 مقدمة إبن لبصالح أىب عمر وعثمان بن عبد الرمحن الشهرزورى دار الكتب العلمية 1995 لولوس 151

1463
الملكية فى الشريعة اإلسالمية 

مع المقارنة بالشرائع الوضعية
على اخلفيف دار الفكر 1996 لولوس 152

1464
متن الغاية والتقريب فى الفقه 

الشافعى
أمحد بن احلسني بن أمحد األصفهاىن - - لولوس 153

1465 مختار الصماح أمحد مشس الدين دار الكتب العلمية 1994 لولوس 154

1466 معرفة علوم الحديث أىب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلافظ بريوت 1977 لولوس 155

1467 معجم الطالب أميل بديع يعقوب/ يوسف شكرى فرحات  دار الكتب العلمية 2000 لولوس 156



1468 معجم األمثال العالمية ميشال مراد دار املراد 1998 لولوس 157
1469 من فقه الدولة فى اإلسالم يوسف القرضاوى دار الشروق 1997 / 1999 لولوس 158

1470
المرجعية العليا فى اإلسالم 

القرأن والسنة
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة - لولوس 159

1471 المعرفة الصوفية انجى حسني جودة دار اجليل 1992 لولوس 160

1472 المنهل الحديث فى شرح الحديث موسى شاهني الشني دار الشروق 1999 لولوس 161

1473 مرجع الطالب فى اللغة العربية راجى األمسر لبنان 1995 لولوس 162

1474
مقدمة فى العالقات اإلقتصادية 

الدولية
حممد زكى شافعى دار النهضة - لولوس 163

1475 المورد الميسر منري البعلبكى دار العلم 1999 لولوس 164
1476 المنجد فى اللغة واإلعالم - بريوت 1986 لولوس 165

1477 متن الشاطبية اإلمام الشاطىب
 دار الصحابة للرتاث

بظنطا 1992 لولوس 166

1478
موقف اإلسالم العقدى من كفر 

اليهود والنصارى
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1999 لولوس 167

1479 مقدمة إبن خلدون عبد الرمحن بن خلدون لبنان 1993 لولوس 168
1480 معجم لغة الفقهاء حممد رواس قلعرجى دار النفائس 1996 لولوس 169

1481
المختار من نوادر العرب 

وطرائفهم
حممد نور الدين مربو بنجر املكى - - لولوس 170

1482 المجال اإلقتصادى فى اإلسالم حممد نور الدين مربو بنجر املكى
دار احلقيقة لإلعالم 

الدوىل
1993 لولوس 171

1483 المستقبل اإلسالم أمحد على اإلمام
وزارة أوقاف بدولة 

قطر
1416 لولوس 172

1484 42المصنف الجزء  أمحد عبدهللا بن موسى الكندى - 557 لولوس 173



1485 المعجم الصوفى عبد املنعم احلفىن دار الرشاد 1997 لولوس 174

1486
المنقذ من الضالل والمفصح 

باألموال
إمام أىب حامد الغزاىل دار الفكر 1993 لولوس 175

1487 المدخل لدراسة السنة النبوية يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1992 / 1412 لولوس 176

1488 عربى– المورد قاموس إنجليزى  - دار العلم للماليني 1992 لولوس 177

1489
المعجم الوجيز مجمع اللغة 

العربية
مجهورية مصر العربية - 1980 لولوس 178

1490 المنجد فى اللغة واإلعالم - دار املشرق 1998 لولوس 179
1491 المرجع فى اللغة العربية - - - لولوس 180
1492 المجتهدون فى القضاء صبحى حممد صاىن دار العلم للماليني 1980 لولوس 181

1493
المسئولية اإلجتماعية للبنوك 

اإلسالمية
عبد احلميد عبد الفتاح املغرىب

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى

1996 لولوس 182

1494 المنقوص والممدود التنبيهات عبد العزيز امليمى الراحكوتى دار املعارف - لولوس 183
1495 المقصود والممدود إبن السكيت مطبعة اإلمتنانة 1985 لولوس 184
1496 المبشرات بإنتصار اإلسالم يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1996 لولوس 185

1497

المرجعية العليا فى اإلسالم 

للقرأن والسنة ضوابط ومحاذير 

فى الفهم والتفسير

أيهاب زكى سالم - - لولوس 186

1498 معجم النالغة العربية نقد ونقص عبد العزيز قلقيله دار الفكر العرىب 1991 لولوس 187

1499 المنقوص والممدود التنبيهات عبد العزيز امليمى الراحكوتى دار املعارف - لولوس 188
1500 المسئولية الوطنية فى اإلسالم سعد املرصفى - - لولوس 189
1501 من وحى األسرة عبدهللا بن محود البو سعيدى - - لولوس 190
1502 مشكالت األنوار حممد بن حممد بن حممد الغزاىل - - لولوس 191



1503
. المقتطف من عيون التفاسير ج

1 - 5
حممد على الصابوىن

الدار / دار القلم 
الشامية

1996 / 1416 لولوس 192

1504 مصادر الحق فى الفقه اإلسالمى عبد الرزاق السنهورى - - لولوس 193

1505 مخالفة الكفار فى السنة النبوية على بن إبراهيم بن سعود عجني - - لولوس 194

1506
منهج علماء الهند فى التربية 

اإلسالمية
رشيد الندوى Law 

Publishers
1988 لولوس 195

1507 مطالبة القرأن أبو احلسن على احلسىن الندوى Law 

Publishers
1990 لولوس 196

1508 منهج أفضل فى اإلصالح أبو احلسن على احلسىن الندوى Law 

Publishers
- لولوس 197

1509
معجم األفعال التى حذف مفعولها 

غير الصريح فى القرأن الكريم
عبد الفتاح احلموز دار عمار 1986 لولوس 198

1510 على احلمادى حكمة قيادية ووصية إدارية200 - - لولوس 199

1511 الماءة األوائل حممد عبد الرحيم - - لولوس 200

1512 مختصر تفسير إبن كثير عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقى دار الصابوىن 1999 لولوس 201

1513
المستنبط الجديد فى قواعد 

التجويد
أمحد حممود عبد السميع الشافعى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 202

1514
المدخل والتمهيد فى علم 

القراءات والتجويد
عبد الفتاح إمساعيل شلىب مكتبة وهبة 1999 لولوس 203

1515
المسئولية المدنية لمعاونى 

القضاء
هشام إبراهيم السعيد دار قباء 1998 لولوس 204



1516 موقف اإلسالم يوسف القرضاوى - - لولوس 205

1517
مختصر صحيح الترمذى بحر 

الماذى
حممد إدريس عبد الرؤوف املربوى األزهرى - - لولوس 206

1518
 ) 2من السيرة النبوية العطرة 

(من غار حراء إلى نحار ثور 
أمحد شلىب

 مكتبة الدعوة

اإلسالمية مباليزاي
1986 لولوس 207

1519
المعجم المفصل فى اللغويين 

العرب
إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية 1997 لولوس 208

1520 المعجم المفصل فى النحو العربى عزيزة فوال اببىت دار الكتب العلمية 1992 لولوس 209

1521 المحادثة العربية الحديثة أمحد حسن
Tuan 

Zainun 

Tuan Mat

1995 لولوس 210

1522 مأساة أوديب على أمحد ابكثري مكتبة مصر 1989 لولوس 211

1523
المكنز العربى المعاصر معجم فى 

المترادفات والمتجانسات
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العزيز

مكتبة لبنان 1993 لولوس 212

1524
معجم قواعد العربية العالمية 
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إلياس مطر مكتبة لبنان - لولوس 213

1525
معجم قواعد العربية العالمية 

إنجليزى- عربى 
إلياس مطر مكتبة لبنان 1992 لولوس 214

1526
معجم مصطالحات اإلعراب 

والبناء فى قواعد العربية العالمية
مكدر موت إلياس مطر. مارتن ج مكتبة لبنان 1988 لولوس 215

1527 (قاموس  )مختار الصحاح 
حممد أىب بكر بن عبد القادر الرازى ضبطه 

أمحد مشس الدين: وصححه 
دار الكتب العلمية 1944 لولوس 216

1528 مختار الصحاح حممد أىب بكر بن عبد القادر الرازى مكتبة لبنان 1995 لولوس 217



1529 (قاموس  )مختار الصحاح  حممد الصقيلى/ داتؤ خريالدين حممد  دار الشروق 1998 لولوس 218

1530
العربية لغة  " 2. ملحق ج

"القرأن 
حممد الصقيلى/ داتؤ خريالدين حممد  دار الشروق 1998 لولوس 219

1531
– إنكليزى – المنار قاموس 

عربى
حسن سعيد الكرمى مكتبة لبنان 1970 لولوس 220

1532
مجالس ثعاب ألبى العباس بن 

"القسم الثانى " يحيى ثعلب 
عبد السالم حممد هارون دار املعارف 1980 لولوس 221

1533 مقامات بديع الزمان الهمذانى حممد عبده دار املشرق 1986 لولوس 222

1534
- معجم لغة النحو العربى عربى 

انكليزى
جورح مرتى عبد املسيح مكتبة لبنان 1993 لولوس 223

1535 منتهى الطلب إلى تراث العرب مجال الغيطاىن دار الشروق 1997 لولوس 224

1536 المرشد فى اإلمالء نبيل خليل أبو حلتم دار الثقافة 1988 لولوس 225

1537
المحرز الوجيز فى تفسير الكتاب 

6,3,1. العزيز ج
أىب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسى دار الكتب العلمية 2001 لولوس 226

1538
. المصنف ج

12,11,9,8,7,4,3,2
عبد الرزاق بن مهام بن انفع الصنعاىن دار الكتب العلمية 2000 لولوس 227

1539
مصادر الحق فى الفقه اإلسالمى 

6 - 4 / 3 – 1. ج
عبد الرزاق السنهورى دار إحياء الرتاث 1997 لولوس 228

1540
موسوعة أطراف الحديث النبوى 

الشريف
أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوىن زغلول دار الكتب العلمية - لولوس 229

1541
 1. مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج

 -9
أىب عبدهللا الشيباىن دار إحياء الرتاث 1994 لولوس 230

1542 مرجع الطالب فى تصريف األفعال إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2000 لولوس 231



1543 مرجع الطالب فى قواعد النحو إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 232

1544 مرجع الطالب فى اإلمالء إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2001 لولوس 233

1545 مرجع الطالب فى تيسير اإلنشاء إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2001 لولوس 234

1546 مرجع الطالب فى اإلعراب إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2000 / 2002 / 
1423

لولوس 235

1547
المعجم المفصل فى شواهد النحو 

3 - 1. الشعرية ج
إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية 1999 لولوس 236

1548
المعجم المفصل فى علوم البالغة 

البديع والبيان والمعانى
إنعام فوال عكاوى دار الكتب العلمية 1996 لولوس 237

1549 مرجع الطالب فى اإلنشاء إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2000 لولوس 238

1550 معجم الطالب يوسف شكرى فرحات دار الكتب العلمية 2001 لولوس 239

1551
مغنى اللبيب عن كتب األعاريب 

2 - 1. ج
إبن هشام األنصارى دار الكتب العلمية 1999 لولوس 240

1552 مفتاح العلوم أىب يعقوب يوسف بن حممد بن على السكاكى دار الكتب العلمية 2000 لولوس 241

1553 2 – 1. المعجم الوسيط ج إبراهيم مدكور مكتبة اإلسالمية 1972 لولوس 242

1554 معجم مقاييس اللغة أىب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي دار إحياء الرتاث 2001 لولوس 243



1555
المعجم الميسر فى القواعد 

والبالغة واإلنشاء والعروض
حممد أمني ضنلوى دار الكتب العلمية 1999 لولوس 244

1556

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 

األلفاظ معجم لغوى أللفاظ القرأن 

4 - 3. الكريم ج

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم دار الكتب العلمية 1996 لولوس 245

1557
المعجم المفصل فى تصريف 

األفعال العربية
حممد ابسل عيون السود دار الكتب العلمية 2000 لولوس 246

1558 1. الموطأ ج
اإلمام األئمة وعامل املدينة مالك بن أنس رضى 

هللا عنه
دار املعرفة 1999 لولوس 247

1559 المفردات فى غريب القرأن الراغب األصفهاىن دار املعرفة 1999 لولوس 248

1560
المعجم المفهرس أللفاظ القرأن 

الكريم
حممد فؤاد عبد الباقى دار املعرفة 1994 لولوس 249

1561
المعجم المفهرس أللفاظ القرأن 

المنزل
حممد خليل عيتان دار املعرفة 2000 لولوس 250

1562 انكليزى– المورد قاموس عربى  Dr. Roni Baalbaki دار العلم للماليني 2001 لولوس 251

1563 المعجم المفصل فى علم الصرف راجى اإلسم دار الكتب العلمية - لولوس 252

1564
المعجم المفصل فى المذكر 

والمؤنث
إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية 1994 لولوس 253

1565
مغنى المحتاج إلى معرفة معانى 

2. ألفاظ المنهاج ج
مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيىن دار املعرفة 1997 لولوس 254

1566 من الخطوط العربية عبد الرمحن صادق عبوش مكتبة إبن سينا - لولوس 255

1567 المصباح المنير أمحد بن حممد بن على الفيومى املقرئ مكتبة العصرية 1999 لولوس 256



1568
خط – موسوعة الخط العربى 

الرقعة
كامل سلمان اجلبورى دار ومكتبة اهلالل - لولوس 257

1569
معجم قبائل العرب القديمة 

5 - 1. والحديثةج
عمر رضا كحال مكتبة الرسالة 1997 لولوس 258

1570 المنجد فى اللغة واإلعالم - دار املشرق 1986 لولوس 259

1571
مختصر تاريخ الزخرفة وأثارها 

على الفنون
حسن قاسم حبش دار القلم 1987 لولوس 260

1572 معجم المصطلحات الدينية عبد اللطيف/ عبدهللا  مكتبة العبيكان 1997 لولوس 261

1573

معجم التراكيب والعبارات 

اإلصطالحية العربية القديم منها 

والمولد

أمحد أبو سعد دار العلم للماليني 1987 لولوس 262

1574 معجم الهمزة دما طربيه مكتبة لبنان - لولوس 263

1575 معجم السمع والمسموعات سليمان قياض مكتبة لبنان انشرون - لولوس 264

1576
معجم المصطالحات والتراكيب 

واألمثال المتداولة
حممد بن حسن بن عقيل موسى الشريف دار األندلس اخلضرى 1999 لولوس 265

1577
معجم مصطلحات الحديث 

والطائف األسانيد
حممد ضياء الرمحن األعظمى أضواء السلف 1999 لولوس 266

1578
– المصباح المنير معجم عربى 

عربى
أمحد بن على الفيومى املقرئ دار احلديث 2000 لولوس 267

1579 مختار الصحاح حممد بن أىب بكر بن عبد القادر الرازى مكتبة العصرية 1999 لولوس 268

1580
الموسوعة التعليمية الحديثة 

للخطوط العربية
مهدى السيد حممود دار الطالئع - لولوس 269

1581 معجم شعراء الحب اإللهى حممد أمحد درنيقة دار ومكتبة اهلالل 2000 لولوس 270

1582
محاضرات األدباء ومحاوراث 

2 - 1. الشعراء والبلغاء ج

الراعب األصفهاىن أىب القاسم احلسني بن حممد 
بن املفضل

دار األرقم 1999 لولوس 271



1583
موسوعة الخطوط العربية 

دروس فى الخط العربى
مهدى السيد حممود مكتبة القرأن - لولوس 272

1584 2 – 1. مسند الفاروق ج
عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 

الشافعى
دار الوفاء 1992 لولوس 273

1585 معجم المصطلحات الصوفية أنور فؤاد أىب خرام مكتبة لبنان 1993 لولوس 274

1586 معجم الفرائد إبراهيم السامرائى مكتبة لبنان 1984 لولوس 275

1587
مشكلة الفقر وكيف عالجها 

اإلسالم
يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1995 لولوس 276

1588

الموسوعة الجنائية فى الفقه 

 – 3.  ج4,2,1. اإلسالمى ج

فمبتولن

أمحد فتحى هبنسى دار النهضة 1991 لولوس 277

1589
المنهج الفلسفى عند الغزالى 

وديكارت للوصول أبى الحقيقة
حممد عقيل بن على املهرمى دار احلديث - لولوس 278

1590 معجم المناهى اللفظية بكر عبدهللا أبو زيد دار العاصمة 1996 لولوس 279

1591 معجم غريب القرأن حممد فؤاد عبد الباقى دار املعرفة - لولوس 280

1592 مفتاح العلوم
أىب يعقوب يوسف بن أىب بكر حممد إبن على 

السكاكى
دار الكتب العلمية 1987 لولوس 281

1593 ما يضر المسلم بعد وفاته عبدهللا علوان دار الصحابة 1992 لولوس 282

1594
معجم األدوات والضمائر فى 

القرأن الكريم

عبد احلميد مصطفى / إمساعيل أمحد عمايزه 
السيد

مكتبة الرسالة 1988 لولوس 283

1595 مختصر التجويد للقرأن المجيد السيد عمر عاصم دار البشائر اإلسالمية 1999 لولوس 284

1596
معجم المناهى اللفظية ويليه 

فوائد فى األلفاظ
بكر بن عبدهللا أبو زيد دار العاصمة 1996 لولوس 285



1597
موصل الصالب إلى قواعد 

اإلعراب
خالد األزهرى مكتبة إبن سينا - لولوس 286

1598 مدير المبيعات الناجح حممد فتحى خبري أدارى
دار التوزيع والنشر 
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1601
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

8 - 1. النبوى ج
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مدينةليدن
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1603
مجموعة رسائل اإلمام الغزالى 

7 - 1. ج
أىب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزاىل دار الكتب العلمية - لولوس 292
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1605
مشارق األشواق إلى مصارع 

2. العشاق ج
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3 - 1. ج
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1609
. موسوعة سفير لتربية األبناء ج

1 - 3
- سفيم - لولوس 298
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دار التوزيع والنشر 

اإلسالمى
2000 لولوس 299
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1614

محمد رضا اإلمام على بن أبى 
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1628 مفتاح كنوز السنة فنسك
دار / دار احلديث
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الجاهلية واإلسالم
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1634
أحمد بن –  (8)مشاهير العرب 

ماجذ أسد البحار
فوزى خضر دار املعارف 1995 لولوس 323

1635 معجم األسماء العربية عزيزة درويش عامل الكتب 1999 لولوس 324

1636
المختارات السائرة من روائع 

األدب العربى
أنيس املقدسى دار العلم للماليني 1981 لولوس 325

1637
المعجم اللغوية فى ضوء دراسات 

علم اللغة الحديث
حممد أمحد حممد أبو الفرج دار النهضة 1966 لولوس 326

1638 معجم إعراب ألفاظ القرأن الكريم حممد سيد طنطاوى مكتبة لبنان 1997 لولوس 327

1639 معجم الخطأ والصواب فى اللغة إميل يعقوب دار العلم للماليني 1983 لولوس 328



1640 4. معجم المؤلفين ج عمر رضا كحالة - - لولوس 329

1641
منتخب الصحيحين من كالم سيد 

الكونين صلى هللا عليه وسلم
يوسف بن إمساعيل دار الفكر 1983 لولوس 330

1642
المختار من علوم البالغة 

والعروض
حممد على سلطاىن دار العصماء 1998 / 1418 لولوس تنفا جف 331

1643
المصباح فى المعانى والبيان 

والبديع
بدر الدين بن مالك الشهري اببن الناظم مكتبة األدب - لولوس تنفا جف 332

1644 (عربى– عربى )معجم الطالب  يوسف شكرى فرحات دار الكتب العلمية 2000 / 1420 لولوس تنفا جف 333

1645

معجم مصطالحات اإلعراب 

والبناء فى قواعد العربية 

/ انكليزى – عربى  )العالمية 

(عربى– إنكليزى 

انطوان الدحراح مكتبة لبنان - لولوس تنفا جف 334

1646 موسوعة الفلسفة الجزء الثانى عبد الرمحن بدوى
املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر

1984 لولوس تنفا جف 335

1647
مسند فاطمة الزهراء رضى هللا 

عنها وما ورد فى فضلها

اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أىب 
بكر السيوطى

دار إبن حزم 1994 لولوس 336

1648 مختصر صحيح البخارى اإلمام بدر الدين حممد بن إبراهيم إبن مجاعة
املكتب اإلسالمى 

ودار اخلاىن
1992 لولوس 337

1649 مسند عبدهللا بن عمر أىب أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسى دار النخاس 1987 لولوس 338
1650 مسند عبدهللا بن عمر أىب أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسى دار النفائس 1987 لولوس 339

1651 مسند معاوية االطرابلسى عمر عبد السالم تدمرى
دار إبن / دار اإلميان 

حزم
1997 لولوس 340



1652 مفردات ألفاظ القرأن العالمة الراعب األصفهاىن
الدار / دار القلم 

الشامية
1997 لولوس تنفا جف 341

1653
معجم األدوات والضمائر فى 

القرأن الكريم

عبد احلميد مصطفى / إمساعيل أمحد عمايرة 
السيد

مؤسسة الرسالة 1988 لولوس 342

1654
المختار من األحكام المدنية 

والشرعية الجزء األول والثانى
حسن حممود اببكر هزى رايض سكال دار اجليل 1994 لولوس 343

1655
مرويات اإلمام أحمد بن حنبل فى 

( 1 )التفسير 
إبن حنبل مكتبة املؤيد 1994 لولوس 344

1656
– موسوعة األديان فى العالم 

اإلسالم
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس 345

1657
متن الغاية والتقريب فى الفقه 

الشافعى

القاضى أىب شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد 
األصفهاىن

دار إبن حزم 1994 لولوس 346

1658 الملتقط فى الفتاوى الحنفية
اإلمام انصر الدين أىب قاسم حممد بن يوسف 

احلسيىن السمرقندى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 347

1659
الموسوعة الفقهية الميسرة 

المجلد األول والثانى
حممد رواس قلعرجى دار النفائس 2000 لولوس 348

1660 4 – 3. المدونة الكبرى ج اإلمام مالك بن أنس األصجى دار الكتب العلمية - لولوس 349

1661 مباحث فى علوم القرأن حممد سيد طنطاوى دار الشروق 1998 لولوس 350

1662
مسند أبى بكر الصديق رضى هللا 

عنه
أىب بكر أمحد بن على بن سعيد األموى املروزى املكتب اإلسالمى 1986 لولوس 351



1663 المستصفى من علم األصول
لإلمام حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن حممد بن 

حممد الغزاىل
لبنان– بريوت  1997 لولوس 352

1664
منهج اإلمام الشوكانى فى العقيدة 

( 1 )
عبدهللا نومسوك مكتبة الرسالة 1994 لولوس 353

1665
مسند فاطمة الزهراء رضى هللا 

عنها وما ورد فى فضلها

احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر 
السيوطى

دار إبن حزم 1994 لولوس 354

1666 المعجم العربى األساس
مجاعة من كبار اللغويني العرب بتكليف من 

املتظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
- - لولوس 355

1667
منهجية اإلمام محمد بن إدريس 

الشافعى فى الفقه وأصوله
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان املكتبة املكية - لولوس 356

1668
مرويات اإلمام أحمد بن حنبل فى 

4,3,2التفسير مجلد 
أمحد أمحد الربره مكتبة املؤيد 1994 لولوس 357

1669 3. مكاتب الرسول ج على بن حسينعلى األمحدى بريوت- دار صعب  - لولوس 358

1670

معجم لغة النحو العربى فهرس 

- إنكليزى – بالمصطلحات عربى 

فرنس

- مكتبة لبنان انشرون 1988 لولوس 359

1671 2 – 1. مكاتب الرسول ج على بن حسينعلى األمحدى بريوت- دار صعب  - لولوس 360

1672 مسند عبد الرحمن بن عوف أمحد حممد بن عيسى الربقى دار إبن حزم 1994 لولوس 361

1673
معجم الطالب معجم سياقى 

للكلمات الشائعة
حممود إمساعيل صيىن حيمور حسن يوسف مكتبة لبنان - لولوس 362

1674 مقدمة فى اإلقتصاد حممود يونس/ صبحى اندرس قريصة  دار النهضة العربية 1984 لولوس 363



1675
المعجم المفصل فى النحو العربى 

4 - 1. ج
عزيزة قوال اببىت دار الكتب العلمية 1992 لولوس 364

1676 مرجع الطالب فى تصريف األفعال إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2000 لولوس 365

1677
المعجم المفصل فى علوم البالغة 

البديع والبيان والمعانى
إنعام قوال عكاوى دار الكتب العلمية - لولوس 366

1678

معجم األلقاب واألسماء 

المستعارة فى التاريخ العربى 

اإلسالمى

فؤاد صاحل السيد دار العلم للماليني 1990 لولوس 367

1679
موسوعة دول العالم اإلسالمى 

3 – 1. ورجالها ج
شاكر مصطفى دار العلم للماليني 1993 لولوس 368

1680 2. ما لم يصح من التاريخ ج جمدى فتحى السيد دار الصحابة للرتاث 2000 لولوس 369

1681 المستشار فى القواعد واإلعراب يوسف على بريوى ويوسف احلاج أمحد
دار إبن كثري ودار 

الكلم الطيب
1996 لولوس 370

1682 1. منهج التربية اإلسالمية ج حممد قطب دار الشروق 2001 لولوس 371
1683 المغامة شوقى ضيف دار املعارف - لولوس تنفا جف 372
1684 معجم عين الفعل جرجس انصيف/ جوريف إلياس  دار العلم للماليني 1995 لولوس تنفا جف 373

1685 المدخل إلى علم النحو والصرف عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 374

1686 المدرسة النحوية فى مصر والشام عبد العال سامل مكرم مؤسسة الرسالة 1990 لولوس تنفا جف 375

1687
موسوعة الحضارة العربية 

3 – 1. اإلسالمية ج
عبد الرمحن بدوى

املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر

1987 لولوس 376



1688
المسئولية المدنية أو األعمال 

غير المباحة
زهدى يكن

منشورات املكتبة 
العصرية

- لولوس 377

1689
– موسوعة األديان فى العالم 

الديانات القديمة
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 378

1690
– موسوعة األديان فى العالم 

الطائفة المارونية
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 379

1691
– موسوعة األديان فى العالم 

2 – 1. الكنائس الشرقية ج
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 380

1692
– موسوعة األديان فى العالم 

اإلصالح الدينى المسيحى
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 381

1693
– موسوعة األديان فى العالم 

العلويون
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 382



1694
– موسوعة األديان فى العالم 

المذاهب فى الفقه اإلسالمى
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 383

1695
– موسوعة األديان فى العالم 

المسيحية
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 384

1696
– موسوعة األديان فى العالم 

الدروز الموحدون
-

EDITO 

CREPS – 

RELIGIOUS 

 OF THE 

WORLD

2000 / 2001 لولوس تنفا جف 385

1697
 - 1. مختصر تفسير إبن كثير ج

3
حممد على الصابوىن

دار إحياء الرتاث 
العرىب

- لولوس 386

1698
موسوعة اإلمام الشافعى الكتاب 

10 - 1. األم ج
أمحد بدر الدين دار قتيبة 1996 / 1416 لولوس 387

1699
مقدمة موسوعة الحديث الشريف 

(P/B )
- مجعية اإلسالمى 2000 لولوس 388

1700
 P/B)مكتر المترشدين فى األدلة 

 –H/C)
-

مجعية املكثر 
اإلسالمى

2000 لولوس 389

1701 (P/B – H/C)موطأ مالك  اإلمام أبو عبدهللا
مجعية املكثر 
اإلسالمى

2000 لولوس 390



1702
المحدث األكبر الشيخ بدر الدين 

الحسنى
يسرى دركزنلى مكتبة السالم - لولوس 391

1703
المفيد فى علم التجويد مترجم 

لإلنكليزية
دعد احلسيىن مكتبة السالم - لولوس 392

1704 المفيد فى علم التجويد حياة احلسيىن مكتبة السالم - لولوس 393
1705 المنهل ثناء مهايىن مكتبة السالم - لولوس 394
1706 المعين فى الوعظ واإلرشاد حسناء صالحى األصبحى مكتبة السالم - لولوس 395

1707
المتاح من الموالد واألناشيد 

المالح
نوال أبو الفتح مكتبة السالم - لولوس 396

1708 مختصر الجامع فى السيرة النبوية مسرية الزايد مكتبة السالم - لولوس 397

1709 قصص األنبياء عبد الوهاب اخلبار - - لولوس 1

1710 قصص القرأن حممد أمحد جاد احلوىل دار اإلميان - لولوس 2

1711 قواعد الخطوط فوزى سامل - 1994 / 1414 لولوس 3

1712 قواعد اإلمالء عبد السالم حممد هارون - - لولوس 4

1713 قصص القرأن للناشئة واألطفال عفاف عبد البارى - - لولوس 5

1714 أقرب الموارد سعيد الشرتوىن مكتبة لبنان 1996 لولوس تنفا جف 6

1715
القرن الخامس عشر الهجرى 

الجديد
أبو احلسن على احلسىن الندوى Law 

Publishers
1992 لولوس 7

1716 القياس فى النحو مىن إلياس دار الفكر 1985 لولوس 8

1717 قواعد اللغة العربية
حفىن انصف مصطفى طموم حممد دايب حممود 

عمر
مكتبة األدب 1997 لولوس 9

1718 قراءة سياسة للسيرة النبوية حممد رواس قلعة جى دار النفائس 1996 لولوس 10



1719 القاموس الفقهية لغة وإصطالحا سعدى أبو جيب - - لولوس 11

1720 قصص النساء في القرآن عبد املنعم اهلامشى - - لولوس 12

1721 القراءات العشر المتواترة حممد كرمي الرجم - - لولوس 13

1722
قراءات القراء المعروفين 

بروايات الرواة المشهورين
أمحد نصيف اجلنائى - - لولوس 14

1723 إقرأ عائض بن عبدهللا القرىن - - لولوس 15

1724 القراءات المتواترة حممد احلبش - - لولوس 16

1725 قضايا فقهية في العالقات الدولية حسن أبو غدة - - لولوس 17

1726 قطوف من فقه العبادات حسن أبو غدة - - لولوس 18

1727
إقامة الدليل والبرهان على تحريم 

اخذ األجر على تالوة القرآن
حممد بن عبد العزيز املانع - - لولوس 19

1728
القول البديع في الصالة على 

الحبيب الشفيع

مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوى 
الشافعى

- - لولوس 20

1729 إقامة الحجة أىب احلسنات حممد عبد احلى اللكنوى - - لولوس 21

1730 القرطبي والتصوف أىب عبيدة بن حسن أل سلمان - - لولوس 22

1731 قدوم كتاب الحهاد - - - لولوس 23

1732 القصص في الفقه اإلسالمى أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1984 لولوس 24

1733 قضايا علم اإلجتماع المعاصر على عبد الرزق جليب دار النهضة 1984 لولوس 25

1734 قراءة سياسية للسيرة النبوية حممد رواس قلعة دار النفائس 1996 لولوس 26

1735 قراءة في علم النفس الجنائى حممود أبو النيل/ رزق سيد إبراهيم ليلة دار النهضة 1990 لولوس 27



1736
قاموس المصطالحات اإلقتصادية 

في الحضارة اإلسالمية
حممد عماره - 1993 لولوس 28

1737 قصص األنبياء مع المادة العامة حممد متواىل الشعراوي - - لولوس 29

1738 القانون في الطب إلبن سينا جريان جبور - 1998 لولوس 30

1739
قاموس التعابير اإلقتصادية 

والمالية
Bernard / Colli Paris 1990 لولوس 31

1740
القضاء اإلداري بين الشريعة 

والقانون
عبد احلميد الرفاعى دار الفكر 1989 لولوس 32

1741 القدس قضية كل مسلم يوسف القرضاوي مكتبة وهبة 1998 لولوس 33

1742 القراءات الشاذة وتوجيهها النحو حممود أمحد الصغري - - لولوس 34

1743
القول الفصيح في الزواج 

اإلسالمي الصحيح
وليد خليل طعمه - - لولوس 35

1744 القول المفيد في أصول التجويد برهان الدين إبراهيم بن عمر دار البشائر اإلسالمية 1995 / 1416 لولوس 36

1745 القراءات القرآنية عبد اهلادى الفضلى - - لولوس 37

1746 القول المفيد في أخطأ المصلين حسن سليمان - - لولوس 38

1747
القرض كاداة للتمويل في الشرية 

اإلسالمية
حممد الشحات اجلندي

املعهد العاملى للفكر 
اإلسالمى

1996 لولوس 39

1748
القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى 

اللغة الصينية
-

جممع امللك فهد 
لطباعة املصحف 

الشريف
- لولوس 40



1749 (كرتس كرجا )– القرآن  -
Grand 

multimedium 

 tempatan 

sdn bhd

- لولوس 41

1750 قاضى القضاة في اإلسالم عصام حممد شبارو دار النهضة العربية 1992 لولوس 42

1751 القرآن متبادى بالرسم العثماني احلاج أمحد حممد عبد الغفار Kintan sdn 

bhd
1995 لولوس 43

1752
القرآن الكريم بالرسم العثمانى 

30 - 1. ج
- دار الفجر اإلسالمي - لولوس 44

1753 القرآن الكريم بالرسم العثمانى - دار الفجر اإلسالمي - لولوس 45

1754 إقتضاء العلم العمل اإلمام ابو بكر أمحد بن على اخلطيب البغدادي
جملس البنجري 
للتفقه الدين

1996 /1417 لولوس 46

1755 إقناع مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب دار اجليل 1996/1417 لولوس 47

1756 القواعد في الفقه اإلسالمى احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي دار الكتب العلمية - لولوس 48

1757 القدس قضية كل مسلم يوسف القرضاوي - - لولوس 49

1758 القواعد بالنصوص تحليال وتطبيقا بيار يوسف قليمة دار الفكر اللبناين 1995 لولوس 50

1759 القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي دار الكتب العلمية 1998 لولوس 51

1760 قصة الكتابة العربية إبراهيم مجعه دار املعارف 1947 لولوس 52



1761 قاضى القضاة في اإلسالم عصام حممد شاوير دار النهضة 1992 لولوس 53

1762 القانون في الطب إلبن سينا مكتبة املعارف 1998 لولوس 54

1763 قصص القرآن لألطفال وائل عودة هللا دار اخلليج 2003 لولوس 55

1764 قصص األنبياء أيب الفداء إمساعيل بن كثري
مكتبة / دار الفكر

دار الفيحاء/ الرسالة
1992 لولوس 56

1765 51 - 1.قصص أخرى ج حممد عطية األبراشي دار املعارف - لولوس 57

1766 18- 1.قصص األنبياء ج حممد أمحد برانيق دار املعارف 1997 لولوس 58

1767 1. القواعد لألوالد ج ليلى أبو زيد/ نفيسة الرفاعى دار الفكر اللبناين 1995 لولوس 59

1768 القصة من خالل تجاربي الذاتية عبد احلميد جودة السحار مكتبة مصر 1990 لولوس تنفا جف 60

1769
– قاموس علم النفس إنجليزي 

عربي
حامد عبد السالم زهران عامل الكتب 1987 لولوس 61

1770 القواعد بالنصوص تحليال وطبيقا بيار قليمة 1995   دار الفكر اللبناين لولوس 62

1771 الجزء التمهيدي- القواعد لألوالد ليلى أبو زيد/ نفيسة الرفاعى  دار الفكر اللبناين 1995 لولوس تنفا جف 63

1772 3. القواعد لألوالد ج ليلى أبو زيد/ نفيسة الرفاعى  دار الفكر اللبناين 1996 لولوس تنفا جف 64

1773 القاموس الموسيقى أمحد بيومي
وزارة الثقافة املركز 
الثقاىف القومى دار 

األوابر
1992 لولوس تنفا جف 65

1774 قواعد اإلمالء عبد السالم حممد هارون دار الطالئع - لولوس 66

1775 5- 1. قصص األنبياء ج الشيخ الشعراوي دار الكتب العلمية - لولوس 67



1776 قضاء العبادات والنيابة منها نوح سلمان مكتبة الرسالة 1983 لولوس 68

1777

القراءات العشر المتواترة من 

طريقى الشاطبية والدرة في 

هامش القرآن الكريم

علوي من حممد بن أمحد بلفقيه دار املهاىب 1994 لولوس 69

1778 القواعد في الفقه اإلسالمى للحافظ أيب الفرج اإلسالمى دار الكتب العلمية - لولوس 70

1779 قصص القرآن حممد جاد املوىل دار املعرفة 2000 لولوس 71

1780 قصص األنبياء أيب الفداء إمساعيل بن كثري دمشق دار الفيحاء 2001 لولوس 72

1781 قراءات في علم النفس رزق سند إبراهيم ليلة دار النهضة 1995 لولوس 73

1782 قراءات في علم النفس الجنائى رزق سند إبراهيم ليلة دار النهضة 1990 لولوس 74

1783
. قواطع األدلة في أصول الفقه ج

2

أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار 
السمعاين

مكتبة نزار 1998 لولوس 75

1784 1. القاموس المحيط ج جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي دار إحياء الرتاث 2000 لولوس 76

1785 القالئد من فرائد الفوائد مصطفى السباعى دار الوراق 1999 لولوس 77

1786 القاموس العسكر العربي - Rontledge 1986 لولوس 78

1787 القراءات العشر المتواترة حممد كرمي راجم دار املهاجر 1994 لولوس 79

1788 قاموس األلفاظ اإلسالمية ديب اخلضراوى - لولوس 80

1789
- قاموس الطالب للجيب إنجليزى 

عربى
وحدى درق غاىل مكتبة لبنان 1999 لولوس 81

1790 القاموس المحيط جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدى - 2000 لولوس 82

1791
قاموس قواعد البالغة وأصول 

النقد والتذوق
سعد اهلوارى مكتبة اإلميان 1995 لولوس 83

1792
القراءة الرشيدة والظواهر 

1. القرائية ج
على أمحد لنب Al - Rowad - لولوس 84



1793

قوت القلوب فى معاملة المحبوب 

ووصف طريق المريد إلى مقام 

1. التوحيد ج

حممد بن على بن عطية احلارثى املشهور أبىب 
طالب املكى

دار الكتب العلمية 1997 لولوس 85

1794
قواعد اإلمالء والخط في اللغة 

العربية
صلمى حممد عبد اهلادى - - لولوس 86

1795
القواعد المعرفية اإلسالمية في 

أدب صدر اإلسالم
سامل املعوش دار النهضة - لولوس 87

1796 القاموس الفقهي سعدى أبو جيب دار الفكر 1998 لولوس 88

1797 القانون التجاري مصطفى كمال طه دار اجلامعة 1988 لولوس 89

1798
القاموس اإلسالمي للناشئين 

10- 1.والشباب ج
حممد على اهلامشى - - لولوس 90

1799 القاموس الفقهي لغة وإصطالحا سعدى أبو جيب - - لولوس 91

1800 قواعد النقد األدبى ألسل أىب كرومىب
دار الشؤون الثقافية 

العامة
1986 لولوس 92

1801
- 1. قبسات من مواكب النبوة ج 

10
إبراهيم يوسف نصري مكتبة العبيكان 2000 لولوس 93

1802 قامس التعابير اإلقتصادية والمالية أيق برانر وجان كلود كوىل نوفل 1990 لولوس تنفا جف 94

1803
قاموس المصطلحات اإلقثصادية 

في الحضارة اإلسالمية
حممد عمارة دار الشروق     1993 /1413 لولوس تنفا جف 95

1804 القواعد بالنصوص تحليال وتطبيقا بيار قلمة دار الفكر 1995 لولوس تنفا جف 96

1805 القواعد األساسيات للغة العربية السيد أمحد اهلامشى دار الكتب العلمية 1998 لولوس تنفا جف 97

1806 القسطاس في علم العروض جار هللا خمشرى مكتبة املعارف 1989 لولوس تنفا جف 98



1807
أحداث – قصة القرن العشرين 

وصور
- - - لولوس تنفا جف 99

1808
القرآن الكريم بنيته التشريعية 

وخصائصه الحضارية
وهبة الزحيلى دار الفكر 1998 لولوس 100

1809 قواعد اللغة العربية حفىن انصف وآخرون مكتبة األدب 2000 / 1420 لولوس 101

1810 القرآن والسلطان فهمى هويدى دار الشروق 1981/1982/199
1/1999

لولوس 102

1811 قاعدة األمور لمقاصدها يعقوب بن عبد الوهاب الباحثني مكتبة الرشد 1999 لولوس 103

1812

قرطبة حاضرة الخالفة في 

دراسة تاريخية )األندلس 

عمرانية اثرية في العصر 

(اإلسالمى

السيد عبد العزيز سامل دار النهضة العربية 1972 لولوس 104

1813

 قرطبة حاضرة الخالفة في 

دراسة تاريخية )األندلس 

عمرانية اثرية في العصر 

الجزء األول (اإلسالمى

السيد عبد العزيز سامل دار النهضة العربية 1971 لولوس 105

1814
قيام دولة المماليك األولى في 

مصر والشام
أمحد خمتار العبادى مؤسسة شباب اجلامعة - لولوس 106

1815 النفاق والمنافقون – 1:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 107

1816 الجزاء العادل – 2: قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 108

1817 العزر والخيانة- 3:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 109



1818
مكر اليهود - 4:قصة آية

وخداعهم
وجيه يعقوب السيد

املؤسسة العربية 
احلديثة

- لولوس 110

1819
برأة سليمان عليه - 5:قصة آية

السالم
وجيه يعقوب السيد

املؤسسة العربية 
احلديثة

- لولوس 111

1820 تحويل القبلة- 6:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 112

1821 اإلنفاق في سبيل هللا- 7:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 113

1822 التضحية والغداء- 8:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 114

1823 طريق الجنة- 9:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 115

1824 الفتنة أكبر من القتل-10:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 116

1825 فضل آية الكرسي- 11:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 117

1826 الصدقة الجميلة- 13:قصة آية وجيه يعقوب السيد
املؤسسة العربية 

احلديثة
- لولوس 118

1827
رفع عن أمتي - 14:قصة آية

الخطاء والنسيان
وجيه يعقوب السيد

املؤسسة العربية 
احلديثة

- لولوس 119



1828

 ) 2 – 1. قليوبى وعميرة ج

حاشيتا اإلمامين المحققين 

المدقفين الشيخ شهاب الدين 

(القليوبى والشيخ عميرة 

العالمة جالل الدين احمللى على منهاج الطالني 
طه عبد الرؤوف سعد / الشيخ حمى الدين النووى 

حتقيق ومرابعة: 
املكتبة التوفيقية - لولوس 120

1829

 ) 4 – 3. قليوبى وعميرة ج

حاشيتا اإلمامين المحققين 

المدقفين الشيخ شهاب الدين 

(القليوبى والشيخ عميرة 

العالمة جالل الدين احمللى على منهاج الطالني 
طه عبد الرؤوف سعد / الشيخ حمى الدين النووى 

حتقيق ومرابعة: 
املكتبة التوفيقية - لولوس 121

1830
القاموس المحيط للفيروز أبادى 

2. ج
حكمت كشلى فواز دار  الكتب العلمية لولوس 122

1831
قيام دولة الممالك األولى فى 

مصر والشام
أمحد خمتار العبادى

مؤسسة / دار اهلناء 
شباب اجلامعة

- لولوس 123

1832
قصص األنبياء المسمى عرائس 

المجالس

أىب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابورى 
املعروف ابلثعلىب

املكتبة الثقافة - لولوس 124

1833
قراءة جديدة فى مؤلفات إبن 

الجوزى
انجية عبدهللا إبراهيم املكتبة العاملية - لولوس 125

1834

القول المألوف فى المدود 

والوقوف ومخارج وصفات 

الحروف

أمحد حممود عبد السميع الشافعى - لولوس 126

1835
عقيدة الناجحين فى علم أصول 

الدين
زيد العابدين بن حممد الفطاىن فستاك انشيونل - لولوس 1

1836 علم أصول الفقه عبد الوهاب خالف لبنان 1947 لولوس 2

1837
رضى هللا  )عمرو بن العاص 

الجزء األول والثانى (عنه 
القائل املسلم والسفري األمني - 1417 لولوس 3



1838 علوم الحديث
إلبن صالح اإلمام أبو عمر وعثمان بن عبد 

الرمحن الشهرزورى
دار الفكر املعاصر 1998 /  1418 لولوس 4

1839 عقيدة المؤمن أبو بكر جابر اجلزائرى دار الشروق 1992 / 1413 لولوس 5

1840 علوم الحديث ومصطلحه صبحى الصاحل دار العلم للماليني 1959 / 1997 لولوس 6

1841 علم الدولة حممد عبد مكتبة الشباب 1993 لولوس 7

1842
أول معجم فى اللغة  )العين 

(العربية 
عبدهللا رويشى بغداد 1967 لولوس 8

1843 علم اللغة مقدمة للقارئ العربى حممود السعران دار الفكر العرىب 1997 لولوس 9

1844 عون المعبود ألىب داود - - لولوس 10

1845 إعالم النساء عمر رضا كحالة - - لولوس 11

1846

دراسة فى إعراب  )إعراب النص 

الجمل التى ال محال لها من 

(اإلعراب 

حسىن عبد اجلليل يوسف دار األفاق القاهرة - لولوس 12

1847 علم النفس القانونى عبد الرمحن عيسوى دار النهضة - لولوس 13

1848 علم زوائد الحديث عبد السالم حممد علوش دار إبن حزم 1995 لولوس 14

1849 عقد الصلح فى الشريعة اإلسالمية نزيه محاد الشامية/ دار القلم  1996 لولوس 15

1850
عقد الوديعة فى الشريعة 

اإلسالمية
نزيه محاد الشامية/ دار القلم  1993 لولوس 16

1851 العقوبات حممد خري رمضان يوسف دار إبن حزم 1996 لولوس 17

1852 عالم وطاغيه احلجاج بن يوسف/ سعد بن جبري  مكتبة وهبة 1988 لولوس 18

1853 العقل والعلم فى القرأن الكريم يوسف القرضاوى - 1996 لولوس 19

1854 العبادة فى اإلسالم يوسف القرضاوى - 1995 لولوس 20



1855 علم اإلقتصاد أمحد احلصرى - 1991 لولوس 21

1856 أعداء الحل اإلسالمى يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 2000 لولوس 22

1857
علم النفس القضائى مع دراسة 

ميدانية لإلجاه نحو القانون
عبد الرمحن عيسوى دار النهضة 1992 لولوس 23

1858 علم الزوائد الحديث عبد السالم حممد علوش - 1990 لولوس 24

1859 إعراب الجمل وأشباه الجمل فخر الدين قباوه دار األفاق اجلديدة 1972/1977/198
1

لولوس 25

1860 عمرو بن عبيد وأراءه الكالمية حممد صاحل حممد السيد دار قباء 1999 لولوس 26

1861
عجز الموازنة وعالجه فى الفقه 

اإلسالمى
حسني راتب يوسف راين دار النفائس األردن - لولوس 27

1862 عقد السلم فى الشريعة اإلسالمية نزيه محاد دار القلم 1993 لولوس 28

1863
عقد القرض فى الشريعة 

اإلسالمية
نزيه محاد دار القلم 1991 لولوس 29

1864 علم النفس اإلقتصادى والسياسى عبد الرمحن عيسوى دار النهضة 1996 لولوس 30

1865
علم اإلجتماع الخلدونى قواعد 

المنهج
حسني الساعاتى - 1981 لولوس 31

1866
أعمال العقل من النطرة التجزيئية 

إلى الرؤية التكاملية
لؤى صاىف دار الفكر 1998 لولوس 32

1867 العربية اللغة القرأن املستوى دار الشروق 1998 لولوس 33

1868
عارضة األحودى بشرح صحيح 

الترمذى
األساسى دار الكتب العلمية 1997 لولوس 34



1869
فى  )العمل مع األباء واألمهات 

(سنوات الطفولة المبكرة 
- - - لولوس 35

1870
العبر ببعض معجزات خير الشر 

صلى هللا عليه وسلم
حممد نور الدين مربو البنجرى املكى

جملس البنجرى 
للتفقه ىف الدين

1996 / 1417 لولوس 36

1871 الفاروق عمر بن الخطاب ساىل اخللفاء الراشدين دار الكتب العلمية - لولوس 37

1872 5 – 1. العقد الفريد ج أمحد بن حممد بن عبد رب األندلسى دار الكتب العلمية - لولوس 38

1873 العبادة فى اإلسالم يوسف القرضاوى مكتبة وهبة 1995 / 1416 لولوس 39

1874

شمس الدين محمد بن أبى بكر 

إبن قيم الجوزيةعالم الموقعين 

2 - 1. عن رب العالمين ج

مشس الدين حممد بن أىب بكر إبن قيم اجلوزية - - لولوس 40

1875 إعالم األلفية خالد بن عبدهللا األزهرى - - لولوس 41

1876 إعراب القراءات السبع وعللها أىب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه مكتبة اخلاجنى ابلقاهرة 1992 لولوس 42

1877 إعالم السنة المنشورة حافظ أمحد احللبمى السعودية 1420 لولوس 43

1878 عدة الصابرين إبن قيم اجلوزية - - لولوس 44

1879 عقيدة المؤمن أىب بكر جابر اجلزائرى مكتبة العصرية 1999 لولوس 45

1880

العالقات اإلجتماعية بين 

المسلمين وغير المسلمين فى 

الشريعة

- - - لولوس 46

1881 إعالم النبوة امللوردى الشافعى - - لولوس 47

1882 عبد الملك بن مروان وأسرته حممود شاكر - - لولوس 48



1883 عمر بن عبد العزيز حممود شاكر - - لولوس 49

1884 عبدهللا بن الزبير حممود شاكر - - لولوس 50

1885 عسل النحل فى القرأن والسنة السيد اجلميلى - - لولوس 51

1886 علم أصول البدع على بن حسن بن على بن عبد احلميد - - لولوس 52

1887
عامل الزمن فى العبادات 

والمعامالت
حممد الطاهر الرزقى - - لولوس 53

1888
سير  )على بن أبى طالب 

(إسالمية 
عبد الستار الشيخ - - لولوس 54

1889 (سير إسالمية  )عثمان بن عفان  عبد الستار الشيخ - - لولوس 55

1890 (سير إسالمية  )عمر بن الخطاب  عبد الستار الشيخ - - لولوس 56

1891 عظماؤنا فى التاريخ مصطفى السباعى - - لولوس 57

1892 إعالم العابد مصطفى بن حممد سليم الغالييىن - - لولوس 58

1893
إعراب ثالثين سورة من القرأن 

الكريم
حممد إبراهيم سليم مكتبة القرأن - لولوس 59

1894 العواصم من القواصم القاضى أىب بكر العرىب
اململكة العربية 

السعودية دار الثقافة
1992 / 1419 لولوس 60

1895 عالم الروح كمال عثمان بك - - لولوس 61

1896 إعانة الطالبين
أىب بكر املشهور ابلسيد البكرى إبن العارف 

حممد شطا الدمياطى
- - لولوس 62

1897 عالمات القيامة وأشراطها السيد اجلميلى - - لولوس 63

1898 العالمة بين الجن واإلنس إبراهيم كمال أوهم - - لولوس 64

1899 عدة الصابرين - - - لولوس 65



1900
العشرة الطيبة مع األوالد 

وتربيتهم
حممد حسيىن - - لولوس 66

1901
عبقرية اإلمام مسلم فى ترتيب 

أحاديث مسنده الصحيح
محزة عبدهللا املليبارى - - لولوس 67

1902 العقيدة السلفية الطيب بن عمر بن احلسني احلكيىن - - لولوس 68

1903 العقد الفريد خليل شرف الدين - - لولوس 69

1904 عالم وطاغيه احلجاج بن يوسف/ سعيد بن جبري  - - لولوس 70

1905 العروض الواضح وعلم القافية حممد على اهلامشى - - لولوس 71

1906 علم اإلمالء أمحد عبد اجلواد - - لولوس 72

1907 1. العربية لغة القران ج عبد الرمحن تشيك/ حممد صربى الصقيلى  دار الشروق 1998 لولوس 73

1908 2. العربية لغة القران ج عبد الرمحن تشيك/ حممد صربى الصقيلى  دار الشروق 1968 لولوس 74

1909 3. العربية لغة القران ج عبد الرمحن تشيك/ حممد صربى الصقيلى  دار الشروق 1968 لولوس 75

1910 2. العربية لغة القرأن ج
/ عبد الرمحن تشيك / حممد صربى الصقيلى 

حسن على حسن
دار الشروق 1998 لولوس 76

1911 3. العربية لغة القرأن ج
/ عبد الفتاح هارون / داتؤ خري الدين حممد 

عادل املعلم/ حممد الصقيلى 
دار الشروق 1998 لولوس 77

1912
العربية لغة القرأن المستوى 

1. األساسى  ج

/ عبد الرمحن تشيك / حممد صربى الصقيلى 
حسن على حسن

دار الشروق 1998 لولوس 78

1913 علم العروض القافية عبد العزيز عتيق دار األفاق العربية 1997 لولوس 79

1914 12,10,9,2. عون المعبود ج شرح سنن أىب داود دار إحياء الرتاث 2000 لولوس 80

1915

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 

األلفاظ معجم لغوى أللفاظ القرأن 

2 - 1. الكريم ج

الشيخ أمحد بن يوسف بن عبد الدائم دار الكتب العلمية 1996 لولوس 81



1916 علم الصرف والنظام اللغوى حممد بن عبد الغىن املصرى مكتبة الرسالة احلديثة 1989 لولوس 82

1917 عزيزى الشبل حيىي احلاج حيىي دار اجملتمع 1994 لولوس 83

1918 علم النفس القانونى عبد الرمحن عيسوى دار النهضة - لولوس 84

1919
علم النفس القضائى مع دراسة 

ميدانية لإلتجله نحو القانون
عبد الرمحن عيسوى دار النهضة العربية 1992 لولوس 85

1920 العقوبة فى الفقه اإلسالمى أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1989 لولوس 86

1921 العواصم من القواصم القاضى أىب بكر بن العرىب
مكتبة السلفية 

دار الكتب / القاهرة 
العلمية

2000 / 2002 لولوس 87

1922 عنوانالظرف فى علم الصرف الشيخ هارون عبد الرزاق مكتبة القرأن - لولوس 88

1923 العقوبة فى الشريعة اإلسالمية عبد الكرمي زيدان مكتبة الرسالة 1988 لولوس 89

1924
العولمة الثقافية وموقف اإلسالم 

منها
إمساعيل على حممد

دار الكلمة للنشر 
والتوزيع

2001 لولوس 90

1925 علم اإلمالء مواعظ وحكم وأمثال اجلواد عبد أمحد دار الفكر 1997 لولوس 91

1926

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 

األلفاظ معجم لغوى أللفاظ القرأن 

4 - 3. الكريم ج

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم دار الكتب العلمية 1996 لولوس 92

1927 علم اللغة مقدمة للقارئ العربى حممود السعران دار الفكر العرىب 1997 لولوس 93

1928 العائلة فى اإلسالم حممود مطرجى
حقوق النشر 

والتوزيع حمفوظة
- لولوس 94



1929 عمار بن يسار أسامة بن أمحد سلطان
مكتبة / مكتبة املكية 
الراين

1999 لولوس 95

1930 العقود المسماة وهبة الزحيلى دار الفكر 1987 لولوس 96

1931 عقد اإليجار عبد الرزاق أمحد الشهورى دار إحياء الرتاث - لولوس 97

1932 علم البيان عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية - لولوس 98

1933
. عبر من قصص القرأن الكريم ج

1 - 10
حممد رجب مكتبة العبيكان 1422 لولوس 99

1934
ملحق  )العربية لغة القرأن 

(الجزء الثانى والثالث 

/ عبد الفتاح هارون / داتؤ خري الدين حممد 
عادل املعلم/ حممد الصقيلى 

دار الشروق 1998 / 1418 لولوس تنفا جف 100

1935 علم الصرف راجى األمسر دار اجليل 1999 لولوس تنفا جف 101
1936 العربية من غير معلم - دار العلم للماليني 1979 لولوس تنفا جف 102
1937 علم النحو راجى األمسر دار اجليل 1999 لولوس تنفا جف 103
1938 علوم البالغة راجى األمسر دار اجليل 1999 لولوس تنفا جف 104

1939 العقد الثمين فى تاريخ المسلمين عبادة كحيلة دار الكتاب احلديث 1996 / 1417 لولوس 105

1940 علوم التفسير عبدهللا شحانه دار الشروق 2001 لولوس 106

1941 3. العربية لغة القرأن ج
/ عبد الفتاح هارون / داتؤ خري الدين حممد 

عادل املعلم/ حممد الصقيلى 
دار الشروق 1998 / 1419 لولوس تنفا جف 107

1942 2. العربية لغة القرأن ج عبد الرمحن شيك/ حممد صربى الصقيلى  دار الشروق 1998 / 1419 لولوس تنفا جف 108

1943
. علوم اللغة العربية المستشار ج

3
حممد هيثم غرة

/ دار الكام الطيب 
دار إبن كثري

1995 لولوس تنفا جف 109

1944 عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة سعاد ميرب مكتبة السالم - لولوس 110



1945 العقد الحضارى فى شريعة القرأن اهلادى الدرقاش
دار إبن / دار قتيبة 

زيدون
1989 / 1408 لولوس 111

1946
أول معجم فى اللغة " العين 

"العربية 
عبدهللا درويش بغداد– مطبعة العاىن  1967 لولوس 112

1947
العربية دراسات فى اللغة 

واللهجات واألساليب
يوهان فك مكتبة اخلاجنى 1980 لولوس 113

1948 علم اللغة مقدمة للقارئ العربى حممود السعران دار الفكر العرىب 1999 لولوس 114

1949 عمرو بن العاص عباس حممود العقاد مكتبة العصرية - لولوس 115
1950 عبقرية عثمان عباس حممود العقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 116
1951 عبقرية خالد عباس حممود العقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 117
1952 العقاد وأسرة محمد على أمحد إبراهيم الشريف مكتبة العصرية 1987 لولوس 118
1953 عدوانية أقل أرنولد جولد شتاين دار النهضة العربية 1996 لولوس 119
1954 عبقرية الصديق عباس حممود العقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 120
1955 العدة شرح العمدة فقه حنبلى هباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسى مكتبة العصرية 2002 لولوس 121
1956 العبرات مصطفى لطفى املنفلوملى الدار النموذجية 2002 لولوس 122
1957 عبقرية اإلمام على عباس حممود العقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 123
1958 عبقرية محمد عباس حممود العقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 124
1959 1. إعراب القرأن الكريم ج بشري سامل فرج دار النهضة العربية 1999 لولوس 125

1960
العالقات الدولية فى التاريخ 

الحديث والمعاصر
حممد على الفوزى دار النهضة العربية 2002 لولوس تنفا  جف 126



1961

من أقالم أفاضل – عجالة مقتطة 

العلماء والدكاترة فى حياة اإلمام 

الجليل األستاذ بديع الزمان سعيد 

النورسى

حممد زاهد املالزكردى دار األفاق اجلديدة - لولوس 127

1962
العصبية القومية وأثرها فى 

سقوط األندلس
عبد احلليم عويس دار الصحوة للنشر 1994 لولوس 128

1963 "شعر " عيون فى الظالم  كمال رشيد
-مكتبة املنار األردن 

 الزرقاء
1984 / 1405 لولوس 129

1964 العاصفة وليم شكسبري/ شكسبري روائع  دار املأمون 1986 لولوس تنفا جف 130
1965 العقائد واألديان عبد القادر صاحل دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 131

1966
العقود المسماة فى الفقه 

(عقد البيع  )اإلسالمى 
مصطفى أمحد الرزقاء دار القلم 1999 لولوس 132

1967 Arabic Made Easy Abdul Hashim

Muslim 

Media Delhi ,

India

1999 لولوس تنفا جف 133

1968
العلمانية وموقفها العقيدة 

والشريعة
عبد العظيم املطعىن مكتبة النور 1992 لولوس 134

1969 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
اإلمام مشس الدين حممد بن أىب بكر إبن قيم 

اجلوزية
املكتبة العصرية 2002 لولوس 135

1970
فى إنتظار ... العربى كوريا

المعجرة الثالثة
سليمان إبراهيم العسكرى القاهرة - لولوس تنفا جف 136

1971
: العربى المسلمون والتنمية 

عقيدة عالية وواقع هابط
سليمان إبراهيم العسكرى - - لولوس تنفا جف 137

1972
ذو القعدة  – 542العربى العدد 

2004يناير  – 1424
سليمان إبراهيم العسكرى القاهرة 2004 لولوس 138



1973
العرف الناشر فى شرح وادلته 

فقه متن ابن عاشر فى الفقه
املختار بن العرىب مؤمن دار إبن حزم 2004 / 1425 لولوس 139

1974 2004العربى مارس  سليمان إبراهيم العسكرى القاهرة 2004 لولوس 141

1975
 رجب 550العدد – العربى 

1425
- - لولوس 142

1976 2004يناير – العربى  سليمان إبراهيم العسكرى الكويت 2004 لولوس 143

1977
العشرة الزوجية أحكامها وسننها 

وأدابها
إمام حممد إمساعيل البنجارى دار املعرفة 2002 لولوس 144

1978
عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى 

فى النسب
اإلمام احلازمى مكتبة مدبوىل 1998 لولوس 145

1979
العشرة الزوجية أحكامها وسننها 

وأدابها وهو كتاب النكاح
إمام حممد إمساعيل البنجارى دار املعرفة 2002 لولوس 146

1980
تاريخ  )العصر العباسى األول 

( 3الدب العربى 
شوقى ضيف دار املعارف لولوس 147

1981
- العالج النفسى والعالج بالقرأن 

رؤية طبية نفسية شرعية
طارق بن على احلبيب دار البيت العتيق - لولوس 148

1982 3العربية للناشئين  مجعية إقرأ اخلربية
اململكة العربية 

وزارة - السعودية 
املعارف

لولوس 149

1983 4العربية للناشئين  مجعية إقرأ اخلربية
اململكة العربية 

السعودية
لولوس 150

1984 5العربية للناشئين  مجعية إقرأ اخلربية
اململكة العربية 

السعودية
لولوس 151



1985 6العربية للناشئين  مجعية إقرأ اخلربية
اململكة العربية 

السعودية
لولوس 152

1986 العقيدة اإلسالمية وأسسها عبد الرمحن جبنكة امليداىن دار القلم لولوس 153

1987

المقاصد الحسنة في بيان كثير 

من األحاديث المشتهرة على 

االلسنة

مشش الدين أيب اخلمر حممد بن عبد الرمحن 
السخاوى

مكتبة اخلا 1991 لولوس 398

1988 مشكل اآلثار أىب جعفر الطحاوى - 1995 لولوس 399

1989
تاريخ )المختصر تامحتاج إليه 

15.ج (بغداد
حممد بن سعيد بن حيىي بن على بن الديبثى دار الكتب العلمية 1997 لولوس 400

1990 متمردون ادباء وفنانون حممود السمرة - - لولوس 401

1991
المكتبات في اإلسالم نشأتها 

وتطورها
حممد ماهر محادة مكتبة الرسالة 1981 لولوس 402

1992
معجمات اللغة العربية المستعادة 

2-1.في اللغة األجنبية ج
داود العنبكى/ داود سلوم  عامل الكتب 2000 لولوس 403

1993 4. معجم المؤلفين ج عمر رضا كحالة - - لولوس 404

1994
-البديع-البيان)المعين في البالغة 

(المعاني
إميل بديع يعقوب عامل الكتب - لولوس 405

1995 المعلقات في كتب التراث عبد الفتاح املصرى مكتبة الرسالة - لولوس 406

1996 مشيخه ابن شاذان الصعرى
أيب على احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن احلسني 

ابن شاذان
دار ابن حزم 2001 لولوس 407

1997
معجم المفصل لمواضيع القرآن 

المنزل
حممد خليل عيتاىن دار املعرفة 2000 لولوس 408

1998 4-1.الموسوعة الجنائية ج جندي عبد امللك دار إحياء الرتاث - لولوس 409



1999
موسوعة أعالم الحضارة 

اإلسالمية
مصطفى فتحى دار اسامة 2001 لولوس 410

2000 موسوعة الخط العربي ليمن عبد السالم دار اسامة 2002 لولوس 411
2001 موسوعة شعراء األندلس عبد احلكيم الوائلى دار اسامة 2001 لولوس 412
2002 مباحث في الحديث الشريف أمحد عمر هاشم مكتبة الشروق 2000 لولوس 413

2003
موسوعة أورع ما قيل في المرأة 

والحب والجمال
حسني أمحد سليم دار اسامة 2002 لولوس 414

2004
موسوعة النقود العربية 

واإلسالمية
انهض القيسى دار اسامة 2000 لولوس 415

2005 موسوعة بلدان العالم باألرقم موريس أسعد شربل دار الفكر 1999 لولوس 416
2006 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة مكتبة الرسالة 1993 لولوس 417

2007 الموسوعة الجغرافية لبلدان العالم آمنة ابو حجر دار اسامة 2001 لولوس 418

2008 موسوعة حديث في مثل هذا اليوم خالد عبد السامل دار اسامة 2000 لولوس 419

2009
الموسوعة اإلسالمية 

سؤال جواب(2)1000
خليل البدوى دار اسامة 2001 لولوس 420

2010
المكية والحقوق العينية األصلية 

علما وعمال
زهدى يكن مكتبة املكتبة العصرية 1962 لولوس 421

2011
موسوعة شعراء العصر العباسى 

2-1.ج
عبد عون الروضان دار اسامة 2001 لولوس 422

2012 موسوعة شعراء العصر الجاهلى عبد عون الروضان دار اسامة 2001 لولوس 423

2013 المنطق ومناهج البحث ماهر عبد القادر حممد على دار النهضة العربية 1985 لولوس 424

2014
 معجم المصطالحات اإلقتصادية 

واإلسالمية
على بن حممد - - لولوس 425



2015 معحم مصطالحات توثيق الحديث على زوين جار النهضة العربية 1986 لولوس 426

2016 معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم حممد سيد طنطاوي مكتبة لبنان 1997 لولوس 427

2017 مشكالت اللغة العربية حممود تيمور ملتزم الطبع والنشر - لولوس 428

2018 محاضرات في النصرانية اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العريب - لولوس 429

2019 9- 1.من أخبار اجود الصحابة ج حممد شريف عدانن الصواف مكتبة العبيكان 1421 لولوس 430

2020 من رياض األدب والتاريخ جربائيل سليمان جيور دار الفاق اجلديدة 1981 لولوس 431
2021 1.من فقه الدعوة ج مصطفى مشهور دار التوزيع 1995 لولوس 432

2022
متطلبات الشهادة على المشهور 

عليه
أيب القاسم عظوم

مكتبة الرشيد شركة 
الرايض

1998 لولوس 433

2023
من هدى السنة النطرق تدريس 

بوية
أمحد عمر هاشم دار الشروق 1998 لولوس 434

2024 مذكرات إمام الدعاة حممد زايد دار الشروق 1998 لولوس 435
2025 المعجم اإلقتصادى تإلسالمى أمحد الشرابصى دار اجلبل 1981 لولوس 436

2026

الموسوعة العصرية في الفقه 

من  ( 2 ).الجنائى اإلسالمى ج

األول

عبد القادر عودة دار الشروق 2001 لولوس 437

2027

الموسوعة العصرية في الفقه 

من  ( 4 ).الجنائى اإلسالمى ج

األول

عبد القادر عودة دار الشروق 2001 لولوس 438

2028
مناهج الباحثين في اإلقتصاد 

2.اإلسالمى ج
حممد بن عبد الرمحن اجلنيدل شركة العبيكان 1406 لولوس 439



2029
من آيات اإلعجاز العلمى في 

1. القرآن الكريم ج
زغلول النجار مكتبة الشروق 2001 لولوس 440

2030 المعجم العربي نشأته وتطوره حسني نضار مكتبة مصر 1988 لولوس 441

2031 من أسرار اللغة إبراهيم أنيس مكتبة االجنلو املصرية 1994 لولوس 442

2032 معجم مقياس اللغة أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي
دار احياء الرتاث 

العريب
2001/1422 لولوس 443

2033
المعجمات العربية ببلبوجرافية 

شاملة مشروحة
وجدى رزق غاىل اهليئة املصرية العامة 1971/1391 لولوس 444

2034 4-2/3-1مجمل اللغة مجلد  أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي اللغوى مؤسسة الرسالة 1984 لولوس 445

2035
موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي 

هريرة
حممد رواس قلعه جى دار النفائس 1993 لولوس 446

2036
. موسوعة فقه إبراهيم النخعى ج

 1 -2
حممد رواس قلعه جى دار النفائس 1996 لولوس 447

2037 2.مسند أبي عوانة ج أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرابيىن Law 

Publishers
- لولوس 448

2038 5.مسند أبي عوانة ج أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرابيىن Law 

Publishers
- لولوس 449

2039 1/2/4/5/6/7.المدينة الكبرى ج اإلمامم مالك بن أنس األصبحى مكتبة العصرية 1999 لولوس 450

2040 9 - 8.مقدمات ابن رشد ج أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد مكتبة العصرية 1999 لولوس 451

2041
من طرق اإلثبات في الشريعة 

وفي القانون
أمحد عبد املنعم النهى دار الفكر العرىب 1965 لولوس 452

2042 مذهب ذوى العاهات عباس جممود العقاد مكتبة العصرية - لولوس 453
2043 مطالعات في الكتب والحياة عباس حممود العقاد مكتبة العصرية - لولوس 454



2044 المسؤلية الجسدية في اإلسالم عبدهللا إبراهيم موسى دار ابن حرم 1995 لولوس 455

2045 معجم الشعراء في تاريخ الطبرى عزمى سكر مكتبة العصرية 1999 لولوس 456

2046 موسوعة فقه سفيان الثورى حممد رواس قلعه جي دار النفائس 1990/1997 لولوس 457

2047
مذكرات نصف قرن من العمل 

1995-1945اإلسالمى 
توفيق حممد الساوى دار الشروق 1998 لولوس 458

2048 من معارك المسلمين في رمضان عبد العزيز بن راشد العبيدي مكتبة العبيكان 1994 لولوس 459

2049 المحاور الخمسة للقرآن الكريم حممد الغزاىل دار الشروق 2000 لولوس 460

2050
مسلمون وأقباط من المهد الى 

الهد
مجال بدوى دار الشروق 2000 لولوس 461

2051 المسلمون والعولمة يوسف القرضاوى
دار التوزيع والنشر 

اإلسالمية
2000 لولوس 462

2052 1.المحيط في اللغة ج الصاحب إمساعيل بن عباد– كاىف الكفاة  عامل الكتب 1994 لولوس 463

2053 الموسوعة العربية الميسرة -
 مكتبة/ دار الشعب 

فرانكلني
1970 لولوس 464

2054 مشكالت من العبادة النفسية لطفى عبد العزيز الشربيىن دار النهضة العربية - لولوس 465

2055
مدخل إلى العالج النفسى 

الوجودى
رولوماي وإرفني دار النهضة العربية 1999 لولوس 466

2056
 )موسوعة الحضارة اإلسالمية 

التربية والتعلم ( 5
أمحد شليب مكتبة النهضة 1999 لولوس 467

2057
مجموعة الوثائق السياسية للعهد 

النبوى والخالفة الراشدة
حممد محيد هللا دار النفائس 2001 لولوس 468

2058 مقدمة في البحث اإلجتماعى جممد على حممد دار النهضة العربية 1982 لولوس 469
2059 المفكرون اإلجتماعيون حممد على حممد دار النهضة العربية 1983 لولوس 470



2060 مشكلة التدخين والحل لطفى عبد العزيز دار النهضة العربية 1999 لولوس 471
2061 موطنون الذميون فهمى هويدى دار الشروق 1990/1999 لولوس 472

2062
مخالفة الصحابى للحديث النبوى 

الشريف
عبد الكرمي بن على بن حممد النملة مكتبة الرشد 1991 لولوس 473

2063 مكتبة علم النفس الفن عادل مصطفى دار النهضة العربية 2001 لولوس 474
2064 مفاهيم يجب أن تصحح حممد بن علوى املالكى احلسىن مكتبة العصرية 2002 لولوس 475

2065 موقف الشريعة الغراء من النكاح حممد على الصابوىن مكتبة املصرية 2002 لولوس 476

2066 مصطلح التاريخ أسد رستم مكتبة العصرية 2002 لولوس 477
2067 ماجد ولين مصطفى لطفى املنفلوطي الدار النموذجية 2002 لولوس 478
2068 منهاج المسلم أيب بكر جابر اجلزائرى مكتبة العصرية 2001 لولوس 479

2069
المعتزلة وأصولهم الخمسة 

وموقف أهل السنة
عواد بن عبدهللا املعتق مكتبة الرشد 2001 لولوس 480

2070 مراتب النحويين عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوى مكتبة العصرية 2002 لولوس 481

2071
معجم إعراب األلفاظ والجمل في 

القرآن الكريم
حممد سيد طنطاوى شيخ األزهر مكتبة لبنان 1999 لولوس 482

2072
مجموعة العبقريات اإلسالمية 

كاملة
عباس حممود عقاد مكتبة العصرية 2000 لولوس 483

2073
المراجعة السريعة في البالغة 

للسنة الرابعة والخامسة
تقدمي- زهرة اواغ 

خزانة الفطانية كواال 
ملفور

2001 لولوس 484

2074 موسوعة الطب النبوى ابن القيم اجلوزية مكتبة العصرية 2001 لولوس 485

2075 مقارنات األديان الديانات القديمة حممد أبو زهرة دار الفكر العريب 1974 لولوس 486

2076

داللة الشكل – مكتبة علم النفس 

دراسة في االستطيقا الشكلية –

وقراءة في كتاب الفن

عادل مصطفى دار النهضة العربية - لولوس 487



2077
مشكالت السكان في الوطن 

العربي
فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1986 لولوس 488

2078
مدخل إلى التحليل اإلحصائى في 

الجغرافيا البشرية
فتحى حممد أبو عيانة دار النهضة العربية 1986 لولوس 489

2079
مختصر تيسير العالم شرح عمدة 

األحكام
عبد هللا بن عبد الرمحن ابن صاحل آل بسام

املعهد املؤمن 
اإلسالمى خبروكى 

سوراكرات
- لولوس 490

2080
 )موسوعة الحضارة اإلسالمية 

رحلة حياة ( 10
أمحد شليب مكتبة النهضة 1990 لولوس 491

2081 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية عبد الكرمي زيدان مكتبة الرسالة 1999 لولوس 492

2082
الكتاب – المدخل إلى القانون 

األول القاعدة القانونية
حممد حسني منصور دار النهضة العربية 1995 لولوس 493

2083 10 - 3. المحيط في اللغة ج إمساعيل بن عباد عامل الكتب 1994 لولوس 494

2084
مؤتمر الجابية دراسة في نشؤ 

خالفة بنى مروان
إبراهيم بيضون دار النهضة العربية 1997 لولوس 495

2085
مبادئ التأمين بين الجوانب 

النظرية واألسس الرياضية
خمتار حممود اهلانسى دار النهضة العربية - لولوس 496

2086 مبادئ الرياضة البحتة عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة العربية 1969 لولوس 497
2087 مبادئ المساحة حسان عياد دار النهضة 1974 لولوس 498

2088
المحاسبة الضريبية فى رسم 

اإلنتقال على الحقوق واألموال
خريت ضيف دار النهضة العربية 1982 لولوس 499

2089 المحاسبة الضريبية خريت ضيف دار النهضة العربية 1984 لولوس 500
2090 محاسبة شركات التأمين خريت ضيف دار النهضة العربية 1974 لولوس 501

2091
مقدمة إبن الصالح فى علوم 

الحديث

أىب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهروزى 
املعروف إببن الصالح

مكتبة العصرية 2001 لولوس 502



2092 متن األجرومية فى علم النحو السيد حممد زيىن دحالن
املدرسة الدينية 
األمرية ىف املعهد 

اإلسالمى دار السالم
1993 لولوس 503

2093

 ( 1 )مكتبة الحروب الصليبية 

العرب والروم والالتين فى 

الحرب الصليبية األولى

جوزيف ينم يوسف دار النهضة العربية 1981 لولوس 504

2094

 ( 2 )مكتبة الحروب الصليبية 

– العدوان الصليبى على مصر 

هزيمة لويس التاسع فى 

المنصورة وفارسكور

جوزيف ينم يوسف دار النهضة العربية 1981 لولوس 505

2095

 ( 3 )مكتبة الحروب الصليبية 

العدوان الصليبى على بالد 

هزيمة لويس التاسع – اإلسالم 

فى األراضى المقدسة

جوزيف ينم يوسف دار النهضة العربية 1981 لولوس 506

2096

 ( 4 )مكتبة الحروب الصليبية 

الوحدة وحركات اليقظة العربية 

أبان العدوان الصليبى

جوزيف ينم يوسف دار النهضة العربية 1981 لولوس 507

2097
معالم تاريخ أوروبا فى العصور 

الوسطى
حممود سعيد عمران دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 508

2098 المدن الفينيقية حممد أبو احملاسن عصفور دار النهضة العربية 1981 لولوس تنفا جف 509
2099 مقدمة فى اإلقتصاد الجزئى حممد سامل كعيبة/ حممد عزيز  دار النهضة العربية 1996 لولوس تنفا جف 510

2100
محاسبة المنشات المالية فى 

محاسبة البنوك
خريت ضيف دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 511

2101
المالمح الرئيسية فى إقتصاديات 

البلدان العربية
يونس أمحد البطريق دار النهضة العربية 1985 لولوس تنفا جف 512



2102 الموارد وإقتصادياتها عبد النعيم مبارك /حممود يونس / كامل بكرى  دار النهضة العربية 1986 لولوس تنفا جف 513

2103 المحاسبة اإلدارية أمحد نور دار النهضة العربية 1986 لولوس تنفا جف 514

2104

قوائم – الميزانيات التقديرية 

. تخطيط األرباح. الموارد المالية

إتخاذ القرارات

خريت ضيف دار النهضة العربية 1975 لولوس تنفا جف 515

2105

معجم المصطلحات التجارية 

- عربى – والتعاونية إنكليزى 

فرنسى

أمحد زكى بدوى دار النهضة العربية 1984 لولوس تنفا جف 516

2106
محاسبة التكاليف فى المجال 

1. اإلدارى ج
حممد أمحد خليل دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 517

2107
محاسبة التكاليف فى المجال 

2. اإلدارى ج
حممد أمحد خليل دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 518

2108
التجارى – مبادئ التأمين 

واإلجتماعى
إبراهيم على إبراهيم عبد ربه دار النهضة العربية 1988 / 1408 لولوس تنفا جف 519

2109 المحاسبة المالية
حممد / أمحد رجب عبد العال / خريت ضيف 

شوقى شارى
دار النهضة العربية 1981 لولوس تنفا جف 520

2110
إلى  ) 4 – 1. مغنى المحتاج ج

(معرفة معانى ألفاظ المنهاج 
مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيىن مكتبة التوفيقية 2001 لولوس 521

2111
معجم الموضوعى أليات القرأن 

الكريم
صبحى عبد الرؤوف عصر دار الفضيلة - لولوس 522

2112 المخ وأسراره بين الطب والدين حممد سرى
إيرتاك للطباعة 
والنشر والتوزيع

2002 لولوس 523

2113
الملكة اللغوية فى الفكر اللغوى 

العربى
السري الشرقاوى

- مؤسسة املختار 
القاهرة

2002 لولوس 524



2114 منمعالم التجديد عند النورسى حمسن عبد احلميد شركة سوزلر للنشر 2002 لولوس 525
2115 المالية العامة يونس أمحد البطريق دار النهضة العربية 1984 / 1404 لولوس تنفا جف 526
2116 مقدمة فى التأمين عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة العربية 1980 لولوس تنفا جف 527

2117

مراجع إدارة األعمال اإلتجاهات 

الحديثة فى اإلدارة البرمجة 

الخطية وبيروت

محدى فؤاد على دار النهضة العربية 1982 لولوس تنفا جف 528

2118
المعجم المفصل فى مصطلحات 

فقه اللغة المقارن
مشتاق عباس معن دار الكتب العلمية 2002 لولوس تنفا جف 529

2119

معجم األصوليين يحتوى على 

علماء أصول الفقه وأصحاب 

اآلراء فيه والمؤلفين فيه

أىب الطيب مولود السريرى السوسى حممد على 
بيضون

دار الكتب العلمية 2002 لولوس تنفا جف 530

2120 مشاكل اإلنتاج الصناعى عادل حسن دار النهضة العربية 1986 لولوس تنفا جف 531

2121
المنتقى من الصحيحين فى إتفاق 

الشيخين
الشيخ خليل مأمون شيحا دار املعرفة 2001 لولوس 532

2122
 ( 13 )من كليات رسائل النور 

الخطبة الشامية– 
بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر 2000 لولوس 533

2123
 - ( 15 )من كليات رسائل النور 

المنجاة
بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر 2000 لولوس 534

2124 2. من وصايا الرسول ج عبدهللا العفيفى دار اإلعتصام - لولوس 535

2125

–  ( 7 )من كليات رسائل النور 

مرشد أهل اإليمان إلى حقائق 

اإليمان

بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر 2001 لولوس 536

2126 3. من وصايا الرسول ج عبدهللا العفيفى دار اإلعتصام - لولوس 537

2127

 ( 13 )من كليات رسائل النور 

الخطبة الشامية صرخة حياة – 

فى موات أمه

بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر 2000 لولوس 538



2128

 ( 20 )من كليات رسائل النور 

أنوار الحقيقة مباحث فى – 

التصوف والسلوك

بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر 2002 لولوس 539

2129

مدينة قادس ودورها فى التاريخ 

لألندلس  )السياسى والحضارى 

(فى العصر اإلسالمى 

سحر السيد عبد العزيز سامل مكتبة شباب اجلامعة 1990 لولوس 540

2130

من أعقاب البضعة المحمدية 

الطاهرة من ذرية اإلمام محمد بن 

1. على صاحب مرباط ج

علوى بن حممد بن أمحد بلفقيه دار املهاجر 1994 لولوس 541

2131 منهج التربية النبوية للطفل حممد نور بن عبد احلفيظ سويد دار إبن كثري 1999 لولوس 542

2132
مختصر الخالفيات لإلمام البيهقى 

1. ج

أىب العباس شهاب الدين أمحد بن فرح بن أمحد 
بن حممد

دار الكتب العلمية 2000 لولوس 543

2133 المسلمون فى معركة البقاء عبد احلليم عويس دار الصحوة للنشر - لولوس 544

2134 المنطق ومناهج البحث حممد عزيز نظمى سامل مؤسسة شباب اجلامعة 1999 لولوس 545

2135

مالقة اإلسالمية فى عصر 

القرن  )دويالت الطوائف 

الحادى عشر – الخامس الهجرى 

دراسة فى مظاهر  (الميالدى 

العمران والحياة اإلجتماعية

كمال السيد أبو مصطفى مؤسسة شباب اجلامعة 1993 لولوس 546

2136
المنطق الحديث وفلسفة العلوم 

ومناهج البحث
حممد عزيز نظمى سامل مؤسسة شباب اجلامعة 2002 لولوس 547



2137
مظاهر الحضارة فى األندلس فى 

عصر بنى األحمر
أمحد حممد الطوىن مؤسسة شباب اجلامعة 1997 لولوس 548

2138

مناهج تفسير 

 Explanation ofالمعرفة

knowledge

حممد عزيز نظمى سامل مؤسسة شباب اجلامعة 1997 لولوس 549

2139 مجموع مسلسالت فى الحديث أىب الفضل بدر بن عبد اإلله العمراىن الطنجى دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 550

2140
منار السبيل فى شرح الدليل على 

1. مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ج
إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضواين دار الكتب العلمية 1997 لولوس 551

2141
منار السبيل فى شرح الدليل على 

2. مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ج
إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضواين دار الكتب العلمية 1997 لولوس 552

2142
منهج ذوى النظر شرح منظومة 

علم األثر

الشيخ حممد حمفوظ بن عبدهللا بن عبد املنان 
الرتمسى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 553

2143 معجم عطية فى العامى والدخيل الشيخ رشيد عطية دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 554

2144
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 

بالكتاب العزيز
شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم دار الكتب العلمية 2003 لولوس 555

2145 منتهى السول فى علم األصول سيف الدين أىب احلسن على بن حممد اآلمدى دار الكتب العلمية 2003 لولوس 556

2146
معجم مصطلحات علم الشعر 

العربى
حممد مهدى الشريف دار الكتب العلمية 2004 / 1424 لولوس 557



2147
موسوعات التشريعات 

واإلجتهادات القضائية
احملامى حممد أبو بكر /احملامى رمزى أمحد ماضى 

مكتبة دار الثقافة 
للنشر والتوزيع

2002 لولوس 558

2148
المعجم العلم المصور بإشراف 

دائرة المعارف البريطانية
أمحد رايض تركى دار املعارف ابلقاهرة - لولوس 559

2149
المعجم المفصل فى المعرب 

والدخيل
سعدى ضناوى دار الكتب العلمية 2004 لولوس 560

2150 المعجم تامفصل فى األضداد أنطونيوس بطرس دار الكتب العلمية - لولوس 561

2151 مختصر المعانى سعد الدين التفتازاىن مؤسسة التاريخ العرىب 2004 لولوس 562

2152

مصادر الحق فى الفقه اإلسالمى 

. دراسة مقارنة بالفقه العربى ج

1

عبد الرزاق السنهورى
دار إحياء الرتاث 

مؤسسة  /العرىب 
التاريخ العرىب

- لولوس 563

2153 المرأة وعشرة رجال طلعت مهام
مؤسسة الشرق 
للعالقات العامة 
والنشر والرتمجة

1984 لولوس 564

2154
المعجم فى الحديث وفى الشيوخ 

الذين أخذ عنهم المصنف

اإلمام احلافظ أىب بكر حممد بن إبراهيم بن على 
بن عاصم األصبهاىن املعروف إببن املقرئ

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 565

2155
مختصر الخالفيات لإلمام البيهقى 

4. ج

أىب العباس شهاب الدين أمحد بن فرح بن أمحد 
بن حممد إبن فرح اإلشبيلى

دار الكتب العلمية 2000 لولوس 566

2156
– اإلنسان – الخلق  )الماء 

(اآلية – الصحة 
حسىن الرودى

إيرتاك للطباعة 
والنشر والتوزيع

2001 لولوس 567



2157
المسند المستخرج على صحيح 

3. اإلمام مسلم ج

اإلمام احلافظ أىب نعيم أمحد بن عبدهللا بن أمحد 
بن إسحاق األصبهاىن

دار الكتب العلمية 1996 / 1417 لولوس 568

2158
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2686 فتح مصر مجال عبد اهلادى دار التوزيع اإلسالمى 1999 لولوس 122
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2690 في سبيل موسوعة فلسفية خليل شرف الدين دار املكتبة اهلالل دار ومكتبة اهلالل - لولوس 126
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األثبات الجنائى والمدنى فى 

ضوء الفقه والقضاء
مصطفى جمدى دار حممود للنشر 1999 لولوس 30

2962 2 - 1. األشباه والنظائر ج جالل الدين عبد الرمحن أىب بكر السيوطى دار الكتب العلمية 1985 / 1405 لولوس 31

2963 األحكام السلطانية والوالية الدينية أىب احلسن على بن حممد بن حبيب البصرى دار الكتب العلمية 1985 / 1405 لولوس 32

2964 األسباب والمسببات إبن رشد وإبن عرىب دار اجليل 1997 / 1417 لولوس 33
2965 اإلختالف بين القراءات أمحد البيلى دار اجليل - لولوس 34

2966
األحوال الشخصية فى الشريعة 

(الزواج  )اإلسالمية 
عبد العزيز عامر دار الفكر 1984 / 1404 لولوس 35

2967 األحوال الشخصية إمام حممد أبو زهرة دار الفكر 1957 / 1377 لولوس 36
2968 اإلعتصام مصطفى أبو سليمان الندوى دار اخلاىن 1996 لولوس 37
2969 اإلسالم والعالم حممد خامتى مكتبة الشروق 1999 لولوس 38
2970 اإلسالم حياة المسلم حممد البهى - - لولوس 39
2971 األوامر والنواهى أبو على حسني بن البارك مكتبة نزار 1997 لولوس 40

2972 اإلحكام فى أصول األحكام أىب حممد على بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهرى دار الكتب العلمية 1064 لولوس 41

2973 اإلسالم فى األدب العربى المعاصر إبراهيم عوضني - 1987 لولوس 42

2974 األكمال احلافظ بن ماكوال - - لولوس 43



2975

األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة 

أحكام الجمعة  )مسجد الجامعة 

(وبدعها 

- - - لولوس 44

2976 األيات القرأنية واألحاديث النبوية حممود حممد اببلى - - لولوس 45

2977 اإلبداعات الطبعة لرسول اإلنسانية مؤسسة املعارف - - لولوس 46

2978 اإلجتهاد والمعاصر يوسف القرضاوى اإلسالمى. م 1998 لولوس 47
2979 أمة التجارة أمحد حممد العقيلى - - لولوس 48

2980 اإلمام محمد بن إسماعيل البخارى أبو احلسن على احلسيىن الندوى Law 

Publishers
1993 لولوس 49

2981 اإلسالم والغرب أبو احلسن على احلسيىن الندوى Law 

Publishers
1983 لولوس 50

2982
اإلمام الذى لم يوف حقه من 

اإلنصاف واإلعتراف
أبو احلسن على احلسيىن الندوى Law 

Publishers
1989 لولوس 51

2983 اإلكراه وأثره فى التصرفات عيسى زكى عيسى حممد شقره املنار. م 1986 لولوس 52

2984
اإلقتصاد والسياسى دليل العلوم 

اإلجتماعية
فؤاد أيوب دار دمشق 1985 / 1986 لولوس 53

2985 االلمام بأحاديث األحكام إبن دقيق العيد
/ دار الكتب العلمية 

مكة املكرمة
1986 لولوس 54

2986 األساس فى التفسير سعيد حوى دار السالم 1999 لولوس 55
2987 األدب الطيبة فى اإلسالم جعفر مرتضى العاملى دار البالغة 1991 لولوس 56

2988
اإلسالميون حوارات حول 

المستقبل
عمرو عبد السميع - 1992 لولوس 57

2989 االنظمة السياسية المعاصرة حيىي اجلمل دار النهضة العربية - لولوس 58



2990

اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام 

أبى الحسن على بن إسماعيل 

األشعرى

عبدهللا حممود حممد عمر دار الكتب العلمية 1998 لولوس 59

2991
اإلستثمار أحكامه وضوابطه فى 

الفقه اإلسالمى
قطب مصطفى دار النفائس 2000 لولوس 60

2992 اإلقتصاد اإلسالمى على أم وهم منذر القحف/ عنبان حممود إبراهيم  دار الفكر 2000 لولوس 61

2993 اإلستصناع سعود بن مسعد الثبيىت دار إبن حزم 1995 لولوس 62

2994
فى مبادئ اإلقتصاد  )اإليجاز 

(اإلسالمى 
عبد اللطيف بن عبدهللا العبد اللطيف دار إبن حزم 1997 لولوس 63

2995 اإلقتصاد اإلسالمى حممد عبد املنعم خفاجى دار اجليل 1990 لولوس 64

2996 اإلقتراح فى علم أصول النحو
جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر حممد حسن 

حممد إمساعيل الشافعى
دار الكتب العلمية 1998 لولوس 65

2997
األبحاث فقهية فى قضايا الزكاة 

المعاصرة

حممد عثمان / حممد نعيم ايسني / حممد سليمان 
عمر سليمان/ 

- - لولوس 66

2998 اإلسالم والغرب حممد اخلري عبد القادر - - لولوس 67

2999
األسرار الطيبة الحديثة فى 

السمك الحوت
حسان مشس ابشا دار املنارة 1991 لولوس 68

3000 اإلسالم والعلمانية وجها لوجه يوسف القرضاوى - 1997 لولوس 69
3001 األمة اإلسالمية األوهم يوسف القرضاوى - 1990 لولوس 70

3002 األصول العامة لإلقتصاد اإلسالمى غازى عناية دار اجليل 1991 لولوس 71

3003 اإلسالم والحداثة مصطفى الشريف دار الشروق 1999 لولوس 72

3004 ( مجلد 3 )األصول فى النحو  أىب بكر بن سهل بن السراج
مؤسسة / بريوت 

الرسالة
1999 لولوس 73



3005
فى حل ألفاظ أبى شجاع  )اإلقناع 

)
مشس الدين حممد بن أمحد الشربيىن اخلطيب دار اجليل 1996 لولوس 74

3006 أصول الفقه اإلسالمى وهبة الزحيلى دار الفكر 1998 لولوس 75

3007 3 - 1. اإلتقان فى علوم القرأن ج
جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى 

الشافعى
دار الكتب العلمية 2000 لولوس 76

3008 اإليمان بالقدر يوسف القرضاوى وهبة. م 2000 لولوس 77

3009 10 - 1. الكامل فى التاريخ ج عمدة املؤرخني أىب احلسن على بن أىب الكرم دار الكتب العلمية - لولوس 78

3010 أداب المصافحة حممد نور الدين مربو بنجر املكى
جملس البنجرى 
للتفقه ىف الدين

1996 / 1417 لولوس 79

3011 أداب الدنيا والدين
أىب احلسن على بن حممد بن جيب البصرى 

املاوردى
- - لولوس 80

3012 9 - 1. الدين الخالص ج حممود حممد خطاب السبكى - - لولوس 81
3013 اإلستشراق فى الميزان منذر معاليقى - - لولوس 82

3014 األصول العملية فى قواعد اللغة كمال النازجى دار اجليل 1992 لولوس 83

3015
األحاديث القدسية فى كتب 

الحديث الرئيسية
شرح النووى والقسطالىن العاملى. م 2001 لولوس 84

3016 اإلنشاء العصرى أمحد سعيد حممد الثقافية. م - لولوس تنفا جف 85
3017 اإلمام محمد عبده عبد احلليم اجلندى املعارف. د 1987 لولوس 86

3018 اإلنشاء والتعبير أمحد حسن توان زينون توان مت 1996 لولوس 87

3019 األسلوب دراسة لغوية إحصائية سعد مصلوح عامل الكتب 1992 / 1412 لولوس 88



3020
مسرحية من  )اإلنسان والظل 

(فصلين 
مصطفى حممود املعارف. د - لولوس 89

3021 ( Novel )الفيون  مصطفى حممود املعارف. د - لولوس 90

3022

أم كلثوم حياة وأغانى كوكب 

مجموعة أغانيها  )الشرق 

(الكاملة 

- احلياة. منشورات م 1988 لولوس تنفا جف 91

3023 2. أتعلم القرأن الكريم ج عبد حسن مشس الدين دار الفكر اللبناىن 1995 لولوس 92

3024 اإلحسان بترتيب صحيح إبن حبان عالء الدين على بن بلبان الفارسى الكتب العلمية. د 1996 لولوس 93

3025 األدب العربى المعاصر فى مصر شوقى ضيف دار املعارف 1999 لولوس 94

3026 أصول النقد األدبى أمحد الشياىب النهضة املصرية. م 1999 لولوس 95

3027 اإلشتقاق
: أىب بكر حممد بن احلسن بن دريد حتقيق

عبدالسالم حممد هارون
اخلاجنى ابلقاهرة. م - لولوس 96

3028
اإلحسان بترتيب صحيح إبن 

7 / 5 – 1. حبان ج
إبن بلبان الفارسى الكتب العلمية. د 1996 لولوس 97

3029 3 - 1. أحكام القرأن ج أىب بكر أمحد بن على الرازى احلصاص الكتب العلمية. د - لولوس 98
3030 أحكام الصيام واإلعتكاف حممد عفله الرسالة. م 1985 لولوس 99
3031 أحكام الزكاة حممد عقله الرسالة. م 1983 لولوس 100
3032 4 - 1. إعالم الموقعين ج إبن قيم اجلوزية الكتب العلمية. د 1996 لولوس 101

3033
 -1. األحكام فى أصول األحكام ج

 2
إبن حزم الكتب العلمية. د - لولوس 102

3034 أساليب تدريس اللغة العربية حممد املعدى الرسالة. م 1990 لولوس 103

3035 4 - 2. أحكام القرأن ج أىب بكر حممد بن عبدهللا املعروف إببن العرىب الكتب العلمية. د 1996 لولوس 104



3036 6. األصابة فى تمييز الصحابة ج أمحد بن على بن حجر العسقالىن الكتب العلمية. د 1990 لولوس 105

3037

إطراف الغرائب واإلفراد من 

حديث رسول هللا صلى هللا عليه 

(فهرس  ) 7 / 5. وسلم ج

حممد بن طاهر بن على املقدسى الكتب العلمية. د 1998 لولوس 106

3038 15. إمتاع األسماع ج تقى الدين أمحد بن على بن عبد القادر الكتب العلمية. د 1999 لولوس 107

3039
أساليب تدريس اللغة العربية 

لتخصص التأهيل التربوى
حممد عبد الغىن املصرى الرسالة. م - لولوس 108

3040
األشباه والنظائر على مذهب أبى 

حنيفة النعمان
زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري إببن جنيم الكتب العلمية. د 1999 لولوس 109

3041
أحكام الطهارة فى الفقه اإلسالمى 

على مذهب اإلمام الشافعى
حممد أمحد حسن القضاة الرسالة. م 1988 لولوس 110

3042 األخبار الطوال أىب حنيفة أمحد بن داود الدينورى الكتب العلمية. د 2001 لولوس 111
3043 أحكام األوقاف اإلمام أىب بكر أمحد بن عمرو الشيباىن الكتب العلمية. د 1999 لولوس 112

3044 2. أيجد العلوم ج السيد صديق بن حسن خان القنوحى البخارى الكتب العلمية. د 1999 لولوس 113

3045
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

5 / 3. ج
عز الدين أىب احلسني بن حممد اجلزرى إبن األثري املعرفة. د 1997 لولوس 114

3046 9 / 4. اإلستذكار ج إبن عمر يوسف بن عبدهللا الكتب العلمية. د 2000 لولوس 115

3047 2 - 1. أساس البالغة ج
أىب القاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد 

الزخمشرى
الكتب العلمية. د 1998 لولوس 116

3048 5 - 1. إعراب القرأن ج إىب جعفر أمحد بن حممد الكتب العلمية. د 2001 لولوس 117
3049 13. إعالء السنن ج ظفر أمحد العثماىن التهاوى الكتب العلمية. د 1997 لولوس 118



3050
اإلنصاف فى مسائل الخالف بين 

النحويين البصريين والكوفيين

كمال الدين عبد الرمحن بن أىب الوفاء بن عبيد 
هللا

الكتب العلمية. د 1998 لولوس 119

3051
أسنى المطالب شرح روض 

5. الطالب ج
أىب حيىي زكراي األنصارى الشافعى الكتب العلمية. د 2001 لولوس 120

3052
أسنى المطالب شرح روض 

3. الطالب ج
أىب حيىي زكراي األنصارى الشافعى الكتب العلمية. د 2001 لولوس 121

3053
أسنى المطالب شرح روض 

7. الطالب ج
أىب حيىي زكراي األنصارى الشافعى الكتب العلمية. د 2001 لولوس 122

3054
أسنى المطالب شرح روض 

8. الطالب ج
أىب حيىي زكراي األنصارى الشافعى الكتب العلمية. د 2001 لولوس 123

3055
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

4 - 2. ج

عز الدين أىب احلسن على بن حممد اجلزرى إبن 
األثري

املعرفة. د 1997 لولوس 124

3056
اإلنصاف فى معرفة الراجح من 

12 - 1. الخالف ج

عالء الدين أىب احلسن على بن سليمان املرداوى 
الدمشقى الصاحلى احلنبلى

إحياء الرتاث. د 1998 لولوس 125

3057 األصابة فى تمييز الصحابة أمحد بن على بن حجر العسقالىن الكتب العلمية. د 1995 لولوس 126

3058
 4. األصابة فى تمييز الصحابة ج

 /5 / 6 / 8
أمحد بن على بن حجر العسقالىن الكتب العلمية. د 1995 لولوس 127

3059 أضواء على معالم فى الطريق سامل البهنسوى دار الوفاء 1999 لولوس 128
3060 اإلسالم واإلنثرات أمحد جوهر أمحد الكلمة. د 2000 لولوس 129
3061 أسباب نزول القران الكريم عبد الوهاب لطف الديلمى اإلرشاد. م 1994 لولوس 130

3062
 - 1. إمالء ما من به الرحمن ج

2
أىب البقاء عبدهللا بن احلسني بن عبدهللا العكربى احلديث. د - لولوس 131

3063
– اإلمام زيد حياته وعصره 

أراؤه وفقهه
حممد أبو زهرة الفكر العرىب. د - لولوس 132



3064
أراؤه – إبن حنبل حياته وعصره 

وفقهه
حممد أبو زهرة الفكر العرىب. د - لولوس 133

3065
أمثال ومصطالحات فى اللغة 

اإلنجليزية
عبد العزيز حممد الذكري العبيكات. م 1997 لولوس 134

3066 اإليضاح فى علوم البالغة اخلطيب القزويىن اجليل. د - لولوس 135
3067 اإلمالء الميسر حيى بشري حاج حيىي إبن حزم. د 1999 لولوس 136

3068 اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان محزة النشرتى القاهرة - لولوس 137

3069 أبحديات النفوق اإلدارى حممد فتحى التوزيع اإلسالمية. د 2000 لولوس 138

3070 أصعاف أهل العصر أىب حممد عبدهللا بن ايسني احلواىل الشمراىن الوطن للنشر. د 1999 لولوس 139

3071
أوضاع المرأة فى الشريعة 

اإلسالمية
صياح املعراوى اإلسالمى. م 1994 لولوس 140

3072
إعراب ثالثين سورة من القرأن 

الكريم

أىب عبدهللا احلسني بن أمحد املعروف إببن خالوية 
حممد إبراهيم سليم: النحوى حتقيق

القرأن. م - لولوس 141

3073
اإلمام الشهيد حسن البنا بين 

السهام السوداء وعطاء الرسائل
جابر فميحة التوزيع. د 1998 لولوس 142

3074 اإلعراب الميسر حممد على أبو العباس الطالئع. د - لولوس 143

3075

اإلمام على بن أبى طالب حياته 

الفكرية وتأثيرها فى فكر اإلمام 

الغزالى

السيد حممد عقيل بن على املهرىل احلديث. د 1997 لولوس 144

3076
اإلنجاز فى ترجمة اإلمام عبد 

العزيز بن باز
عبد الرمحن بن يوسف بن عبد الرمحن الرمحة دار اهلجرة 1421 لولوس 145



3077
اإلقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 

1. ج
مشس الدين حممد بن أمحد الشربيىن اخلطيب اخلري. د - لولوس 146

3078
 -1. األساس فى السنة وفقهها ج

 7
سعيد حوى السالم. د 1995 لولوس 147

3079 2 - 1. أصول الفقه اإلسالمى ج وهبة الزحيلى الفكر املعاصر. د - لولوس 148

3080 أبو حنيفة حياته وعصره حممد أبو زهرة الفكر. د - لولوس 149
3081 اإلمام على بن أبى طالب حممد رضا الكتب العلمية. د - لولوس 150

3082 أيسر التفاسير لكالم العلى الكبير أىب بكر جابر اجلزائرى الكتب العلمية. د - لولوس 151

3083
أحدث الطرق لدراسة وتحسين 

خط النساخ
أمحد صربى زايد إبن سينا. م - لولوس 152

3084
أحدث الطرق لدراسة وتحسين 

خط الرقعة
أمحد صربى زايد إبن سينا. م - لولوس 153

3085
أحدث الطرق لدراسة وتحسين 

الخط الثلث
أمحد صربى زايد إبن سينا. م - لولوس 154

3086
أحدث الطرق لدراسة وتحسين 

الخط الكوفى
أمحد صربى حممود زايد إبن سينا. م - لولوس 155

3087 اإلمام زيد - - - لولوس 156
3088 إبن حنبل - - - لولوس 157
3089 4 - 1. ألف ليلة وليلة ج - التيسري. د - لولوس 158

3090
. اإلنصاف فى مسائل الخالف ج

1 - 2

كمال الدين أىب الربكات عبد الرمحن إبن حممد 
إبن أىب سعيد األجنارى النحوى

العصرية. م 1997 لولوس 159

3091
إتمام الوفاء فى معجم ألقاب 

الشعراء
سامى مكى العاىن لبنان. م 1999 لولوس 160

3092 أداب وفضائل الطفل المسلم مسية على لنب ألوان - لولوس 161



3093 إدارة التغيير ستيف مسيث الشقرى. م 2001 لولوس 162
3094 إدارة التغيير ستيف مسيث الوفاء. د 2001 لولوس 163

3095 أدب الدنيا والدين
أىب احلسن على بن حممد بن حبيب البصرى 

املاوردى
الكتب العلمية. د - لولوس 164

3096 1. اإلختيار لتعليل المختار ج عبدهللا بن حممود بن مودود املوصللى اخليفى اخلري. د 1998 لولوس 165

3097 إقتصاديات العالم اإلسالمى حممود شاكر اإلسالمى. م 1988 لولوس 166
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3233
اإلمبراطورية البيزنطية 

وحضارتها
حممود سعيد عمران دار النهضة العربية 2002 لولوس تنفا جف 302

3234 أساليب التحليل اإلقتصادى عبد العزيز فهمى هيكل دار النهضة العربية 1986 لولوس تنفا جف 303
3235 أصول محاسبة التكاليف حممد الفيومى حممد دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 304

3236
أصول المحاسبة الحكومية 

والمحاسبة القومية
حممد الفيومى حممد دار النهضة العربية 1988 / 1408 لولوس تنفا جف 305

3237 اإليمان أركانه حقيقته نواقضه حممدى نعيم ايسني مكتبة السنة 1991 لولوس 306
3238 أريد أن أتوب ولكن حممد صاحل املنجد دار الوطن للنشر 1999 لولوس 307

3239 اإلسالم فى المغرب واألندلس ليقى يرو قنسال مؤسسة شباب اجلامعة 1990 لولوس 308

3240 اإلدارة العامة والتنظيم اإلدارى فوزى حبيش دار النهضة العربية 1999 لولوس تنفا جف 309

3241 اإلعالن أمحد عادل راشد دار النهضة العربية - لولوس تنفا جف 310

3242 إقتصاديات اإلدارة منهج القرارات على شريف دار النهضة العربية 1986 لولوس تنفا جف 311

3243 إقتصاديات النقود والمصارف حممد عزت غزالن دار النهضة العربية 2002 لولوس تنفا جف 312



3244
األصول العلمية للمراجعة بين 

النظرية والممارسة
حممد مسري الصبان دار النهضة العربية 1988 لولوس تنفا جف 313

3245 إنها فاطمة الزهراء حممد عبده مياىن
دار القبله للثقافة 

املنار / اإلسالمية 
للنشر والتوزيع

1998 لولوس 314

3246
إبن حزم األندلسى وجهوده فى 

البحث التاريخى والحضارى
عبد احلليم عويس الزهراء لإلعالم العرىب 1988 / 1409 لولوس 315

3247 الفية السيوطى فى علم الحديث أمحد حممد شاكر املكتبة العلمية - لولوس 316

3248

أضواء على مصحف عثمان بن 

عفان رضى هللا عنه ورحلته 

شرقا وغربا

سحر السيد عبد العزيز سامل شباب اجلامعة. م - لولوس 317

3249
اإلعالم الخليجى ودوره فى 

مكافحة تيارات اإللحاد واإلنحراف
مرمي مدكور/ عبد احلليم عويس 

دار الصحوة للنشر 
القاهرة

1990 لولوس 318

3250 1. اإلسالم ج سعيد حوى مكتبة وهبة 1987 لولوس 319

3251
إسم بنى اإلسالم فى إنجيل عيسى 

عليه السالم
أمحد حجازى السقا مكتبة املطيعى 1975 / 1988 لولوس 320

3252 اإلنفجار الكبير أو مولد الكون أورخان حممد على :أمري مششك فنرتمجه
 /دار الكلمة للنشر 
والتوزيع للنشر

2003 / 1423 لولوس 321

3253
إبتالءات الشر والخير فى حياة 

األنبياء وإنعكاساتها على حياتنا
- - - لولوس 322



3254
إنسان المستقبل رواية من الخيال 

العلمى
طالب انهى اخلفاجى

املؤسسة العربية 
 /للدراسات والنشر 
املكتبة العاملية

1985 لولوس 323

3255

إحكام األحكام الصادرة من بين 

شفتى سيد األنام صلى هللا عليه 

وسلم

أىب أمامة حممد بن على بن عبد الواحد الدكاىل 
املعروف إببن النقاش الشافعى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 324

3256
األب أنتساس مارى الكرملى و 

"المساعد"
حكمت كشلى فواز دار الكتب العلمية 1996 / 1416 لولوس 325

3257 1. إبن خفاجة الدخائر ج حممد رضوان الداية دار قتيبة 1972-1392 / 
1982-1402

لولوس 326

3258 اإلدارة المدرسية الحديثة حممد مرسى/ وهيب مسعان  عامل الكتب 1975 لولوس تنفا جف 327

3259
أصول كتابة البحث العلمى 

وتحقيق المخطوطات
يوسف املرعشلى دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 328

3260 أحكام األوقاف مصطفى أمحد الرزقاء دار عمار 1998 لولوس 329

3261 1.إعانة الطالبين ج السيد البكرى رمحه هللا تعاىل آمني جباه األمني مطبعة بن هالىب فطاىن - لولوس 330

3262 2.إعانة الطالبين ج السيد البكرى رمحه هللا تعاىل آمني جباه األمني مطبعة بن هالىب فطاىن - لولوس 331

3263 3.إعانة الطالبين ج السيد البكرى رمحه هللا تعاىل آمني جباه األمني مطبعة بن هالىب فطاىن - لولوس 332

3264 4.إعانة الطالبين ج السيد البكرى رمحه هللا تعاىل آمني جباه األمني مطبعة بن هالىب فطاىن - لولوس 333

3265 -األيسر Dr. Mohamed Abdullah Nur Al - Ameen - لولوس 334



3266 -األيسر Dr. Mohamed Abdullah Nur Al - Ameen - لولوس 335

3267
أدب ونقد مجلة الثقافة الوطنية 

الديمقراطية
حلمى سامل/ فريدة النقاش / رفعت السعيد  القاهرة 2004 لولوس تنفا جف 336

3268
أدب ونقد شعر المنبوذين فى 

الهند
حلمى سامل/ فريدة النقاش / رفعت السعيد  القاهرة 2004 لولوس تنفا جف 337

3269 أصول كتابة البحث العلمى يوسف املرعشلى دار املعرفة 2003 لولوس 338

3270
األقطار والبلدان موسوعة 

جغرافية وتاريخية واقتصادية
مصطفى فاخورى دار املعرفة بريوت 2003 / 1424 لولوس 339

3271
اإلمام إبن الجزرى وجهوده فى 

علم القراءات
نبيل بن حممد آل إمساعيل دار إبن حزم 2002 / 1423 لولوس 340

3272

أسرار الطب العربى القديم 

والحديث شرح مفصل فى منافع 

الفواكه والحضار واللحوم 

والحشائش والزهورات والحبوب 

والزيوت وطرق لمعالجة بها

سعيد جرحسن كوبلى دار مكتبة احلياة - لولوس 341

3273
أربعون حديثا فى إصطناع 

المعروف
للحافظ املنذرى زكى الدين عبد العظيم املنذرى دار الفضيلة - لولوس 342

3274
أنواع المكتبات فى العالمين 

العربى واإلسالمى
سعيد أمحد حسن

دار الفرقان للنشر 
والتوزيع

1984 / 1404 لولوس 343

3275 اإلختيارات والمقاييس سعد عبد الرمحن/ اتيلر . ليوان أ دار الشروق 1988-1408 / 
1989-1409

لولوس 344

3276 أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار الفضيلة 1998 لولوس 345

3277

أطفال حول الرسول صلى هللا 

عبدهللا بن  ( 3 )عليه وسلم 

عمر الفقيه األواب

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة - لولوس 346



3278

أطفال حول الرسول صلى هللا 

عبدهللا بن  ( 2 )عليه وسلم 

الزبير إبن الحواريين

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 347

3279 أداب الشافعى ومناقبه
اإلمام اجلليل أىب حممد عبد الرمحن بن أىب حامت 

الرازى
دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 348

3280

أطفال حول الرسول صلى هللا 

عبدهللا بن  ( 4 )عليه وسلم 

عمرو قارئ الكتابين

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة - لولوس 349

3281
اإلجتهاد والمجتهدون باألندلس 

والمغرب

األستاذ اإلمام أىب املزااي حممد إبراهيم بن أمحد بن 
جعفر الكتاىن احلسىن

دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 350

3282
األحكام فى تمييز الفتاوى عن 

الحكام وتصرفات القاضى واإلمام
اإلمام شهاب الدين أىب العباس أمحد بن إدريس دار الكتب العلمية 2004 لولوس 351

3283 2 - 1. أصول الفقه ج العالمة حممد رضا املظفر بريوت لبنان 2004 / 1424 لولوس 352
3284 4 - 3. أصول الفقه ج العالمة حممد رضا املظفر بريوت لبنان 2004 / 1424 لولوس 353

3285 إصالح المنطق إلبن السكيت
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
2002 / 1424 لولوس 354

3286
إبنة الزهراء بطلة الفداء زينب 

رضى هللا تعالى عنها
على أمحد شلىب مجهورية مصر العربية - لولوس 355

3287

إحكام األحكام الصادرة من بين 

شفتى سيد األنام صلى هللا عليه 

وسلم

أىب أمامة حممد بن على بن عبد الواحد الدكاىل 
املعروف إببن النقاش الشافعى

دار الكتب العلمية - لولوس 356

3288
آداب الحياة الزوجية فى ضوء 

الكتاب والسنة
الشيخ خالد عبد الرمحن العك دار املعرفة بريوت - لولوس 357



3289

أحكام مطالبة المدينين 

المتضامنين بالدين فى القانون 

المدنى

إمساعيل شاهني دار إبن قتيبة الكويت 1989 / 1409 لولوس 358

3290 أصول العقائد عبد احلميد كشك - - لولوس 359

3291
آداب الحياة الزوجية فى ضوء 

الكتاب والسنة
الشيخ خالد عبد الرمحن العك دار املعرفة بريوت - لولوس 360

3292 األعياد فى افسالم حممد أمحد سحلول دار اإلعتصام - لولوس 361

3293

تقى الدين محمد بن على إبن 

-علومه-حياته-دقيق العيد عصره

وأثره فى الفقه

حممد رامز عبد الفتاح مصطفى العزيرى دار البشري - لولوس 362

3294 أبناءنا أمانة أنس أمحد كرزون دار نور املكتبات 2005 / 1426 لولوس 363

3295
اإلصدار - اإلنسان والحرمان 

الثانى
عصام الغزاىل

-مطابع الوفاء 
املنصورة

1995 لولوس 364

3296

أساليب الطلب فى الحديث النبوى 

 )الشريف دراسة لغوية بيانية 

(فى الموطأ 

حممد سعيد عبدهللا
دار التقافة للنشر 

والتوزيع
2000 لولوس 365

3297 أعشاب الشفاء من أمراض الشتاء أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار اإلعتصام 1414 لولوس 366

3298 األصولية اإلسالمية عماد على عبد السميع حسني دار الكتب العلمية 2004 لولوس 367

3299 الشعاعات (4)كليات رسائل النور  بديع الزمان سعيد النورسى سوزلر للنشر - لولوس 275

3300
سيرة  (9)كليات رسائل النور 

ذاتية
بديع الزمان سعيد النورسى شركة سوزلر للنشر 2000 لولوس 274

3301 (لولوس)
3302 (لولوس)



3303

وصايا – ورتل القرأن ترتيال 

وتنبيهات فى التالوة والحفظ 

والمراجعة

أنس أمحد كرزون
دار نور املكتبات 

جدة-للنشر والتوزيع 
2004 / 1425 لولوس 65

3304 الشرح الجديد ألحكام التجويد إبراهيم عبد الرازق سامل أبو على
مكتبة املعارف للنشر 

والتوزيع
1999 / 1420 لولوس 109

3305 شرح األجرومية عبد امللك بن مجال الدين بن صدر الدين دار إبن حزم 2003 / 1424 لولوس 110
3306 أهم األحداث التاريخية محد وطماس دار املعرفة 2003 / 1423 لولوس 368

3307
أحكام المسابقات المعاصرة فى 

الفقه اإلسالمى
عزمان عبد الرمحن سليمان

جامعة العلوم 
اإلسالمية مباليزاي

- لولوس 369

3308 أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم
مشس الدين أىب عبدهللا حممد بن أمحد بن أىب بكر 

املقدسى
دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 370

3309

األخطاء الشائعة فى تالوة القرأن 

على رواية حفص عن عاصم ابن 

أبى النجود

عبد الرمحن عيتاىن مؤسسة الراين 1998 / 1419 لولوس 371

3310 إشراقات تربوية مرمي عبدهللا عبد الرمحن النعيمى دار إبن حزم 1999 / 1419 لولوس 372

3311
فى القرأن الكريم مع  (ما)أصول 

(يس)دراسة تطبيقية على سورة 
إبراهيم بن سعيد الدوسرى

دار احلضارة للنشر 
والتوزيع

2003 / 1424 لولوس 373

3312 أيات طبيعية فى القرأن كمال املويل دار الفاراىب للمعارف 2002 / 1423 لولوس 374

3313
حديث القرأن والسنة عن الحب 

والمتحابين فى هللا
نشوة العلواىن دار البشائر اإلسالمية 2001 / 1422 لولوس 124

3314
الحواشى األزهرية فى حل ألفاظ 

المقدمة الجزرية
الشيخ خالد الوقاد األزهرى مكتبة املنار اإلسالمية 2002 / 1423 لولوس 125



3315
الكشاف العصرى الشامل أللفاظ 

2. ج– القرأن الكريم الكامل 
أبو سعيد حممد عبد اجمليد

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2003 لولوس 175

3316 كيف تتوجه للقرأن الكريم نور الدين عرت - 2002 / 1423 لولوس 176

3317
كتاب أسنى المعارج إلى معرفة 

صفات الحروف والمخارج

عبد الرقيب بن حامد بن عبد احلميد بن على 
الشمريى اليمىن مقبنة

مكتبة / مكتبة أسامة 
التوبة

1992 / 1412 لولوس 177

3318

القرأن الكريم كتابته وجمعه 

وتوثيقه من عهد الرسالة الخالدة 

إلى عصر الخالفة الراشدة

صاحل العود دار الكتاب النفيس 2004 / 1425 لولوس 127

3319 عذاب القبر ونعيمه عماره حممد عماره
دار اليقني للنشر 

والتوزيع
2002 / 1423 لولوس 154

3320 عقائد ورقائق إبراهيم الشرفاوى دار اإلعتصام - لولوس 155
3321 صحوة أمة على حممد جريشا دار طابة - لولوس 84

3322

سلسلة تعليم مهارات اللغة 

 ARABICللمبتدئين– العربية 

LANGUAGE SKILLS 

FOR NON MUSLIM

حممد حمى الدين أمحد - - لولوس 143

3323 الجنان فى علوم القرأن الكريم خالد إبراهيم الفتياىن املكتبة الوطنية 2005 / 1425 لولوس 91

3324

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

العربية الجزء األول لمدارس 

المرحلة الثانوية

على اجلارم مصطفى أمني دار املعارف - لولوس 133



3325

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

العربية الجزء الثانى لمدارس 

المرحلة الثانوية

على اجلارم مصطفى أمني دار املعارف - لولوس 134

3326

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

العربية الجزء الثالث لمدارس 

المرحلة الثانوية

على اجلارم مصطفى أمني دار املعارف - لولوس 135

3327
النفحات العطرية من سيرة خير 

البرية صلى هللا عليه وسلم
نور الدين عرت - 1998 / 1419 لولوس 136

3328 من قصص الصالحين والزاهدين حسن رمضان الدار الذهبية - لولوس 630

3329
قراءة فى نقد – المواقف النقدية 

القصة القصيرة
كرمي الوائلى

مصر العربية للنشر 
والتوزيع

- لولوس تنفا جف 631

3330 من صفات الداعية اللين والرفق فضل إهلى دار اإلعتصام 1996/ 1416 لولوس 632

3331 من كنوز الطب العربى ابو الفداء حممد عزت حممد عارف دار اإلعتصام - لولوس 633

3332
من هم الفائزون بجائزة المولى 

عز وجل
سلمان نصيف الدحدوح دار البشائر اإلسالمية 1996 / 1417 لولوس 634

3333
مختصر الفتح المواهبى فى 

مناقب اإلمام الشاطبى
شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالىن

اجلماعة اخلريية 
لتحفيظ القرأن الكرمي

1995 / 1415 لولوس 635

3334

المفيد فى علم التجويد على 

رواية حفص عن عاصم ابن أبى 

النجود

عبد اغلرمحن عيتاىن مؤسسة الراين 2003 / 1424 لولوس 636

3335
بناء األسرة المسلمة فى ضوء 

القرأن والسنة
الشيخ خالد عبد الرمحن العك دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 97



3336 تأويل أية النساء أمحد حسن فرحات دار عمار 2000 / 1420 لولوس 344

3337 التلخيص فى أصول الفقه أىب املعاىل عبد امللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويىن دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 345

3338 دراسات فى اإلجتهاد والتقنين
/ حممد خري حسب الرسول / فريدة صادق زوزو 

إروان بن حممد صربى

كلية الشريعة 
والقانون جامعة 
العلوم اإلسالمية 

مباليزاي

2005 / 1426 لولوس 130

3339
دراسة عن سينية البحترى 

وشرحها
تنكو غاىن تنكو جوسه بوستاك أنتارا ماليزاي 1990 لولوس 131

3340

فى الخطاب والمصطلح 

دراسة نظرية – الصهيونى 

وتطبيقية

عبد الوهاب املسريى دار الشروق 2003 / 1424 لولوس تنفا جف 236

3341

الفتوحات – فجر الهدى واإليمان 

 1 )اإلسالمية للصغار واليافعين 

 –16 )

يوسف عبد الكرمي عساىن دار القلم العرىب - لولوس 237

3342

فتاوى العصر فى العبادات 

والمعامالت وحاجات الناس 

واستفساراتهم

وهبة الزحيلى دار اخلري 2005 / 1426 لولوس 238

3343
الراعة الغامضة فى نقض كالم 

الرافضة
احلبيب املسند سامل بن أمحد بن جندان - - لولوس 101

3344
- جامع الدروس العربية 

موسوعة فى ثالثة أجزاء
الشيخ مصطفى الغالييىن دار الفكر 2005 / 1426 لولوس 92

3345
مفهوم اإلرهاب فى الشريعة 

اإلسالمية
هيثم عبد السالم دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 637

3346
مراحل ظهور البدع أسبابها 

وموقف األمة منها
أمحد بن سعد بن محدان الغامدى دار عامل الكتب 2003 / 1424 لولوس 638



3347
النطق المفهوم من أهل الصمت 

المعلوم

سيف الدين عمر بن أيوب بن عمر غنب أرسالن 
احلميدى الرتكماىن الدمشقى احلنفى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 137

3348 البركة فى فضل السعى والحركة
أىب عبدهللا حممد بن عبد الرمحن بن عمر الوصاىب 

احلبيشى
دار املعرفة 1993 / 1414 لولوس 98

3349 شرح القواعد الفقهية الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا دار القلم 2001 / 1422 لولوس 111

3350

, للمائدة– رحيق التفاسير 

وطه من , مريم, اإلسراء, التوبة

سور القرأن الكريم

الدكتور حممد أبو الليث اخلري آابدى
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2004 لولوس 102

3351
لألجزاء الثالثة – رحيق التفاسير 

األخيرة من القرأن الكريم
الدكتور حممد أبو الليث اخلري آابدى

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2003 لولوس 103

3352

بحث فى – الرحيق المختوم 

السيرة النبوية على صاحبها 

أفضل الصالة والسالم

صفى الرمحن املباركفورى دار الوفاء 2003 / 1424 لولوس 104

3353

الحج خواطر وتأمالت 

PILGRIMAGE 

NOTIONS & 

MEDITATIONS

منري شفيق دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 126

3354

حقيقة اإلستشراق وموقفه من 

اإلسالم منذ ظهوره إلى نهاية 

األلفية الثانية

حممد هباء الدين حسني أمحد
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2003 لولوس 127

3355 حاشية الشيخ محمد الشنوانى على خمتصر ابن أىب مجرة
الدار السودانية 
للكتب ابخلرطوم

1998 / 1418 لولوس 128

3356
الحماية الدستورية للحقوق 

والحريات
الدكتور أمحد فتحى سرور دار الشروق 2000 لولوس 129



3357

موسوعة األعمال – جامع الفقه 

– الكاملة لإلمام ابن قيم الجوزية 

7 – 1. ج

يسرى السيد حممد دار الوفاء 2000 / 1421 لولوس 93

3358 الجبال واألمكنة والمياه
للزخمشرى جار هللا حممود بن عمر بن حممد 

أمحد عبد التواب عوض. د/ اخلوارزمى 
دار الفضيلة - لولوس 94

3359

آداب الطريقة وأسرار الحقيقة 

فى رسائل الشيخ عبد الرزاق 

القاشانى

الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكياىل احلسيىن 
الشاذىل الدرقاوى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 375

3360 أدب الشهود
الفقيه الفرضى احملدث أىب احلسن حممد بن حيىي 

ابن سراقة العامرى البصرى الشافعى
دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 376

3361
اتجاهات فى دراسات السنة 

قديمها وحديثها
حممد أبو الليث اخلري آابدى. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2005 / 1426 لولوس 377

3362
أحكام المسابقات المعاصرة فى 

الفقه اإلسالمى
عزمان عبد الرمحن سليمان

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

- لولوس 378

3363

آثار الظروف اإلجتماعية على 

ماليزيا : الفتاوى الشرعية 

نموذجا

حممد فردوس نور اهلدى. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2003 لولوس 379

3364

– أغوات الحرمين الشريفين 

طبعة  )دراسة تاريخية مقارنة 

(ثانية مزيدة ومنقحة 

أمحد عبد الرحيم نصر. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
1986 / 2005 لولوس 380

3365

األحرف المشبهة بالفعل فى 

دراسة صرفية – القرأن الكريم 

ونحوية

أبو سعيد حممد عبد اجمليد. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2004 لولوس 381

3366
أثر الحديث النبوى الشريف فى 

اختالف الفقهاء
عبدهللا حسن احلديثى. د دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 382



3367

األرواح ويليه رسالة فى األرواح 

ويليه األصول العلوانية فى 

اآلداب واألخالق الصوفية

اإلمام الشيخ أمحد بن عمر احلمامى العلواىن 
اخللوتى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 383

3368
اإلمام جعفر الصادق وآراءه 

الفقهية
الشيخ عامر عواد هادى العزيرى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 384

3369
– اإلسالم والمذاهب الفلسفية 

نحو منهج للدراسة الفلسفة
مصطفى حلمى. د دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 385

3370
األدلة العقلية وعالقتها بالنقلية 

عند األصوليين
حممد سعيد شحاتة منصور. د

الدار السودانية 
للكتب ابخلرطوم

1999 / 1420 لولوس 386

3371

أخبار أهل عمان من أول 

– إسالمهم إلى اختالف كلمتهم 

الباب الثالث والثالثون من كتاب 

كشف الغمة الجامع ألخبار األمة

كالين. ه دار الفضيلة 2003 لولوس 387

3372

أخطاء يجب أن تصحح فى 

التاريخ اإلسالم دين هللا فى 

األرض وفى السماء

وفاء . د/  مجال عبد اهلادى حممد مسعود. د
حممد رفعت مجعة

دار الوفاء 1994 / 1415 لولوس 388

3373
إيجار األماكن المفروشة وتبادل 

الشقق
حممد عزمى البكرى دار الوفاء 1988 لولوس 389

3374

أخطاء يجب أن تصحح فى 

التاريخ استخالف أبى بكر 

الصديق رضى هللا عنه

وفاء . د/  مجال عبد اهلادى حممد مسعود. د
حممد رفعت مجعة

دار الوفاء 1994 / 1414 لولوس 390

3375 إلى دعاة الحق فضيلة الشيخ عبد احلميد كشك - - لولوس 391

3376 درء تعارض أحاديث كراء األرض السيد حممد السيد نوح. د دار اليقني 2001 / 1422 لولوس 132



3377
دليل النحو الواضح فى قواعد 

1اللغة العربية للمرحلة الثانوية 
عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف - لولوس تنفا جف 133

3378
دليل النحو الواضح فى قواعد 

2اللغة العربية للمرحلة الثانوية 
عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف - لولوس تنفا جف 134

3379
دليل النحو الواضح فى قواعد 

3اللغة العربية للمرحلة الثانوية 
عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف - لولوس تنفا جف 135

3380
الدعاء عماد الدين ونور السموت 

واألرض

السيد نوح . د / (إعداد)سالمة أبو الكمال 
(تقدمي)

دار املنارة للنشر 
والتوزيع والرتمجة

2003 / 1424 لولوس 136

3381

ديوان ابن الجنان األنصارى 

أبو عبدهللا محمد بن – األندلسى 

محمد بن أحمد شاعر المديح 

النبوى باألندلس

منجد مصطفى هبجت. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2005 لولوس 137

3382
للصف – دروس اللغة العربية 

الرابع اإلبتدائى
سيد أمحد مسيط

فستاك انشيونل 
فريبية مليتيد

2000 لولوس تنفا جف 138

3383
للصف – دروس اللغة العربية 

(كراسة العمل  )الثانى اإلبتدائى 
سوفندى مجهادا/ سيد أمحد مسيط 

فستاك انشيونل 
فريبية مليتيد

1997 لولوس تنفا جف 139

3384
للصف – دروس اللغة العربية 

األول اإلبتدائى
سيد أمحد مسيط

فستاك انشيونل 
فريبية مليتيد

1996 / 1998 لولوس تنفا جف 140

3385

الدروس العربية للمدارس 

 / 1السلسلة األولى – اإلبتدائية 

4

الشيخ مصطفى الغالييىن دار الكتب العلمية 2003 لولوس 141

3386
دراسات فى علم الكالم والفلسفة 

اإلسالمية
حيىي هويدى. د دار الثقافة القاهرة 2002 لولوس 142



3387

فى "العواصم من القواصم 

تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 

"النبى صلى هللا عليه وسلم

القاضى أىب بكر بن العرىب دار الكتب العلمية 2002 لولوس 156

3388

عقد الحوالة فى الشريعة 

على الطريقة السؤال "اإلسالمية 

"والجواب

عبدهللا بن حسني دار اإلعتصام 1997 لولوس 157

3389

علم النحو المتقدم ألغراض 

دراسة فى الجملة – علمية 

اإلسمية من خالل القرأن الكريم

حنفى دولة احلاج. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2004 لولوس 158

3390 علم العروض والقافية عوض هللا حممد على الداروتى. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2001 / 2005 لولوس 159

3391
علم الصرف المتقدم ألغراض 

علمية
حنفى دولة احلاج. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2004 لولوس 160

3392
عرض منهجى فى التفسير 

سورة النساء نموذجا– التحليلى 
رضوان مجال حسني. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2004 لولوس 161

3393 عصر التابعين عبد املنعم اهلامشى دار ابن كثري 2000 / 1421 لولوس 162

3394
القول المبين فى تفسير سورة 

يس
عبد اجمليد البيانوىن. د دار نور املكتبات 2002 / 1423 لولوس 128

3395

قاموس الجيب فى تصريف 

 A POCKET–األفعال 

DICTIONARY OF 

VERB CONJUGATION

-ANTOINE EL أنطوان الدحداح

DAHDAH
مكتبة لبنان انشرون 1996 لولوس تنفا جف 129

3396 القانون الجنائى الدستورى أمحد فتحى سرور. د دار الشروق 2004 / 1424 لولوس 130



3397 قواعد الخط العربى هاشم حممد اخلطاط عامل الكتب 1986 / 1406 لولوس 131

3398 قاموس القوافى رحاب كمال احللو مكتبة لبنان انشرون 2005 لولوس تنفا جف 132

3399
القياس والتقويم فى التربية وعلم 

النفس
ماهر أبو هاللة. د.أ/ هيثم كامل الزبيدى  دار الكتاب اجلامعى 2003 / 1424 لولوس 133

3400

قانون إجراءات التقاضى فى 

– مسائل األحوال الشخصية 

القضاء- الفقه – النصوص 

حممود حممد غنيم/ حممد فتحى جنيب  دار الشروق 2002 / 1423 لولوس 134

3401
نوابغ علماء العرب والمسلمين 

فى الرياضيات
على عبدهللا الدفاع دار اإلعتصام - لولوس 138

3402
نقل معانى القرأن الكريم إلى لغة 

أخرى أترجمة أم تفسير؟
فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومى - 2003 / 1424 لولوس 139

3403 نزهة العبادة بفوائد زاد المعاد اإلمام ابن القيم اجلوزية دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 140

3404
النحو الميسر للمبتدئين وطالب 

المرحلة اإلبتدائية
حممد ماجد مرت مكتبة دار املستقبل 2003 / 1424 لولوس 141

3405
النحو العربى الشامل من خالل 

الجزء الثانى– القرأن الكريم 
أبو سعيد حممد عبد اجمليد. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2005 لولوس 142

3406

نظرية الدفوع للدعوى القضائية 

دراسة "فى الفقه اإلسالمى 

"مقارنة

حممود حمجوب أبو النور. د
الدار السودانية 
للكتب ابخلرطوم

1999 / 1420 لولوس 143

3407 نظرات فى عالم متغير أمحد فتحى سرور. د دار الشروق 2003 / 1423 لولوس 144

3408 النحت فى اللغة العربية أمحد مطلوب. د مكتبة لبنان انشرون - لولوس 145



3409

تسهيل نيل األمانى فى شرح 

عوامل الجرجانى أو تسريح 

العوامل فى شرح العوامل

أمحد بن حممد زين بن مصطفى الفطاىن
مكتبة ومطبعة حممد 

النهدى وأوالده
- لولوس 346

3410

تاريخ حركة اإلصالح واإلرشاد 

وشيخ اإلرشاديين أحمد محمد 

السوركتى فى إندونيسيا

أمحد إبراهيم أبو شوك. د
اجلامعة / دار الفجر 

اإلسالمية العاملية 
ماليزاي

2000 / 1420 لولوس 347

3411

عصور فى – تهويد التاريخ 

الجزء ) 1فوضى المجلد األول 

المجلد , (الجزء الثانى, األول

, 3المجلد الثالث , 2الثانى 

4المجلد الرابع 

إميانويل فليكوفسكى مجاعة حور الثقافية 2002 لولوس تنفا جف 348

3412

تفسير السلمى وهو حقائق 

المجلد / التفسير المجلد األول 

الثانى

اإلمام أىب عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى 
األزدى السلمى

دار الكتب العلمية 2001 / 1421 لولوس 349

3413
– أسسها : التربية اإلسالمية

كفايات معلمها– طرائقها 
مصطفى رسالن شلىب. د

دار الثقافة للنشر 
والتوزيع

2000 لولوس 350

3414
المنهج – التربية الجهادية 

3 - 1. التربوى للسيرة النبوية ج
منري الغضبان. د دار الوفاء 2002 / 1422 لولوس 351

3415

تيسير التجويد مع دراسة عن 

علوم القرأن وشريط للتدريب 

على األحكام

عبد الوارث سعيد دار الوفاء 1998 / 1418 لولوس 352

3416
توقيف الحكام على غوامض 

األحكام

ابن العماد األقفهسى شهاب الدين أمحد بن 
عماد بن حممد بن يوسف املصرى الشافعى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 353



3417 التنظيم القضائى المصرى حممد فتحى جنيب دار الشروق 2003 / 1424 لولوس 354

3418
تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد 

الجزء الثالث– عبده 
السيد حممد رشيد رضا دار الفضيلة 2003 لولوس 355

3419
تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد 

الجزء الثانى– عبده 
السيد حممد رشيد رضا دار الفضيلة 2003 لولوس 356

3420

تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد 

القسم – الجزء األول – عبده 

األول

السيد مجال الدين األفغاىن دار الفضيلة 2003 لولوس 357

3421

تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد 

القسم – الجزء األول – عبده 

الثانى

السيد مجال الدين األفغاىن دار الفضيلة 2003 لولوس 358

3422
التغيرات الصوتية فى أصوات 

الرنين الساكنة فى اللغة العربية
دليم بن مسعود القحطاىن. د مكتبة لبنان انشرون 2005 لولوس 359

3423
موقف الشريعة من نظرية الدفاع 

اإلجتماعى
أمحد فتحى هبنسى. د دار الشروق 1984 / 1404 لولوس 639

3424
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 

بالكتاب العزيز

شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم 
املعروف أبىب الشامة املقدسى

دار الكتب العلمية 2003 لولوس 640

3425 المدخل إلى دراسة الفقه اإلسالمى حممد فؤاد حممد سوارى. د
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2005 لولوس 641

3426
كتاب )مقدمة فى علم األصوات 

(منهجى مبسط
عادل الشيخ عبدهللا

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2004 لولوس 642

3427
المدخل إلى دراسة أصول الفقه 

اإلسالمى
حممد فؤاد حممد سوارى. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2005 لولوس 643

3428 المواقفات فى أصول الشريعة
أىب إسحاق الشاطىب إبراهيم بن موسى اللخمى 

الغرانطى املالكى
دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 644



3429

مرشد الطالب إلى النحو 

واإلعراب المسمى الفوائد 

اللؤلؤية فى القواعد النحوية 

طريقية ميسرة مبتكرة لفهم 

النحو على هيئة سؤال وجواب

العالمة علوى بن طاهر اهلدار احلداد دار الفضيلة - لولوس 645

3430 مرجع الطالب فى اإلنشاء إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2004 / 1424 لولوس 646

3431 مرجع الطالب فى تصريف األفعال إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 647

3432
المعجم المفهرس أللفاظ القرأن 

الكريم
حممد فؤاد عبد الباقى دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 648

3433

األسماء – معجم األبنية العربية 

 Aواألفعال والمصادر 

DICTIONARY OF 

ARABIC FORMS – 

NOUNS, VERBS AND 

INFINITIVES

أمحد حممد عبد الدامي. د مكتبة لبنان انشرون 2002 لولوس 649

3434 موسوعة التحكيم التجارى الدولى خالد حممد القاضى. د دار الشروق 2002 / 1423 لولوس 650

3435 معجم اإلستشهادات على القامسى. د مكتبة لبنان انشرون 2001 لولوس 651

3436
المعجم العربى بين الماضى 

والحاضر
عدانن اخلطيب. د مكتبة لبنان انشرون - لولوس 652

3437 معجم فصاح العامية هشام النحاس مكتبة لبنان انشرون - لولوس 653



3438
لالزمة – معجم األفعال المتعدية 

عربى– عربى 
هاشم طه شالش. د مكتبة لبنان انشرون 2000 لولوس 654

3439 معجم الجموع فى اللغة العربية أدما طربية مكتبة لبنان انشرون 2003 لولوس 655

3440
معجم ودراسة فى العربية 

المعاصرة
إبراهيم السامرائى. د مكتبة لبنان انشرون 2000 لولوس 656

3441 المعجم العربى األساسى

األستاذ الدكتور أمحد خمتار , األستاذ أمحد العايد
األستاذ , األستاذ اجليالىن بن احلاج حيىي, عمر

األستاذ الدكتور صاحل جواد , الدكتور داود عبده
األستاذ ندمي مرعشلى, طعمه

لدروس - لولوس 657

3442
المعجمية العربية بين النظرية 

والتطبيق
على القامسى. د مكتبة لبنان انشرون 2003 لولوس 658

3443 مهارات اإلتصال فى اللغة العربية حممد جهاد مجل. د /مسر روحى الفيصل . د دار الكتاب اجلامعى 2004 / 1424 لولوس 659

3444 مختارات فى الخير والشر إلياس حاجوج. د: تور فالد دتلفزن ترمجة دار عالء الدين 2003 لولوس 660

3445
معجم األساليب البالغية فى 

القرأن الكريم
خميمر صاحل. د دار الكتب الثقاىف 2005 / 1426 لولوس 661

3446
معجم الباء ومعانيها فى القرأن 

الكريم
إبراهيم خليل خرمي دار الكتب الثقاىف 2005 / 1426 لولوس 662

3447 مرجع الطالب فى قواعد النحو إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 663



3448 مرجع الطالب فى اإلعراب إبراهيم مشس الدين دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 664

3449 (1)المنير فى أحكام التجويد 

أمحد حممد مفلح . د/أمحد خالد شكرى. د
. د/حممد أمحد عبد اجمليد سليمان. د/القضاة

عبد /حممد عصام القضاة. د/حممد خازر اجملاىل
على حممد /الرمحن عبد ربه أبو غليون

مأمون عمر الشماىل/عمر يوسف محاد/اجليوسى

اململكة األردنية 
اهلامشية

2005 / 1426 لولوس 665

3450 موسوعة العلوم الفلسفية إمام عبد الفتاح إمام. د دار الثقافة القاهرة - لولوس 666

3451
معجم األفعال الرباعية فى 

تأثيلى وداللى– العربية 
إلياس عطا هللا. د مكتبة لبنان انشرون - لولوس تنفا جف 667

3452

معجم الحافظ للمتصاحبات 

العربية أول معجم من نوعه فى 

إنجليزى– اللغة العربية عربى 

الطاهر بن عبد السالم هاشم حافظ. د مكتبة لبنان انشرون 2004 لولوس تنفا جف 668

3453
مناهج وأداب الصحابة فى التعلم 

(أو التحمل واألداء)والتعليم 
عبد الرمحن الرب. د دار اليقني 1999 / 1420 لولوس 669

3454 معانى القرأن
أىب احلسن سعيد بن مسدة اجملاشى اليكى 

البصرى املعروف ابألخفش األوسط
دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 670

3455 معيار العلم فى المنطق أمحد مشس الدين دار الكتب العلمية 1990 / 1410 لولوس 671

3456

المرؤة وما جاء فى ذلك عن 

النبى صلى هللا عليه وسلم وعن 

الصحابة والتابعين

أىب بكر حممد بن خلف بن املرزابن دار ابن حزم 1999 / 1420 لولوس 672



3457

الملكية فى الشريعة اإلسالمية 

طبيعتها ووظيفتها وقيودها 

دراسة مقارنة بالقوانين والنظم 

القسم األول– الوضعية 

عبد السالم داود العبادى. د
مؤسسة الرسالة دار 

البشري
2000 / 1421 لولوس 673

3458

الملكية فى الشريعة اإلسالمية 

طبيعتها ووظيفتها وقيودها 

دراسة مقارنة بالقوانين والنظم 

القسم الثانى– الوضعية 

عبد السالم داود العبادى. د
مؤسسة الرسالة دار 

البشري
2000 / 1421 لولوس 674

3459

الملكية فى الشريعة اإلسالمية 

طبيعتها ووظيفتها وقيودها 

دراسة مقارنة بالقوانين والنظم 

القسم الثالث– الوضعية 

عبد السالم داود العبادى. د
مؤسسة الرسالة دار 

البشري
2000 / 1421 لولوس 675

3460 المستصفى من علم األصول
اإلمام حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن حممد 

الغزاىل
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
- لولوس 676

3461

مجمع الفقه اإلسالمى 

المجلد – المؤتمرات الفقهية )

األول

حممد على التسنحريى
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
2003 / 1424 لولوس 677

3462

مجمع الفقه اإلسالمى 

المجلد – المؤتمرات الفقهية )

الثانى

حممد على التسنحريى
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
2003 / 1424 لولوس 678

3463

مجمع الفقه اإلسالمى 

المجلد – المؤتمرات الفقهية )

الثالث

حممد على التسنحريى
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
2003 / 1424 لولوس 679



3464

مجمع الفقه اإلسالمى 

المجلد – المؤتمرات الفقهية )

الرابع

حممد على التسنحريى
دار إحياء الرتاث 

العرىب بريوت
2003 / 1424 لولوس 680

3465

من لطائف التعبير القرأنى حول 

آدم – سير األنبياء والمرسلين 

ونوح وإبراهيم عليهم الصالة 

والسالم

فؤاد بن حممود بن حممد سندى. د. أ مكة املكرمة 2002 / 1424 لولوس 681

3466

مع قصص  (6)من كنوز القرأن 

دروس  (2)السابقين فى القرأن 

فى اإليمان والدعوة والجهاد

صالح عبد الفتاح اخلالدى. د دار القلم 1996 / 1416 لولوس 682

3467

المفصل فى أحكام المرأة وبيت 

. المسلم فى الشريعة اإلسالمية ج

1 - 11

عبد الكرمي زيدان. د مؤسسة الرسالة - لولوس 683

3468
مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار 

شرح أوجز السير البن فارس– 
اإلمام أىب مدين بن أمحد بن حممد الفاسى دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 684

3469 أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان. د مؤسسة الرسالة 2000 / 1421 لولوس 392

3470

إقتصادنا دراسة موضوعية 

تتناول بالنقد والبحث المذاهب 

اإلقتصادية للماركسية 

والرأسمالية واإلسالم فى أسسها 

الفكرية وتفاصيلها

السيد حممد ابقر الصدر دار التعارف بريوت 1991 / 1411 لولوس 393

3471

اصطالحات الصوفية ويليه رشح 

الزاللى فى شرح األلفاظ 

المتداولة بين أرباب األذواق 

واألحوال

العارف ابهلل تعاىل الشيخ عبد الرزاق القاشاىن دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 394

3472 اإلنسان بين المادية واإلسالم حممد قطب دار الشروق - لولوس 395



3473
اإلحكام فى تمييز الفتاوى عن 

األحكام وتصرفات القاضى واإلمام

اإلمام شهاب الدين أىب العباس أمحد بن إدريس 
القراىف املالكى

دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 396

3474
فعل الخير – األخالق اإلسالمية 

(1)
حممد مجال الدين على حمفوظ الروافد الثقافية - لولوس 397

3475
شهامة – األخالق اإلسالمية 

(2)المسلم ومرؤته 
حممد مجال الدين على حمفوظ الروافد الثقافية - لولوس 398

3476
ضمير – األخالق اإلسالمية 

(3)المسلم 
حممد مجال الدين على حمفوظ الروافد الثقافية - لولوس 399

3477
رعاية – األخالق اإلسالمية 

(5)اليتيم 
حممد مجال الدين على حمفوظ الروافد الثقافية - لولوس 400

3478 الحالل والحرام فى اإلسالم الشيخ يوسف القرضاوى. د املكتب اإلسالمى 1994 / 1415 لولوس 130

3479
دراسة – الحلقات القرأنية 

منهجية شاملة
عبد املعطى حممد طليمات دار نور املكتبات 2000 / 1421 لولوس 131

3480 حقوق الطفل فى اإلسالم جودة حممد عواد دار الفضيلة - لولوس 132

3481

الحث على طلب العلم واإلجتهاد 

فى جمعه ألبى هالل العسكرى 

الحسن بن عبدهللا بن سهل

عبد اجمليد دايب. د دار الفضيلة - لولوس 133

3482
الحوادث الجامعة والتجارب 

النافعة فى المائة السابعة

كمال الدين أىب الفضل عبد الرزاق بن أمحد 
الشيباىن البغدادى املعروف اببن الفوطى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 134

3483
دليل الطالب إلى علوم البالغة 

والعروض
الشيخ انصيف اليازجى مكتبة لبنان انشرون - لولوس 143



3484

الدر المختار شرح تنوير األبصار 

وجامع البحار فى فروع الفقه 

الحنفى

حممد بن على بن حممد بن على بن عبد الرمحن 
الشيخ حممد بن عبدهللا بن / احلنفى احلصكفى 

أمحد الغزى احلنفى التمراتشى
دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 144

3485
الدولة العثمانية عوامل النهوض 

والسقوط
على حممد الصالىب. د دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 145

3486
ظاهرة انتقال الحكم اإلسالمى من 

الخالفة الراشدة إلى الحكم األموى
سباهتش عمر البوسىت. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2004 لولوس 1

3487
كتاب فى أربعة "ظهر اإلسالم 

4 - 1. ج" أجزاء
أمحد أمني دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 2

3488
وجوه اإلعجاز فى الخطاب 

األسلوبى والمعرفى للقرأن الكريم
نصر الدين إبراهيم أمحد حسني. د

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2005 لولوس 66

3489 الوجيز فى علوم الكتاب العزيز حممد خازر اجملاىل. د - 2005 / 1426 لولوس 67

3490
الوفاء األحباب الذين سكنوا 

التراب
حممد سعيد بكر دار النفائس - لولوس 68

3491 وقفات مع سلفنا الصالح حممد ايسر القضماىن دار القلم 2005 / 1426 لولوس 69

3492
البحث التربوى وتطبيقاته فى 

العلوم اإلسالمية
فتحى حسن ملكاوى دار الرازى 2003 / 1424 لولوس 99

3493 البينات فى تفسير سورة الحجرات عبد اجمليد البيانوىن دار نور املكتبات 1999 / 1420 لولوس 100

3494
الكتابة للعالقات العامة الشكل 

واألسلوب
مى اخلاجة. د/ فايد رشيد رابح . د دار الكتاب اجلامعى 2003 لولوس تنفا جف 178



3495
الكوكب الدرى فى مناقب ذى 

النون المصرى

الشيخ األكرب حمىي الدين حممد بن على بن حممد 
ابن عرىب احلامتى الطائى األندلسى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 179

3496

سيرة أمير المؤمنين عمر بن 

الخطاب رضى هللا عنه شخصيته 

وعصره

على حممد الصالىب. د دار املعرفة - لولوس 144

3497
سبب ورود الحديث ضوابط 

ومعايير
حممد عصرى زين العابدين

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2005 لولوس 145

3498
السنة ومكانتها فى التشريع 

اإلسالمى
مصطفى السباعى. د

دار / دار الوارق 
النريبني

2003 / 1423 لولوس 146

3499
 1. تجارب األمم وتعاقب الهمم ج

 –7
أىب على أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 360

3500 (الجزء األول)تاريخ ابن الوردى  زين الدين عمر بن مظفر الشهري اببن الوردى دار الكتب العلمية 1996 / 1417 لولوس 361

3501 (الجزء الثانى)تاريخ ابن الوردى  زين الدين عمر بن مظفر الشهري اببن الوردى دار الكتب العلمية 1996 / 1417 لولوس 362

3502
تفسير النسفى مدارك التنزيل 

وحقائق التأويل
اإلمام اجلليل عبدهللا بن أمحد بن حممود النسفى دار املعرفة 2000 / 1421 لولوس 363

3503
تاريخ اإلسالم السياسى والدينى 

(1المجلد )والثقافى واإلجتماعى 
حسن إبراهيم حسن. د - 1964 لولوس 364

3504
تاريخ اإلسالم السياسى والدينى 

(2المجلد )والثقافى واإلجتماعى 
حسن إبراهيم حسن. د - 1964 لولوس 365



3505
تاريخ اإلسالم السياسى والدينى 

(3المجلد )والثقافى واإلجتماعى 
حسن إبراهيم حسن. د - 1964 لولوس 366

3506
تاريخ اإلسالم السياسى والدينى 

(4المجلد )والثقافى واإلجتماعى 
حسن إبراهيم حسن. د - 1964 لولوس 367

3507
التمهيد فى تخريج الفروع على 

األصول

اإلمام مجال الدين أىب حممد عبد الرحيم بن 
احلسن األسنوى

دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 368

3508 التبيان فى آداب حملة القرأن اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار املؤيد 1997 / 1417 لولوس 369

3509
تكافؤ المعانى فى أفعال اللغة 

العربية
دليم بن مسعود القحطاىن. د مكتبة لبنان انشرون 2005 لولوس 370

3510 تأمالت فى فواتح سورة البقرة عبدهللا بن على بصفر. د دار نور املكتبات 1424 لولوس 371
3511 تفسير سورة النور أبو األعلى املودودى دار البشائر 2003 / 1424 لولوس 372

3512
التفسير ورجاله منهج تعليمى 

للمعاهد القرأنية
حممد حممود حوا دار نور املكتبات 2003 / 1424 لولوس 373

3513 التفاؤل والتطير السيد حممد السيد نوح. د دار اليقني 2001 / 1422 لولوس 374
3514 القواعد األساسية للغة العربية السيد أمحد اهلامشى دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 135

3515

جمع الفوائد من جامع األصول 

المجلد األول )ومجمع الزوائد 

(والمجلد الثانى

اإلمام حممد بن حممد سليمان بن طاهر املغرىب 
املالكى

دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 95

3516
هداية المبتدئين إلى تجويد الكتاب 

المبين
الشيخ حسن حسن دمشقية دار البشائر اإلسالمية 2003 / 1424 لولوس 21

3517 فقه الحج والعمرة حممد إبراهيم احلفناوى. د دار الوفاء 1999 / 1419 لولوس 239



3518
فواتح الرحموت بشرح مسلم 

(المجلد األول والثانى)الثبوت 

العالمة عبد العلى حممد بن نظام الدين حممد 
اإلمام القاضى / السهالوى األنصارى اللكنوى 

حمب هللا بن عبد الشكور البهارى
دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 240

3519 الفكر الفلسفى فى ضوء اإلسالم عبد اللطيف حممد العبد. د دار الثقافة العربية 1994 / 1414 لولوس 241

3520
فقه العبادات وأدلته على مذهب 

السادة المالكية
أحسن زقور. د

دار / دار ابن حزم 
الرتاث انشرون

2004 / 1425 لولوس 242

3521

فقه اإلمام أبى قالبة عبدهللا بن 

زيد بن عمرو الجرمى عصره 

وحياته وآراءه الفقهية

هيثم عبد السالم حممد. د دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 243

3522

اللغة العربية ومهاراتها فى 

المستوى الجامعى لغير 

المتخصصين

حممد جهاد مجل. د/ حممد رضوان الداية . د.أ دار الكتاب اجلامعى 2004 / 1424 لولوس 31

3523
صور من سير رجال حول رسول 

(ص)هللا 
على بن حممد كمال بن عبد ربه دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 85

3524
صنعة التميز واإلبداع رسالة إلى 

معلم القرأن الكريم
مسر حممد حاووط

اململكة األردنية 
اهلامشية

2005 / 1426 لولوس 86

3525
شرح ابن بطال على صحيح 

10 - 1. البخارى ج

الشيخ العالمة أىب احلسن على بن خلف بن عبد 
اإلمام أىب / امللك ابن بطال البكرى القرطىب 

عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 
البخارى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 112

3526

خالصة األحكام من مهمات السنة 

المجلد األول )وقواعد اإلسالم 

(والثانى والثالث

اإلمام أىب زكراي حمىي الدين حيىي بن شرف النووى دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 43



3527
 – 1عيون األخبار المجلد األول 

4 - 3 المجلد الثانى 2
أىب حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينورى دار الكتب العلمية - لولوس 163

3528
العبر فيمن حفظ القرأن ولم يبلغ 

(دراسة منهجية)العشر 
حممد حسني الرنتاوى

اململكة األردنية 
اهلامشية

2005 لولوس 164

3529 الرسالة اإلمام حممد بن إدريس الشافعى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 105

3530
, أوصافه, آثاره, أنواره– القران 

ختمه, تفسيره, خصائصه, فضائله
حممد حممود الصواف مؤسسة الرسالة 1973 / 1393 لولوس 136

3531

تفسير البيضاوى المسمى أنوار 

المجلد – التنزيل وأسرار التأويل 

األول

إمام احملققني وقدوة املدققني القاضى انصر الدين 
أىب سعيد عبدهللا بن عمر بن حممد الشريازى 

البيضاوى
دار البيان العرىب - لولوس 375

3532

تفسير البيضاوى المسمى أنوار 

المجلد – التنزيل وأسرار التأويل 

الثانى

إمام احملققني وقدوة املدققني القاضى انصر الدين 
أىب سعيد عبدهللا بن عمر بن حممد الشريازى 

البيضاوى
دار البيان العرىب - لولوس 376

3533
تاريخ الحركة السنوسية فى 

أفريقيا
على حممد الصالىب. د دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 377

3534 تفسير الصحابة عبدهللا أبو السعود بدر. د دار ابن حزم 2000 / 1421 لولوس 378

3535 هداية المريد فى بيان حكم التجويد صابر حسن حممد أبو سليمان دار عامل الكتب 1423 لولوس 22

3536 الجمان فى تجويد القرأن انصر بن عبد العزيز الزهراىن دار املنارة 1997 / 1418 لولوس 96
3537 هكذا هم فى القرأن أمحد صقر السويدى دار ابن حزم 1999 / 1420 لولوس 23

3538

أحكام – علم التجويد 

ومالحظات عملية ..…نظرية

تطبيقية

حيىي عبد الرزاق غواثىن دار نور املكتبات 1996 / 1417 لولوس 165



3539
فى القرأن  (ص)عتاب الرسول 

تحليل وتوجيه
صالح عبد الفتاح اخلالدى. د دار القلم 2004 / 1425 لولوس 166

3540 تالوتى أحكامها وتطبيقاتها أمحد بن حممد العليمى. د دار ابن حزم 2004 / 1425 لولوس 379
3541 تدبر القرأن سلمان بن عمر السنيدى البيان 2002 / 1423 لولوس 380
3542 التوبة عبد القادر أمحد عطا دار الفضيلة - لولوس 381

3543

مدعم بمواد – تيسير المواريث 

قانون المواريث وأبيات بغية 

الباحث فى الفرائض المشهورة 

بالمنظومة الرحبية فى الفرائض

إبراهيم حممد عبد اجلابر دار الوفاء 1999 / 1419 لولوس 382

3544
الحقيقة الباهرة فى أسرار 

الشريعة الطاهرة
أبو اهلدى حممد بن حسن وادى الصيادى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 135

3545
حديث رد الشمس لعلى رضى هللا 

عنه بين الحقيقة واألوهام
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الدارالذهبية - لولوس 136

3546
حول تفسير سورة الفاتحة أم 

القرأن الكريم

اإلمام املفسر احملدث الشيخ عبدهللا سراج الدين 
احلسيىن رضى هللا عنه

مكتبة دار الفالح 2000 / 1420 لولوس 137

3547
حقوق اإلنسان السياسية فى 

اإلسالم والنظم العالمية
الدكتور ساجر انصر محد اجلبورى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 138

3548 الحق فى التعبير حممد سليم العوا. د دار الشروق 1998 / 1418 لولوس 139

3549
الحقوق اإلنسانية بين الشريعة 

اإلسالمية والشرعية الدولية
حممد املختار حممد املهدى. د دار اإلعتصام - لولوس 140

3550
دليلك إلى السعادة والنجاح فى 

الحياة
أنس أمحد كرزون. د دار نور املكتبات 2002 / 1422 لولوس 146



3551

الموسوعة العصرية فى الفقه 

الجزء الثالث )الجنائى اإلسالمى 

(المجلد األول

عبد القادر عودة دار الشروق 2001 / 1422 لولوس 685

3552

الموسوعة العصرية فى الفقه 

الجزء األول )الجنائى اإلسالمى 

(المجلد األول

عبد القادر عودة دار الشروق 2001 / 1421 لولوس 686

3553
من خواطر زينب الغزالى فى 

شئون الدين والحياة
زينب الغزاىل دار اإلعتصام - لولوس 687

3554 معجم إعراب ألفاظ القرأن الكريم
فضيلة األستاذ مفىت الداير املصرية الدكتور حممد 

سيد طنطاوى
مكتبة لبنان انشرون 1998 لولوس 688

3555 المعجم الحديث فى علوم الحديث ساجد الرمحن الصديقى. د دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 689

3556

المرويات التاريخية والمآثر 

والمناقب لكتاب الوحى فى الكتب 

الستة

الشيخ عمر قحطان عبد اللطيف العزاوى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 690

3557
المعانى الدقيقة الوفية فيما يلزم 

نقباء السادة الصوفية

العارف ابهلل تعاىل الشيخ حممد بن شعيب اجملازى 
األبشيهى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 691

3558
المختصر المفيد عن كتاب العزيز 

(ثقافة قرأنية)المجيد 
سعاد بنت إمساعيل دار ابن حزم 2001 / 1422 لولوس 692

3559
قل هو "القول المعتمد فى تفسير 

"هللا أحد
مجال الدين يوسف بن عبدهللا األرميوىن الشافعى دار ابن حزم 1997 / 1418 لولوس 137

3560 تفسير سورة الفاتحة لألطفال عمرو عبد املنعم سليم دار الضياء 2003 / 1423 لولوس 383

3561

تاريخ القراء العشرة ورواتهم 

وتواتر قراءاتهم ومنهج كل فى 

القراءة

فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى مكتبة القاهرة - لولوس 384



3562

وتحقيق " سورة الضحى"تفسير 

البيان بإزالة اإللتباس فى قوله 

"ووجدك ضاال فهدى"تعالى 

الشيخ خضر العبيدى دار النفائس 1990 / 1410 لولوس 385

3563
المعجم المفصل فى اإلمالء قواعد 

( 2الخزانة اللغوية  )ونصوص 
األستاذ انصيف ميني دار الكتب العلمية 1997 / 1417 لولوس 693

3564 كليلة ودمنة بيداب الفيلسوف اهلندى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس تنفا جف 180

3565

– الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة 

دراسة فى الفقه اإلسالمى مقارنا 

بالقانون

على أمحد السالوس. د
/ دار اإلعتصام 
مكتبة الفالح

1986 / 1987 لولوس 181

3566 سنن أبى داود– كتاب السنن  -
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2000 / 1421 لولوس 182

3567
كتاب تنوير بصائر المقلدين فى 

مناقب األئمة المجتهدينب
مرعى بن يوسف احلنبلى املقدسى الكرمى دار ابن حزم 1998 لولوس 183

3568
أحكام األسرى فى الفقه اإلسالمى 

والقانون الوضعى
على أمحد جواد دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 401

3569
سلم األطفال . 1– أروع القصص 

إلى بلوغ الكمال
الشيخ أمحد القالش مكتبة التوبة 1995 / 1416 لولوس 402

3570
من روائع . 2– أروع القصص 

القصص النبوى الصحيح
الشيخ أمحد القالش مكتبة التوبة 1995 / 1416 لولوس 403

3571
من أنفع . 3– أروع القصص 

الدروس فى تهذيب النفوس
الشيخ أمحد القالش مكتبة التوبة 1995 / 1416 لولوس 404

3572
الجزء – أصول الفقه اإلسالمى 

الثانى
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلى دار الفكر 2005 / 1426 لولوس 405



3573
دروس اللغة العربية لغير 

(1)الناطقين بها 
عبد الرحيم. ف. د دار األندلس - لولوس 147

3574
دروس اللغة العربية لغير 

(2)الناطقين بها 
عبد الرحيم. ف. د دار األندلس - لولوس 148

3575
 Bahasa)اللغة العربية 

Arab) الصف األول
- دار األندلس - لولوس 32

3576 من توجيهات الرسول أمحد عمر هاشم. د دار الشروق 1998 / 1418 لولوس 694

3577 من سنن العبادات القولية والفعلية طه عبدهللا العفيفى
مطابع املختار 

اإلسالمى
- لولوس 695

3578
 قصة وقصة من حياة أبى 100

بكر الصديق رضى هللا عنه
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 696

3579

شرح بلوغ المرام – سبل السالم 

من جمع أدلة األحكام الجزء 

(2 – 1)األول 

الشيخ اإلمام حممد بن إمساعيل األمري اليمىن 
الصنعاىن

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 147

3580

شرح بلوغ المرام – سبل السالم 

من جمع أدلة األحكام الجزء 

(4 - 3)الثانى 

الشيخ اإلمام حممد بن إمساعيل األمري اليمىن 
الصنعاىن

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 148

3581 السفينة القادرية الشيخ عبد القادر اجليالىن احلسىن دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 149

3582 سنن ابن ماجه
احلافظ أىب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن ابن 

ماجه
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2000 / 1421 لولوس 150

3583
 (عليه الصالة والسالم)سيرة آدم 

دراسة تحليلية
صالح عبد الفتاح اخلالدى. د

مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيغ

2003 / 1424 لولوس 151



3584

السياسة النقدية والمالية فى 

إطار نظام المشاركة فى اإلقتصاد 

اإلسالمى

صاحلى صاحل. د دار الوفاء - لولوس 152

3585
حقيقة السعادة ومعناها فى 

اإلسالم
األستاذ الدكتور سيد حممد نقيب العطاس

ART 

PRINTING 

WORKS 

SDN. BHD .

1995 لولوس 141

3586

حول المؤتمر اإلسالمى الشعبى 

 18 – 16)العالمى فى بغداد 

(1990يونيو 

أبو بكر محزة بوستاك أنتارا ماليزاي 1990 لولوس 142

3587
التصحيح والترجيح على مختصر 

القدورى
العالمة الشيخ قاسم بن قطلوبغا املصرى احلنفى دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 386

3588
تاريخ دولتى المرابطين 

والموحدين فى الشمال األفريقى
على حممد الصالىب. د دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 387

3589

 (3)تاريخ الخلفاء الراشدين 

تيسير الكريم المنان فى سيرة 

عثمان بن عفان رضى هللا عنه 

شخصيته وعصره

على حممد حممد الصالىب. د دار ابن كثري 2005 / 1426 لولوس 388

3590

 (2)تاريخ الخلفاء الراشدين 

فصل الخطاب فى سيرة أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 

هللا عنه شخصيته وعصره

على حممد حممد الصالىب. د دار ابن كثري 2005 / 1426 لولوس 389

3591

 (1)تاريخ الخلفاء الراشدين 

اإلنشراح ورفع الضيق فى سيرة 

أبو بكر الصديق شخصيته 

وعصره

على حممد حممد الصالىب. د دار ابن كثري 2005 / 1426 لولوس 390



3592 تأمالت فى سورة األحزاب حنان حلام مكتبة اإلمام الشافعى 1995 / 1416 لولوس 391

3593

مجلة فكرية نصف – التجديد 

, السنة الثامنة/ سنوية محكمة 

أغسطس , العدد السادس عشر

1425رجب  / 2004

عارف /حممد بن يونس وابطاهر/علوى اهلامشى
فؤاد /نور اهلدى لوشن/سعيد بوهراوة/على عارف

حممود رواش

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2004 / 1425 لولوس 392

3594 طرق تدريس القران الكريم حممد السيد الزعبالوى. د مكتبة التوبة 1420 لولوس 28

3595
الذكر فى القران الكريم والسنة 

المطهرة
حممود الصباغ دار اإلعتصام - لولوس 17

3596 جزء الذاريات المفسر
على / الشيخ كامل سليمان/مسيح عاطف الزين

حسني عبدهللا
الشريكة العاملية 

للكتاب
1988 / 1408 لولوس 97

3597 ( 14 – 1 )البداية والنهاية 
اإلمام احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن كثري 

الدمشقى
الدار الذهبية - لولوس 101

3598
شعاع النور القدس العربية 

عروية فلسطين فى التاريخ
حممد أديب العامرى

عمان عاصمة للثقافة 
العربية

2002 لولوس 113

3599 رياض الصالحين اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى
إهداء جامع منصور 

الشعيىب حبرة
2002 / 1423 لولوس 106

3600 صحيح مسلم
اإلمام أىب احلسني مسلم ابن احلجاج بن مسلم 

القسريى النيسابورى
/ دار السالم الرايض 
دار الفيحاء دمشق

2000 / 1421 لولوس 87

3601
فى رحاب أمهات المؤمنين 

المصطفيات من رب العالمين
أم إسراء بنت عرفة بيومى دار املعرفة 2004 لولوس 244



3602
كفاية األخيار فى حل غاية 

اإلختصار

اإلمام تقى الدين أىب بكر بن حممد احلسيىن 
احلصىن الدمشقى الشافعى

دار الكتب العلمية 2001 / 1422 لولوس 184

3603
الكنز الثمين فى كشف أسرار 

الدين
األستاذ الصوىف عبد السالم العمراىن اخلالدى دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 185

3604 قصص الحيوان فى القرأن عبد املعز خطاب الدار الذهبية - لولوس 138
3605 علم العروض والقافية عبد العزيز عتيق. د دار النهضة العربية - لولوس 167

3606
أوضح المسالك إلى ألفية ابن 

المجلد األول- مالك 

مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا 
ابن هشام األنصارى

دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 406

3607
أوضح المسالك إلى ألفية ابن 

المجلد الثانى- مالك 

مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا 
ابن هشام األنصارى

دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 407

3608 أبو الفداء حممد عزت حممد عارف فائدة فى عالم العجيب500 دار الفضيلة 2002 لولوس 44
3609 خواطر ومشاعر حممد اجملذوب دار اإلعتصام - لولوس 45

3610
التالوة العربية للمدارس 

الجزء الثانى (2)األفريقية 
مجاعة من األساتذة - - لولوس 393

3611
 – 1) – 1الجامع ألحكام القرأن 

2)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 98

3612
 - 3) – 2الجامع ألحكام القرأن 

4)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 99

3613
 - 5) – 3الجامع ألحكام القرأن 

6)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 100

3614
 - 7) – 4الجامع ألحكام القرأن 

8)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 101



3615
 - 9) – 5الجامع ألحكام القرأن 

10)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 102

3616
- 11) – 6الجامع ألحكام القرأن 

12)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 103

3617
 -13) – 7الجامع ألحكام القرأن 

 14)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 104

3618
 -15) – 8الجامع ألحكام القرأن 

 16)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 105

3619
 -17) – 9الجامع ألحكام القرأن 

 18)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 106

3620
 – 10الجامع ألحكام القرأن 

(19 - 20)
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2002 / 1422 لولوس 107

3621
 (12)سلسلة شعب اإليمان 

تعظيم القرآن الكريم
أسعد حممد سعيد الصاغرجى

دار القبلة للثقافة 
اإلسالمية

1992 / 1413 لولوس 153

3622
البالغة الواضحة لبيان والمعانى 

للمدارس الثانوية– والبديع 
مصطفى أمني/ على اجلارم  - - لولوس 102

3623 الجزء األول– حياة الصحابة  حممد يوسف الكاندهلوى الدار الذهبية 1999 لولوس 143
3624 الجزء الثانى– حياة الصحابة  حممد يوسف الكاندهلوى الدار الذهبية 1999 لولوس 144
3625 الجزء الثالث– حياة الصحابة  حممد يوسف الكاندهلوى الدار الذهبية 1999 لولوس 145
3626 الجزء الرابع– حياة الصحابة  حممد يوسف الكاندهلوى الدار الذهبية 1999 لولوس 146

3627

الدعوة اإلسالمية فى جنوب 

شرقى آسيا منذ ظهورها إلى 

1جلد – العصر الحاضر 

وان حسني بن وان عبد القادر كواال ملبور ماليزاي - لولوس 149



3628
نظرية الضرورة الشرعية 

حدودها وضوابطها
مجيل حممد بن مبارك دار الوفاء 2003 / 1424 لولوس 146

3629

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء السابع

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 29

3630
غزوات رسول هللا وسراياه 

وبعوثه
حممد راجى كناس دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 3

3631 عالم الغيب وأسراره عبد املعز خطاب دار اإلعتصام 1980 لولوس 168

3632
للتلفزيون واإلذاعة – الكتابة 

ووسائل اإلعالم الحديثة

ROBERT L. HILLIARD مؤيد 
(ترمجة)حسن فوزى 

دار الكتاب اجلامعى 2003 / 1424 لولوس 186

3633 كتاب المشاعر صدر الدين حممد الشريازى مؤسسة التاريخ العرىب 2000 / 1420 لولوس 187

3634 شهداء الصحابة فى صدر اإلسالم حممد فهمى عبد الوهاب دار اإلعتصام 1980 لولوس 114

3635 البديع فى البديع فى نقد الشعر أسامة بن مرشد بن على بن منقد دار الكتب العلمية 1987 / 1407 لولوس 103

3636
– التدابير الوقائية فى اإلسالم 

اإلسالم وأمن المجتمع
أمحد عبد الرمحن. د دار اإلعتصام 1990 لولوس 394

3637 تذكرة الدعاة البهى اخلوىل مكتبة دار الرتاث 2004 / 1424 لولوس 395
3638 لماذا يخافون اإلسالم ؟ عبد الودود شلىب. د دار اإلعتصام 1999 لولوس 33

3639
لطائف من سيرة الرسول صلى 

هللا عليه وسلم والسلف الصالح
مجال عز الدين فريد/ حسن حممد آدم  دار اإلعتصام 1988 لولوس 34

3640 يقظة العالم اليهودى ايلى ليفى أبو عسل دار الفضيلة 2003 لولوس 2



3641

- 3-سلسلة فقه المعامالت 

الوكالة فى الشريعة اإلسالمية 

على طريقة السؤال والجواب

عبدهللا بن حسني املوجان دار اإلعتصام 1997 / 1417 لولوس 154

3642

- 5-سلسلة فقه المعامالت 

الحضانة فى الشريعة اإلسالمية 

على طريقة السؤال والجواب

عبدهللا بن حسني املوجان دار اإلعتصام 1997 / 1417 لولوس 155

3643
دفاعا عن اإلسالم والحرية قراءة 

فى األحداث والرموز
حلمى حممد القاعود. د دار اإلعتصام 1998 لولوس 150

3644
ديوان شيخ اإلسالم ابن حجر 

العسقالنى
فردوس نور على حسني دار الفضيلة 2000 لولوس 151

3645
جامع العلوم والحكم فى شرح 

خمسين حديثا من جوامع الكلم

اإلمام احلافظ الفقيه زين الدين أىب الفرج عبد 
الرمحن بن شهاب الدين البغدادى مث الدمشقى 

الشهري اببن رجب احلنبلى
دار البيان العرىب 2002 / 1421 لولوس 108

3646
المعرب والدخيل فى اللغة العربية 

وآدابها
حممد التوجنى. د دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 697

3647
معجزات الشفاء فى الثوم 

والبصل والعسل والحبة السوداء
أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار اإلعتصام 1996 لولوس 698

3648
منهج السنة فى العالقة بين 

الحاكم والمحكوم
حيىي إمساعيل. د دار الوفاء 2004 / 1424 لولوس 699

3649
مسقطات العقوبة الحدية دراسة 

فقهية مقارنة
القاضى حممد إبراهيم حممد دار األصالة 1989 / 1409 لولوس 700

3650 من هدى سورة النور حنان حلام مكتبة اإلمام الشافعى 1994 / 1414 لولوس 701

3651
الجزء – من ذخائر السنة النبوية 

الثانى
العالمة الشيخ طه حممد الساكت دار نور املكتبات 2004 / 1425 لولوس 702



3652

أخطاء يجب أن تصحح فى 

استخالف أبى بكر – التاريخ 

الصديق رضى هللا عنه

وفاء . د/ مجال عبد اهلادى حممد مسعود . د
حممد رفعت مجعة

دار الوفاء 1994 / 1414 لولوس 408

3653 األزهر إلى أين ؟ عبد الودود شلىب. د دار اإلعتصام 1998 لولوس 409

3654
أقيسة الصحابة رضى هللا عنهم 

وأثرها فى الفقه اإلسالمى
حممود حامد عثمان. د دار عامل الكتب 1997 / 1418 

2000 /1420
لولوس 410

3655
الجزء – آفات على الطريق 

الثالث والرابع
السيد حممد نوح. د دار الوفاء 1999 لولوس 411

3656
الجزء األول – األحاديث القدسية 

والثانى
علماء األزهر الشريف مكتبة دار الرتاث - لولوس 412

3657

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء العاشر

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 30

3658

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء الحادى عشر

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 31

3659

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء الثانى عشر

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 32



3660

-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة الطعام - 1

والشراب

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 156

3661
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة السالم- 2

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 157

3662
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة اإلستئذان- 3

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 158

3663
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة المجلس- 4

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 159

3664
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة التعزية- 5

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 160

3665
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة التهنئة- 6

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 161

3666
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة الكالم- 7

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 162

3667
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة المزاح- 8

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 163

3668
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة العطاس- 9

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 164



3669
-سلسلة اآلداب اإلسالمية لألطفال 

أحمد فى مدينة األمراض- 10

عكاشة عبد املنان / حممود عبد الرحيم الرجىب 
الطيىب

دار الفضيلة 2001 لولوس 165

3670

آسية – سلسلة أمهات األنبياء 

بنت مزاحم كافلة سيدنا موسى 

عليه السالم

جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 166

3671

آمنة – سلسلة أمهات األنبياء 

بنت وهب أم رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم

جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 167

3672
أم – سلسلة أمهات األنبياء 

سيدنا موسى عليهما السالم
جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 168

3673

مريم – سلسلة أمهات األنبياء 

البتول أم سيدنا عيسى عليه 

السالم

جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 169

3674

أم – سلسلة أمهات األنبياء 

سيدنا يحيى بن زكريا عليهم 

السالم

جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 170

3675
- (11)القصص النبوى لألطفال 

سليمان الحكيم واألم الكذوب
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 139

3676
- (12)القصص النبوى لألطفال 

البقرة العجيبة
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 140

3677
- (13)القصص النبوى لألطفال 

الذئب الحكيم
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 141

3678
- (14)القصص النبوى لألطفال 

الرضيع الذى تكلم
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 142

3679
- (15)القصص النبوى لألطفال 

الطائر المظلوم
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 143



3680
- (16)القصص النبوى لألطفال 

السارق والدنانير
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 144

3681
- (17)القصص النبوى لألطفال 

قرية النمل
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 145

3682
- (18)القصص النبوى لألطفال 

األشرار وصاحب الكوخ
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 146

3683
- (19)القصص النبوى لألطفال 

األمير والفقراء
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 147

3684
- (20)القصص النبوى لألطفال 

المتكبر الذى خسفت به األرض
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 148

3685
-قصص السيرة النبوية لألطفال 

الشاة المسمومة- 1
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 149

3686
-قصص السيرة النبوية لألطفال 

الضب الفسيح- 2
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 150

3687
-قصص السيرة النبوية لألطفال 

الغزالة الوفية- 3
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 151

3688

-قصص السيرة النبوية لألطفال 

الجمل يشتكى للنبى صلى هللا - 4

عليه وسلم

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 152

3689

-قصص السيرة النبوية لألطفال 

النبى صلى هللا عليه وسلم - 5

والعصفور

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 153

3690

-قصص السيرة النبوية لألطفال 

بكاء الجذع على النبى صلى - 6

هللا عليه وسلم

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 154



3691
أم – سلسلة أمهات األنبياء 

سيدنا إبراهيم عليه السالم
جهاد حجاج/ عادل فتحى عبدهللا  الدار الذهبية 2003 لولوس 171

3692
السلطة اإلدارية والسياسة 

الشرعية فى الدولة اإلسالمية
السيد أمحد فرج. د دار الوفاء 1993 / 1414 لولوس 172

3693 نظرية البنائية فى النقد األدبى صالح فضل. د دار الشروق 1998 / 1419 لولوس 147

3694
أم ... شقاق – العرب وإسرائيل 

وفاق
أمحد ديدات دار الفضيلة 1990 لولوس 169

3695 أخطاء المصلين حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2003 لولوس 413

3696

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء السابع عشر

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 33

3697 جوامع الكلم فى مخ العبادة الشيخ جعفر الطلحاوى مكتبة الثقافة 2004 / 1425 لولوس 109

3698
 - (1)القصص النبوى لألطفال 

الغالم والساحر
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 155

3699
–  (2)القصص النبوى لألطفال 

أصحاب الغار
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 156

3700
–  (3)القصص النبوى لألطفال 

األبرص واألقرع واألعمى
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 157

3701
–  (4)القصص النبوى لألطفال 

األمين والنهر
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 158

3702
 - (5)القصص النبوى لألطفال 

السحابة والفالح
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 159

3703
–  (6)القصص النبوى لألطفال 

القرد وبائع الخمر
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 160

3704
–  (7)القصص النبوى لألطفال 

المذنب والعايد
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 161



3705
–  (8)القصص النبوى لألطفال 

جرة الذهب
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 162

3706
–  (9)القصص النبوى لألطفال 

العجوز والقطة
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 163

3707
–  (10)القصص النبوى لألطفال 

الكلب والبئر
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 164

3708
قصص السيرة النبوية لألطفال 

الراعى والذئب العجيب–  (7)
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 165

3709
قصص السيرة النبوية لألطفال 

األسد يفترس عدو هللا–  (8)
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 166

3710

قصص السيرة النبوية لألطفال 

العجوز وبركة النبى صلى –  (9)

هللا عليه وسلم

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 167

3711
قصص السيرة النبوية لألطفال 

سراقة والجائزة–  (10)
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 168

3712 الشعر األموى حممد فتوح أمحد. د دار املعارف 1991 لولوس 115

3713 شفاء العليل فى عجائب الزنجبيل أىب الفداء حممد عزت حممد عارف دار الفضيلة 1997 لولوس 116

3714
الشعر والشعراء المجهولون فى 

القرن التاسع عشر
طه وادى. د دار املعارف 1995 لولوس 117

3715
– قراءة عبدهللا بن مسعود 

إحصائها. مصادرها. مكانتها
حممد أمحد خاطر. د دار اإلعتصام 1990 لولوس 169

3716 الوابل الصيب من الكلم الطيب
اإلمام مشس الدين حممد بن أىب بكر بن قيم 

اجلوزية
مطابع املختار 

اإلسالمى
1400 لولوس 70



3717
رؤية الدين اإلسالمى الحفاظ على 

البيئة
عبدهللا شحاتة. د داال الشروق - لولوس 108

3718

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء التاسع عشر

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 34

3719 تهافت الفالسفة عالء الدين على بن حممد البتاركاىن الطوسى دار الكتب العلمية 2004 لولوس 396

3720 التضامن فى مواجهة التحديات أمحد عمر هاشم. د دار الشروق 2001 لولوس 397
3721 رعشة فى األفق شعر أمحد سويلم دار الشروق 2002 / 1422 لولوس تنفا جف 107
3722 صوت السنوات الضوئية عبد الوهاب النياتى دار الشروق 1985 لولوس تنفا جف 88
3723 يأتى العاشقون إليك حممد فيتورى دار الشروق 1992 لولوس تنفا جف 3

3724
عالج آالم الظهر والمفاصل 

باألعشاب
عادل عبد املوىل الدار الذهبية 2002 لولوس 170

3725 عالم المالئكة عبد احلميد كشك
املختار اإلسالمى 
للنشر والتوزيع 

والتصدير
1984 / 1991 لولوس 171

3726 كتاب التعريفات السيد الشريف على بن حممد اجلرجاىن
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2003 لولوس 188

3727

فلسفة التصوف والدعوة إلى هللا 

فى كتاب مرصاد العباد من المبدأ 

إلى المعاد

الشيخ الرازى
إيرتاك للطباعة 
والنشر والتوزيع

2002 / 1422 لولوس 245

3728

شرح بلوغ المرام – سبل السالم 

الجزء – من جمع أدلة األحكام 

األول

الشيخ اإلمام حممد بن إمساعيل األمري اليمىن 
الصنعاىن

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 173



3729

شرح بلوغ المرام – سبل السالم 

الجزء – من جمع أدلة األحكام 

الثانى

الشيخ اإلمام حممد بن إمساعيل األمري اليمىن 
الصنعاىن

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 174

3730 سيرة ذاتية لسارق النار عبد الوهاب البياتى دار الشروق 1985 / 1405 لولوس تنفا جف 175

3731 الجزء األول– إحياء علوم الدين  اإلمام أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 414

3732 الجزء الثانى– إحياء علوم الدين  اإلمام أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 415

3733 أشعار منك يسرية عبد العزيز دار الشروق 1992 / 1412 لولوس تنفا جف 416
3734 أمراض الكلى والفشل الكلوى عاطف ملاضة. د الدار الذهبية 2001 لولوس 417

3735

أحكام المعامالت المالية فى 

 (عرض منهجى)المذهب الحنفى 

2" العقود"

حممد زكى عبد الرب. د مكتبة دار الرتاث 1997 لولوس 418

3736
المعجم المفصل فى تفسير غريب 

الحديث
حممد التوجنى. د دار الكتب العلمية 2003 لولوس 703

3737 المحاسن والمساوى الشيخ إبراهيم بن حممد البيهقى دار الكتب العلمية 1999 / 1420 لولوس 704

3738

معا على طريق الدعوة شيخ 

اإلسالم ابن تيمية واإلمام الشهيد 

حسن البنا

حممد عبد احلليم حامد دار اليقني 1981 لولوس 705

3739
المعلوم من الدين بالضرورة من 

عقيدة اإلسالم وشريعته وقيمه
صربى األشوح دار اإلعتصام 2000 / 1420 لولوس 706

3740
المعانى الدقيقة الوفية فيما يلزم 

نقباء السادة الصوفية

العارف ابهلل تعاىل الشيخ حممد بن شعيب 
احلجازى األبشيهى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 707



3741
–  داء والحلبة لهم دواء 100

أسرار عجيبة عن النبات الذهبى
أبو الفداء حممد عزت عارف دار الفضيلة 1999 لولوس 708

3742 زينة األداء شرح حلية القراء حممود أمحد مروح مصطفى دار الفرقان 1999 / 1420 لولوس 10

3743
تحفة األحوذى شرح جامع 

الجزء األول– الترمذى 

أبو العلى حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم 
املباركفورى

بيت األفكار الدولية - لولوس 398

3744
تحفة األحوذى شرح جامع 

الجزء الثانى– الترمذى 

أبو العلى حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم 
املباركفورى

بيت األفكار الدولية - لولوس 399

3745

توجيه القارى إلى القواعد 

والفوائد األصولية والحديثية 

واألسنادية فى فتح البارى

حافظ ثنا هللا الزاهدى دار الفكر - لولوس 400

3746
– فهارس مسند اإلمام أحمد 

القسم األول
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1992 / 1412 لولوس 246

3747
– فهارس مسند اإلمام أحمد 

القسم الثانى
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1992 / 1412 لولوس 247

3748
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء األول– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 248

3749
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الثانى– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 249

3750
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الثالث– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 250

3751
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الرابع– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 251

3752
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الخامس– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 252

3753
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء السادس– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 253



3754
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء السابع– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 254

3755
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الثامن– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 255

3756
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء التاسع– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 256

3757
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء العاشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 257

3758
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الحادى عشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 258

3759
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الثانى عشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 259

3760
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الثالث عشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 260

3761
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الرابع عشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 261

3762
فتح البارى بشرح صحيح 

الجزء الخامس عشر– البخارى 
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 262

3763
فهارس فتح البارى بشرح 

صحيح البخارى
صدقى مجيل العطار دار الفكر 2002 / 1422 لولوس 263

3764
هدى السارى مقدمة فتح البارى 

بشرح صحيح البخارى
احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار الفكر 2000 / 1420 لولوس 24

3765 المجلد األول– موطأ اإلمام مالك  العالمة عبد احلى اللكنوى دار القلم 2005 / 1426 لولوس 709

3766 المجلد الثانى– موطأ اإلمام مالك  العالمة عبد احلى اللكنوى دار القلم 2005 / 1426 لولوس 710



3767 المجلد الثالث– موطأ اإلمام مالك  العالمة عبد احلى اللكنوى دار القلم 2005 / 1426 لولوس 711

3768
- المنتقى شرح موطأ مالك 

المقدمة

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 712

3769
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد األول

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 713

3770
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد الثانى

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 714

3771
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد الثالث

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 715

3772
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد الرابع

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 716

3773
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد الخامس

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 717

3774
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد السادس

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 718

3775
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد السابع

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 719

3776
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد الثامن

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 720

3777
– المنتقى شرح موطأ مالك 

المجلد التاسع

القاضى أىب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجى

مكتبة الثقافة الدينية 2004 لولوس 721



3778
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء األول– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 722

3779
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء الثانى– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 723

3780
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء الثالث– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 724

3781
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء الرابع– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 725

3782
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء الخامس– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 726

3783
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء السادس– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 727

3784
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء السابع– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 728

3785
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

الجزء الثامن– النبوى 
ونسنك. ى. الدكتور أ مكتبة بريل - لولوس 729

3786
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء األول
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 730

3787
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء الثانى
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 731

3788
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء الثالث
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 732

3789
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء الرابع
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 733



3790
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء الخامس
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 734

3791
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء السادس
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 735

3792
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء السابع
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 736

3793
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء الثامن
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 737

3794
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء التاسع
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 738

3795
– المسند لإلمام أحمد بن حنبل 

الجزء العاشر
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 1994 / 1414 لولوس 739

3796 الجزء األول– سنن ابن ماجه  احلافظ أىب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن دار الفكر 2004 / 1424 لولوس 176
3797 الجزء الثانى– سنن ابن ماجه  احلافظ أىب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن دار الفكر 2004 / 1424 لولوس 177

3798 الجزء األول– سنن أبى داود  أىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن دار الفكر 1994 / 1414 
1999 / 1420

لولوس 178

3799 الجزء الثانى– سنن أبى داود  أىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن دار الفكر 1994 / 1414 
1999 / 1420

لولوس 179

3800 الجزء الثالث– سنن أبى داود  أىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن دار الفكر 1994 / 1414 
1999 / 1420

لولوس 180

3801 الجزء الرابع– سنن أبى داود  أىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن دار الفكر 1994 / 1414 
1999 / 1420

لولوس 181

3802
المقدمة والجزء – سنن النسائى 

األول والثانى
احلافظ جالل الدين السيوطى دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 182

3803
الجزء الثالث – سنن النسائى 

والرابع
احلافظ جالل الدين السيوطى دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 183

3804
الجزء الخامس – سنن النسائى 

والسادس
احلافظ جالل الدين السيوطى دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 184



3805
الجزء السابع – سنن النسائى 

والثامن
احلافظ جالل الدين السيوطى دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 185

3806 الفهارس العامة– سنن النسائى  احلافظ جالل الدين السيوطى دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 186

3807
 1المجلد األول  )– سنن النسائى 

 –2 )

حاشية اإلمام / احلافظ جالل الدين السيوطى 
السندى

دار الفكر 2005 / 1425-
1426

لولوس 187

3808
المجلد الثانى  )– سنن النسائى 

3 – 4 )

حاشية اإلمام / احلافظ جالل الدين السيوطى 
السندى

دار الفكر 2005 / 1425-
1426

لولوس 188

3809
المجلد الثالث  )– سنن النسائى 

5 – 6 )

حاشية اإلمام / احلافظ جالل الدين السيوطى 
السندى

دار الفكر 2005 / 1425-
1426

لولوس 189

3810
المجلد الرابع  )– سنن النسائى 

7 – 8 )

حاشية اإلمام / احلافظ جالل الدين السيوطى 
السندى

دار الفكر 2005 / 1425-
1426

لولوس 190

3811 ( 2 – 1 )سنن الدارمى  اإلمام أىب حممد عبدهللا بن هبرام الدارمى دار الفكر 2005 / 1425-
1426

لولوس 191

3812
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء األول– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 172

3813
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الثانى– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 173

3814
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الثالث– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 174

3815
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الرابع– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 175

3816
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الخامس– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 176

3817
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء السادس– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 177



3818
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء السابع– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 178

3819
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الثامن– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 179

3820
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء التاسع– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 180

3821
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء العاشر– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 181

3822
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الحادى عشر– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 182

3823
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الثانى عشر– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 183

3824
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الثالث عشر– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 184

3825
عون المعبود شرح سنن أبى 

الجزء الرابع عشر– داود 
صدقى حممد مجيل العطار دار الفكر 2003 / 1423 لولوس 185

3826 المجلد األول– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 89

3827 المجلد الثانى– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 90

3828 المجلد الثالث– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 91

3829 المجلد الرابع– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 92

3830 المجلد الخامس– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 93



3831 المجلد السادس– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 94

3832 المجلد السابع– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 95

3833 المجلد الثامن– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 96

3834 المجلد التاسع– صحيح مسلم  اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى دار الفكر 2004 لولوس 97

3835 المجلد األول– صحيح البخارى 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه 

البخارى
دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 98

3836 المجلد الثانى– صحيح البخارى 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه 

البخارى
دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 99

3837 المجلد الثالث– صحيح البخارى 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه 

البخارى
دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 100

3838 المجلد الرابع– صحيح البخارى 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه 

البخارى
دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 101

3839 فهارس– صحيح البخارى 
أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه 

البخارى
دار الفكر 2003 / 1424 لولوس 102

3840 صحيح مسلم
اإلمام احلافظ أىب احلسني مسلم بن احلجاج 

القشريى النيسابورى
دار الفكر 2004 / 1424 لولوس 103

3841
الدليل المفهرس أللفاظ القرآن 

الكريم
حسني حممد فهمى الشافعى. د دار السالم 1998 / 1418 

2002 / 1422
لولوس 152



3842 عالج األمراض المزمنة باألعشاب ايسر جعفر شلىب الدار الذهبية 1995 لولوس 186

3843
جابر بن  (1)عباقرة اإلسالم 

شيخ الكميائيين- حيان 
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 187

3844
- ابن الهيثم  (2)عباقرة اإلسالم 

مؤسس علم الضوء
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 188

3845
-ابن النفيس  (3)عباقرة اإلسالم 

 مكتشف الدورة الدموية
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 189

3846

الخليل بن  (4)عباقرة اإلسالم 

واضع علم - أحمد الفراهيدى 

العروض وأول من وضع المعاجم

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 190

3847
الشريف  (5)عباقرة اإلسالم 

أعظم جغرافى العالم- اإلدريسى 
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 191

3848
- ابن سينا  (6)عباقرة اإلسالم 

عميد الفالسفة وشيخ األطباء
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 192

3849
أبو بكر  (7)عباقرة اإلسالم 

أبو الطب العربى- الرازى 
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 193

3850
- الجاحظ  (8)عباقرة اإلسالم 

دائرة معارف عصره
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 194

3851

- الخوارزمى  (9)عباقرة اإلسالم 

عمدة الرياضيات وواضع علم 

الجبر

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 195



3852
أحمد زويل  (10)عباقرة اإلسالم 

واختراعه الذى أذهل العالم- 
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 196

3853

فرسان حول الرسول صلى هللا 

- خالد بن الوليد  (1)عليه وسلم 

سيف هللا الذى لم يقهر

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 264

3854

فرسان حول الرسول صلى هللا 

عمرو بن العاص  (2)عليه وسلم 

القائد الداهية- 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 265

3855

فرسان حول الرسول صلى هللا 

المقداد بن عمرو  (3)عليه وسلم 

أول فارس فى اإلسالم- 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 266

3856

فرسان حول الرسول صلى هللا 

أبو دجانة  (4)عليه وسلم 

شهيد حديقة الموت- األنصارى 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 267

3857

فرسان حول الرسول صلى هللا 

حذيقة بن اليمان  (5)عليه وسلم 

الفارس النبيل- 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 268

3858

فرسان حول الرسول صلى هللا 

العالء بن  (6)عليه وسلم 

قاهر البحار- الحضرمى 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 269

3859

فرسان حول الرسول صلى هللا 

- عقبة بن نافع  (7)عليه وسلم 

فاتح إفريقية

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 270



3860

فرسان حول الرسول صلى هللا 

النعمان بن  (8)عليه وسلم 

قائد معركة نهاوند- مقرن 

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 271

3861

فرسان حول الرسول صلى هللا 

عكرمة بن أبى  (9)عليه وسلم 

الفارس الذى بايع على - جهل 

الموت

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 272

3862

فرسان حول الرسول صلى هللا 

القعقاع بن  (10)عليه وسلم 

صقر القادسية وقاهر - عمرو 

الفرس

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1999 لولوس 273

3863 قراءات فى عربية التراث حسن عبد الرازق النقر. د
املعهد العاىل العاملى 
للفكر واحلضارة 
اإلسالمية ماليزاي

2001 / 1422 لولوس 170

3864 قراءات فى العربية المعاصرة حسن عبد الرازق النقر. د
املعهد العاىل العاملى 
للفكر واحلضارة 
اإلسالمية ماليزاي

1999 / 1420 لولوس 171

3865 أصحاب السفينة عبد املنعم اهلامشى
دار / دار اليقني 

القبلتني
2003 / 1423 لولوس 419

3866 أصحاب األعراف عبد املنعم اهلامشى
دار / دار اليقني 

القبلتني
2003 / 1423 لولوس 420

3867
سلسلة الحكايات الجميلة نعمة 

العقل وقصص أخرى
مسعود صربى شركة ينابيع 2000 لولوس 148



3868
حكم بيع التقسيط فى الشريعة 

اإلسالمية
حممد عقلة اإلبراهيم. د مكتبة الرسالة احلديثة 1987 / 1408 لولوس 147

3869

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء العشرون

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 36

3870

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء الحادى والعشرون

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 37

3871 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى شوقى ضيف. د دار املعارف 1993 لولوس 274

3872 عادل فتحى عبدهللا نصيحة للتخلص من القلق20 الدار الذهبية 2003 لولوس 197

3873

الجانب اإلجتماعى فى أدب 

المفكر اإلسالمى مصطفى صادق 

الرافعى

عبد الستار على السطوحى دار القافلة 1986 لولوس 110

3874

 – 1 (ص)أطفال حول الرسول 

حبر األمة – عبدهللا بن عباس 

وترجمان القرآن

حممد صديق / إبراهيم حممد حسن اجلمل 
املنشاوى

دار الفضيلة 1996 لولوس 421

3875

 – 2 (ص)أطفال حول الرسول 

ابن – عبدهللا بن الزبير 

الحواريين

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1996 لولوس 422

3876
 – 3 (ص)أطفال حول الرسول 

الفقيه األواب– عبدهللا بن عمر 
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 423



3877
 – 4 (ص)أطفال حول الرسول 

قارئ الكتابين– عبدهللا بن عمرو 
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 424

3878

 – 5 (ص)أطفال حول الرسول 

سبط النبى – الحسن بن على 

وريحانته (ص)

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 425

3879

 – 6 (ص)أطفال حول الرسول 

سيد شباب – الحسين بن على 

أهل الجنة

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 426

3880
 – 7 (ص)أطفال حول الرسول 

(ص)خادم النبى – أنس بن مالك 
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 427

3881
 – 8 (ص)أطفال حول الرسول 

القائد الصغير– أسامة بن زيد 
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 428

3882

 – 9 (ص)أطفال حول الرسول 

أكرم العرب – سعيد بن العاص 

وأفصح الناس

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 429

3883

 – 10 (ص)أطفال حول الرسول 

كفل النبى – عبدهللا بن جعفر 

(ص)

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 1996 لولوس 430

3884

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء الثانى والعشرون

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 38



3885

الطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 

المجموع شرح المهذب 

للشيرازى لإلمام أبى زكريا 

– محيى الدين بن شرف النووى 

الجزء الثالث والعشرون

حممد جنيب املطيعى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2001 / 1422 لولوس 39

3886
حكم البيع التقسيط فى الشريعة 

والقانون
حممد عقلة اإلبراهيم. د مكتبة الرسالة احلديثة 1987 / 1408 لولوس 147

3887

الحالل والحرام فى اللقاء بين 

الزوجين على ضوء الكتاب 

والسنة

حممد أمني الضناوى دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 148

3888
التداوى بطب آل بيت الرسول 

صلى هللا عليه وسلم
أبو الفداء حممد عزت حممد عارف الدار الذهبية 2003 لولوس 401

3889 تاريخ التشريع اإلسالمى الشيخ حممد اخلضرى بك دار املعرفة 1997 / 1417 لولوس 402

3890 الجزء األول– التمهيد فى الكتابة  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2003 لولوس تنفا جف 403

3891 الجزء الثانى– التمهيد فى الكتابة  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2004 لولوس تنفا جف 404

3892 التمهيد فى الكتابة -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2006 لولوس تنفا جف 405

3893 الصف الثالث– اللغة العربية  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2006 لولوس تنفا جف 35



3894 الصف الرابع– اللغة العربية  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2004 لولوس تنفا جف 36

3895 الصف الخامس– اللغة العربية  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2006 لولوس 37

3896 الصف السادس– اللغة العربية  -
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2006 لولوس 38

3897

Program Bimbingan 

Pra-Sekolah – Iqra’ 

Dan Bahasa Arab K1

-
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2005 لولوس تنفا جف 275

3898

Program Bimbingan 

Pra-Sekolah – Iqra’ 

Dan Bahasa Arab K2

-
Darul 

Andalus Pte .

Ltd.

2005 لولوس تنفا جف 276

3899 (Asas Bahasa Arab 1) (LTC)

3900 (Asas Bahasa Arab 2) (LTC)

3901
شعر الجهاد فى الحروب 

الصليبية فى بالد الشام
الدكتور حممد على اهلرمى دار اإلعتصام 1979 لولوس 118

3902 كتاب قيام رمضان احلافظ أىب عبدهللا حممد بن نصر املروزى دار اإلعتصام 1994 لولوس 189
3903 الكف والعرض والقلق سيجمند فرويد دار الشروق 1983 / 1403 لولوس 190



3904

النحو العربى العصرى الشامل 

الجزء – من خالل القرآن الكريم 

األول

أبو سعيد حممد عبد اجمليد
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2004 لولوس 149

3905 فى مجاالت الفكر التربوى دكتور لطفى بركات أمحد دار الشروق 1983 / 1403 لولوس 277

3906
– فى رحاب أمهات المؤمنين 

المصطفيات من رب العالمين
أم إسراء بنت عرفة بيومى دار املعرفة 2004 لولوس 278

3907 الجزء األول– اللؤلؤ والمرجان 

أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج / بردزبه البخارى 

بن مسلم القشريى النيسابورى

دار / دار الفيحاء 
السالم

1994 / 1414 لولوس 39

3908 الجزء الثانى– اللؤلؤ والمرجان 

أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج / بردزبه البخارى 

بن مسلم القشريى النيسابورى

دار / دار الفيحاء 
السالم

2000 / 1421 لولوس 40

3909
سنن القرآن فى قيام الحضارات 

وسقوطها
حممد هيشور دار الوفاء 1997 / 1417 لولوس 192

3910

الحركة اإلسالمية فى السودان 

 تاريخها وخطابها 1969-1985

السياسى

الدكتور حسن مكى
الدار السودانية 

للكتب
1999 / 1420 لولوس 149

3911
العقود المسماة شرح عقدى البيع 

والمقايضة
الدكتور أنور سلطان دار النهضة العربية 1980 لولوس 198

3912
معجم أشراف الحجاز فى بالد 

المجلد األول– الحرمين 

الشريف أمحد ضياء بن حممد قللى العنقاوى 
احلسىن

مؤسسة الراين 2005 / 1426 لولوس 740

3913
معجم أشراف الحجاز فى بالد 

المجلد الثانى– الحرمين 

الشريف أمحد ضياء بن حممد قللى العنقاوى 
احلسىن

مؤسسة الراين 2005 / 1426 لولوس 741



3914
معجم أشراف الحجاز فى بالد 

المجلد الثالث– الحرمين 

الشريف أمحد ضياء بن حممد قللى العنقاوى 
احلسىن

مؤسسة الراين 2005 / 1426 لولوس 742

3915
محاكمة سلمان رشدى المصرى 

عالء حامد
أمحد أبو زيد دار الفضيلة 1992 لولوس 743

3916 المسيح والتثليث العالمة الدكتور حممد وصفى دار الفضيلة 2003 لولوس 744

3917
– المهذب فى فقه اإلمام الشافعى 

الجزء األول

الشيخ اإلمام أىب إسحاق إبراهيم على بن الفريوز 
أابدى

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 745

3918
– المهذب فى فقه اإلمام الشافعى 

الجزء الثانى

الشيخ اإلمام أىب إسحاق إبراهيم على بن الفريوز 
أابدى

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 746

3919
– المهذب فى فقه اإلمام الشافعى 

الجزء الثالث

الشيخ اإلمام أىب إسحاق إبراهيم على بن الفريوز 
أابدى

دار املعرفة 2003 / 1424 لولوس 747

3920 خزانة الفقه
اإلمام أىب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن 

إبراهيم السمرقندى
دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 46

3921 األمراض الجلدية والتناسلية عاطف ملاضة. د الدار الذهبية - لولوس 431
3922 أسرار البالغة فى علم البيان اإلمام عبد القاهر اجلرجاىن دار املعرفة 2002 / 1423 لولوس 432

3923
الوالية والنبوة عند الشيخ األكبر 

محيى الدين بن العربى
(ترمجة)أمحد الطيب . د/ على شود كيفيتش  دار الشروق 2004 / 1424 لولوس 72

3924
الوافى فى شرح الشاطبية فى 

القراءات السبع
العالمة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغىن القاضى دار املصحف 2004 / 1425 لولوس 71

3925
المجلد – آفات على الطريق 

6 - 5الثالث 
الدكتور السيد حممد نوح دار اليقني 1999 / 1419 لولوس 433

3926 أصحاب اإليالف عبد املنعم اهلامشى
دار / دار اليقني 

القبلتني
2003 / 1423 لولوس 434



3927 أخالق العلماء عبد اجمليد بن عبد الرمحن زين العابدين
دار / دار الوراق 
النريبني

2003 / 1424 لولوس 435

3928 إلى القرآن الكريم حممود شلتوت دار الشروق 1975 لولوس 436

3929
اإلنسان بين التقدير والتكليف فى 

سورة يونس
عبد احلميد حممود طهماز

دارة / دار القلم 
العلوم

1989 / 1409 لولوس 437

3930
لمحات من الكتاب والنبوة 

والحكمة
عبد الغىن الدقر دار احلكمة - لولوس 41

3931
– أبو بكر – الخلفاء الراشدون 

على– عثمان – عمر 
الدكتور مصطفى السباعى

دار / دار الوراق 
النريبني

2001 / 1422 لولوس 47

3932 خير القالئد شرح جواهر العقائد اإلمام العامل العالمة عثمان الكليسى العرايىن دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 48

3933
شرح األربعين النووية فى 

األحاديث الصحيحة النبوية

حمىي الدين أىب زكراي حيىي ابن شرف النووى 
الدمشقى الشافعى

مؤسسة الراين 2002 / 1423 لولوس 119

3934 الوصايا العشر فى القرآن عبد احلميد كشك دار اإلعتصام 1980 لولوس 73

3935
الكتاب الموضح فى وجوه 

المجلد الثالث– القراءات وعللها 

اإلمام على بن نصر بن حممد اىب عبدهللا 
الشريازى الفارسى الفسوى النحوى املعروف اببن 

أىب مرمي

اجلماعة اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكرمي

1993 / 1414 لولوس 191

3936 الجزء األول– الكامل فى التاريخ 
عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 

حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن
دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 192

3937 الجزء الثانى– الكامل فى التاريخ 
عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 

حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن
دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 193



3938 الجزء الثالث– الكامل فى التاريخ 
عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 

حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن
دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 194

3939 الجزء الرابع– الكامل فى التاريخ 
عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 

حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن
دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 195

3940
الجزء – الكامل فى التاريخ 

الخامس

عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 
حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن

دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 196

3941
الجزء – الكامل فى التاريخ 

السادس

عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 
حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن

دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 197

3942
الجزء – الكامل فى التاريخ 

السابع

عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 
حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن

دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 198

3943 الجزء الثامن– الكامل فى التاريخ 
عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 

حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن
دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 199

3944
الجزء – الكامل فى التاريخ 

التاسع

عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممد بن 
حممد ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباىن

دار املعرفة 2002 / 1422 لولوس 200

3945 كفاية المريد من أحكام التجويد حممد جنيب خياطه مكتبة دار الفالح 1354 لولوس 201



3946
العقيدة فى القرآن الكريم والسنة 

الصحيحة
حممد بن مجيل زينو الدار الذهبية - لولوس 200

3947 العربية لغة العلوم والتقنية دكتور عبد الصبور شاهني دار اإلعتصام - لولوس 201
3948 مختصر كتاب األم للشافعى اإلمام أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزىن دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 748

3949
الجزء األول – الملل والنحل 

والثانى

أىب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد 
الشهرستاىن

دار املعرفة 2001 / 1421 لولوس 749

3950 زبدة الحقيقة ألهل الطريقة الشيخ عبد اللطيف فاضل عبد اللطيف احلسيىن دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 24

3951 هذا حالل وهذا حرام عبد القادر أمحد عطا دار الفضيلة 1993 لولوس 25

3952 التلخيص فى القراءات الثمان
اإلمام أىب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد 

الطربى
اجلماعة اخلريية 

لتحفيظ القرآن الكرمي
1992 / 1412 لولوس 406

3953 رياض الصالحين اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدمشقى
دار / دار السالم 

دار الثقافة / الفيحاء 
العربية

1991 / 1412 لولوس 109

3954 دليل الحج والعمرة عبد املعز خطاب الدار الذهبية 2000 لولوس 153

3955 فقه الطهارة للنساء
دكتور حممد رأفت / إبراهيم حممد حسن اجلمل 
عثمان

دار الفضيلة 2004 لولوس 279

3956
حب النبى صلى هللا عليه وسلم 

وعالماته
فضل إهلى. د دار اإلعتصام 1994 لولوس 150

3957 الجزء األول– صحيح مسلم 
اإلمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
دار عامل الكتب 1996 / 1417 لولوس 104



3958 الجزء الثانى– صحيح مسلم 
اإلمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
دار عامل الكتب 1996 / 1417 لولوس 105

3959 الجزء الثالث– صحيح مسلم 
اإلمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
دار عامل الكتب 1996 / 1417 لولوس 106

3960 الجزء الرابع– صحيح مسلم 
اإلمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
دار عامل الكتب 1996 / 1417 لولوس 107

3961 الجزء الخامس– صحيح مسلم 
اإلمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
دار عامل الكتب 1996 / 1417 لولوس 108

3962
جامع العلوم والحكم فى شرح 

خمسين حديثا من جوامع الكلم

زين الدين أىب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين 
ابن أمحد بن رجب احلنبلى البغدادى

دار الكتب العلمية - لولوس 111

3963
الشريعة اإللهية ال القوانين 

الجاهلية
الدكتور عمر سليمان األشقر دار الدعوة 1983 / 1404 لولوس 120

3964

- 1 (ص)شهداء حول الرسول 

حمزة بن عبد المطلب رضى هللا 

عنه سيد الشهداء وعم النبى 

(ص)

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 121

3965

- 2 (ص)شهداء حول الرسول 

جعفر بن أبى طالب رضى هللا 

عنه الشهيد الطيار

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 122

3966

- 3 (ص)شهداء حول الرسول 

مصعب بن عمير رضى هللا عنه 

أول سفير فى اإلسالم

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 123



3967

- 4 (ص)شهداء حول الرسول 

زيد بن حارثة رضى هللا عنه 

الصحابى الوحيد الذى ذكر باسمه 

فى القرآن

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 124

3968

- 5 (ص)شهداء حول الرسول 

سعد بن معاذ رضى هللا عنه اهتز 

عرش الرحمن لموته

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 125

3969

- 6 (ص)شهداء حول الرسول 

عبدهللا بن رواحة رضى هللا عنه 

األمير السعيد

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 126

3970

- 7 (ص)شهداء حول الرسول 

عمرو بن الجموح رضى هللا عنه 

الشهيد أبو الشهيد

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 127

3971

- 8 (ص)شهداء حول الرسول 

خبيب بن عدى رضى هللا عنه 

الشهيد المصلوب

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 128

3972

- 9 (ص)شهداء حول الرسول 

حنظلة بن أبى عامر رضى هللا 

عنه الشهيد الذى غسلته المالئكة

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 129

3973

- 10 (ص)شهداء حول الرسول 

البراء بن مالك رضى هللا عنه 

عاشق الشهادة

أشرف حممد الوحش دار الفضيلة 1998 لولوس 130

3974
حواء – سلسلة زوجات األنبياء 

زوجة آدم عليه السالم
عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 193



3975

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات سيدنا سليمان بن داود 

عليهما السالم

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 194

3976
– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات سيدنا يعقوب عليه السالم
عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 195

3977

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات إسماعيل وإسحاق 

عليهما السالم

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 196

3978

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات خليل هللا إبراهيم عليه 

الجزء األول– السالم 

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 197

3979

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات خليل هللا إبراهيم عليه 

الجزء الثانى– السالم 

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 198

3980

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات سيدنا محمد صلى هللا 

الجزء األول– عليه وسلم 

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 199

3981

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات سيدنا محمد صلى هللا 

الجزء الثانى– عليه وسلم 

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 200

3982

– سلسلة زوجات األنبياء 

زوجات سيدنا محمد صلى هللا 

الجزء الثالث– عليه وسلم 

عادل فتحى عبدهللا/ جهاد حجاج  الدار الذهبية 2003 لولوس 201

3983
أبو حنيفة النعمان - 1حياة األئمة 

منارة العلم وأفقه أهل األرض
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 151



3984
مالك بن أنسإمام - 2حياة األئمة 

األئمة ونجم العلماء
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 152

3985

محمد بن إدريس - 3حياة األئمة 

الشافعى عالم قريش الذى مأل 

األرض علما

إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 153

3986
أحمد بن حنبل - 4حياة األئمة 

إمام الدنيا وحجة أهل زمانه
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 154

3987
ابن حزم أمير - 5حياة األئمة 

علماء األندلس
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 155

3988
الحسن البصرى - 6حياة األئمة 

سيد التابعين وفقيه عصره
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 156

3989
الليث بن سعد - 7حياة األئمة 

إمام مصر وفقيهها
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 157

3990
أحمد بن تيمية - 8حياة األئمة 

شيخ اإلسالم ووارث علم النبوة
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 158

3991
ابن قيم الجوزية - 9حياة األئمة 

باعث النهضة اإلسالمية
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 159

3992
محمد بن على - 10حياة األئمة 

الشوكانى موسوعة المعرفة
إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة 2002 لولوس 160

3993

إصالح المجتمع شرح مائة 

حديث مختارة مما اتفق عليه 

البخارى ومسلم

حممد بن سامل البيحاىن مكتبة أسامة بن زيد 1972 / 1392 لولوس 438

3994 نهاية الوصول إلى علم األصول
الشيخ أمحد بن على بن تغلب بن أىب الضياء 

احلنفى املعروف اببن الساعاتى
دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 150



3995 كتاب الرد على المنطقيين
تقى الدين أىب العباس أمحد بن عبد احلليم بن 
عبد السالم ابن تيمية احلراىن الدمشقى احلنبلى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 202

3996
هداية المرشدين إلى طرق الوعظ 

والخطابة
الشيخ على حمفوظ دار اإلعتصام 1979 لولوس 26

3997

المرونة والتطور فى التشريع 

اإلسالمى ويليه العرب قبل 

اإلسالم للعبرة والتاريخ

الدكتور مصطفى السباعى دار الوراق 1998 / 1419 لولوس 750

3998 قصة إسالم امرأة حممود شاكر
دار / دار الوراق 
النريبني

2003 / 1423 لولوس 172

3999
فن كتابة عناوين الكتب لرواد 

الخط العربى
أمحد صربى زايد دار الفضيلة 2002 لولوس 280

4000
تاريخ الخط العربى وأعالم 

الخطاطين
أمحد صربى حممود زايد دار الفضيلة 1999 لولوس 407

4001
وجوه اإلعجاز فى آيات النحل 

طبيا- علميا – لغويا 
الدكتور رضا فضيل بكر دار اإلعتصام 1997 لولوس 74

4002
جارميات بحوث ومقاالت الشاعر 

واألديب اللغوى
على اجلارم دار الشروق 1992 / 1412 

2001 / 1421
لولوس 112

4003 مثلث برمودا وبحر الشيطان صبحى سليمان الدار الذهبية 1999 لولوس تنفا جف 751



4004 درآمدى بر جهان شناسى اسالمى دكتور سيد حممد نقيب العطاس

مؤسسة مطالعات 
– إسالمى هتران 

مؤسسة بني / ايران 
املللى انديشه ومتدن 
إسالمى كواال المبور 

مالزى- 

1996 لولوس 154

4005 دعاء األمهات وأفضلية األمومة عبد الستار على السطوحى دار اإلعتصام 2000 لولوس 155

4006 كيف يصبح طفلك عبقريا عادل فتحى عبدهللا الدار الذهبية 2000 لولوس 203

4007

قاموس مصطلحات الحديث 

قاموس يجمع – النبوى 

مصطلحات المحدثين مرتبة أبجديا

حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1996 لولوس 173

4008 اضحك مع آخر نكته مصرية أبو فداء الدار الذهبية 1999 لولوس 439

4009

عجائب – الذين لمسوا وجود هللا 

ومعجزات وقصص تثبت وجود 

هللا

صبحى عصر دار الفضيلة 2000 لولوس 440

4010
 (ص)مستشارون حول الرسول 

سعد بن معاذ- 7
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 752

4011
 (ص)مستشارون حول الرسول 

سعد بن عباده- 8
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 753

4012
 (ص)مستشارون حول الرسول 

عمر بن الخطاب- 9
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 754

4013
 (ص)مستشارون حول الرسول 

أسامة بن زيد- 11
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 755



4014
 (ص)مستشارون حول الرسول 

على بن أبى طالب- 12
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 756

4015
 (ص)مستشارون حول الرسول 

عبدهللا بن زيد- 13
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 757

4016
 (ص)مستشارون حول الرسول 

حمزة بن عبد المطلب- 14
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 758

4017
 (ص)مستشارون حول الرسول 

مالك بن سنان- 15
فؤاد محدو الدقس دار القلم العرىب 1997 / 1418 لولوس 759

4018
من أنفع الدروس فى تهذيب 

النفوس
أمحد القالش مكتبة دار املستقبل 2002 / 1423 لولوس 760

4019
الرسول اإلنسان  (ص)محمد 

(للناشئة)
الدكتور مصطفى السباعى

دار / دار الوراق 
النريبني

2001 / 1422 لولوس 761

4020
الجزء األول – المجود الصغير 

(بأسلوب قصصى سيق)

وفاء حممد عبد / رابح عبد القادر خالوصى 
الواحد األيوب

مكتبة املنار اإلسالمية 2000 / 1420 لولوس 762

4021 متن ألفية ابن مالك مجال الدين أىب عبدهللا بن حممد بن عبدهللا دار الصميعى 2002 / 1423 لولوس 763

4022
المسامرة شرح المسايرة فى 

العقائد المنجية فى اآلخرة

كمال الدين حممد بن حممد بن أىب بكر بن على 
بن أىب شريف

دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 764

4023 متاعب المرأة النفسية والصحية الدكتور عاطف ملاضة الدار الذهبية - لولوس 765

4024
المعجزة واإلعجاز فى سورة 

النمل
عبد احلميد حممود طهماز دار القلم 2001 / 1422 لولوس 766

4025 قرة العيون فى التداوى بالليمون أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار الفضيلة - لولوس 174

4026
فضائلها – تالوة القرآن المجيد 

خصائصها- آدابها – 
عبدهللا سراج الدين

راسم للدعاية 
واإلعالن

- لولوس 408



4027 تمام المنة بأحكام البدعة والسنة الشيخ على أمحد عبد العال الطهطاوى دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 409

4028 تنمية حب هللا فى نفوس األبناء أمساء عبد العزيز احلسني
الدار املصرية 

السعودية
2004 لولوس 410

4029 عالج نفسك بالقرآن أىب الفداء حممد عزت بن حممد عارف دار الفضيلة 1997 لولوس 202
4030 عاشوراء بين اإلتباع واإلبتداع الدكتور حممد أمحد سحلول دار اإلعتصام 2000 لولوس 203
4031 السيدة نفيسة رضى هللا عنها توفيق أبو علم دار املعارف 1998 لولوس 204

4032
فضائل القرآن وحملته فى السنة 

المطهرة
حممد موسى نصر. د دار ابن اجلوزى 1423 لولوس 281

4033 كتاب المتحابين فى هللا ابن قدامة املقدسى دار الطباع 1991 / 1411 لولوس 204

4034
- 1أطفال فى حضانة الرسول 

حب رسول هللا- زيد بن حارثة 
على بدوى شركة الفرسان - لولوس 441

4035
- 2أطفال فى حضانة الرسول 

الحب بن الحب– أسامة بن زيد 
على بدوى شركة الفرسان - لولوس 442

4036 أبناؤنا أمانة أنس أمحد كرزون. د
دار / مؤسسة الراين 

نور املكتبات
2005 / 1426 لولوس 443

4037 10 / 1آداب الطفل المسلم  حممد سعيد مبيض
/ مكتبة دار الفتح 
مؤسسة الراين

2000 / 1420 لولوس 444

4038 أصول اإلنشاء والتعبير حممد ماجد عرت - 1420 لولوس 445
4039 أمراض النساء والوالدة الدكتور عاطف ملاضة الدار الذهبية - لولوس 446

4040
األمراض الصدرية عبد الكبار 

والصغار
الدكتور عاطف ملاضة الدار الذهبية 2000 لولوس 447

4041 األمراض الشائعة عند طفلك عاطف ملاضة. د الدار الذهبية - لولوس 448



4042
/ العدد األولى )هدى القرآن 

(ه1424شوال 
- - - لولوس 27

4043
العدد الرابع رجب )هدى القرآن 

م2005أغسطس / ه 1426
- - - لولوس 28

4044
العدد الثالث  ذو )هدى القرآن 

(م2005يناير / ه 1425القعدة 
- - - لولوس 29

4045
العدد الثانى  ربيع )هدى القرآن 

(م2004/ ه 1425األول 
- - - لولوس 30

4046
الثوم عالج / الثوم دواء اليوم 

اليوم
أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار اإلعتصام 1998 لولوس 25

4047
– سلسلة الحكايات الجميلة 

اإلتحاد قوة وقصص آخر
مسعود صربى شركة ينابيع - لولوس 202

4048
–  (3)سلسلة المعارك والغزوات 

غزوة األحزاب
أمحد عبد الرازق البكرى سفري - لولوس 203

4049
- 2سلسلة غزوات الرسول 

غزوة أحد
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 204

4050
- 3سلسلة غزوات الرسول 

غزوة بنى النضير
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 205

4051
- 4سلسلة غزوات الرسول 

غزوة الخندق
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 206

4052
صلح - 5سلسلة غزوات الرسول 

الحديبية
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 207

4053
- 6سلسلة غزوات الرسول 

غزوة خبير
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 208



4054
- 7سلسلة غزوات الرسول 

غزوة مؤتة
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 209

4055
فتح - 8سلسلة غزوات الرسول 

مكة
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 210

4056
- 9سلسلة غزوات الرسول 

غزوة حنين
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 211

4057
- 10سلسلة غزوات الرسول 

غزوة تبوك
حممد عبدهللا صاحل شركة الفرسان 2000 لولوس 212

4058 السكر الصديق اللدود الدكتور عاطف ملاضة الدار الذهبية 1998 لولوس 213

4059
المنهج القرآنى فى عالج السحر 

والمس الشيطانى
أسامة حممد العوضى دار احلرم الرتاث 2004 لولوس 767

4060 محنة األقليات المسلمة فى العالم حممد عبدهللا السمان دار اإلعتصام 1989 لولوس 768

4061
شرح مختصر جدا على متن 

األجرومية
أمحد زيىن دحالن

دار إحياء الكتب 
العربية

- لولوس 131

4062
شرح العالم العالمة الحبر البحر 

الفهامة اإلمام القدوة الربانى
أىب احلسن على بن هشام الكيالىن

مكتبة ومطبعة كرايطه 
فوترا مسارغ

- لولوس 132

4063 صحيح األحاديث القدسية حامد أمحد الطاهر. د الدار الذهبية - لولوس 109
4064 الصيام فضائله وأحكامه فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى دار الرتاث - لولوس 110
4065 كتاب الخراج حيىي بن آدم القرشى مكتبة دار الرتاث - لولوس 206
4066 كتاب البحر عبد الوهاب البياتى دار الشروق - لولوس تنفا جف 207
4067 كيف نصنع المستقبل روجيه جارودى دار الشروق 1999 / 1420 لولوس تنفا جف 208



4068 طب الفقراء والمساكين أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن أىب خالد بن اجلزار

مؤسسة مطالعات 
/ إيران -إسالمى

مؤسسة بني املللى 
انديشه ومتدن 

مالزى- إسالمى 

1996 لولوس 40

4069

نائلة بنت - 1نساء وراء األحداث 

الفرافصة زوجة عثمان بن عفان 

رضى هللا عنه

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 151

4070

عاتكة - 2نساء وراء األحداث 

بنت يزيد زوج عبد الملك بن 

مروان

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 152

4071
أم سلمة - 3نساء وراء األحداث 

بنت يعقوب زوج السفاح العباسى

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 153

4072
الخيزران - 4نساء وراء األحداث 

زوج المهدى

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 154

4073
زبيدة - 5نساء وراء األحداث 

زوج الرشيد

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 155

4074
أميرة - 6نساء وراء األحداث 

الجامعة فاطمة بنت إسماعيل

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 156

4075
العباسة - 7نساء وراء األحداث 

أخت الرشيد

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 157

4076
خناشة - 8نساء وراء األحداث 

بنت بكار زوج موالى إسماعيل

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 158



4077
ممتاز - 9نساء وراء األحداث 

محل زوج شاه جهان

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 159

4078
شجرة - 10نساء وراء األحداث 

الدر زوج الملك الصالح

األستاذة إصالح / األستاذ عبد الصبور شاهني 
عبد السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 160

4079
طرح التثريب فى شرح التقريب 

 المجلد األول1-2

اإلمام زين الدين أىب الفضل عبد الرحيم بن 
احلسني العراقى

دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 41

4080
طرح التثريب فى شرح التقريب 

 المجلد الثانى3-4

اإلمام زين الدين أىب الفضل عبد الرحيم بن 
احلسني العراقى

دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 42

4081
طرح التثريب فى شرح التقريب 

 المجلد الثالث5-6

اإلمام زين الدين أىب الفضل عبد الرحيم بن 
احلسني العراقى

دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 43

4082
طرح التثريب فى شرح التقريب 

 المجلد الرابع7-8

اإلمام زين الدين أىب الفضل عبد الرحيم بن 
احلسني العراقى

دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 44

4083 وجاء أبو بكر خالد حممد خالد دار املعارف 1999 لولوس 75
4084 الوجيز فى أصول الفقه عبد الكرمي زيدان مؤسسة الرسالة - لولوس 76
4085 الوضوء والصالة عاشور على/ عبد اللطيف رزق  - 2001 لولوس 77

4086 علم اللغة وصناعة المعجم الدكتور على القامسى مكتبة لبنان انشرون
1975 / 1395 
1991 / 1411 
2004 / 1425

لولوس 204

4087 (تنفا جف)

4088
يا نفس توبى إلى / يا نفس توبى 

ربك
سعيد حممد السواح

دار / دار القمة 
اإلميان

2005 لولوس 4

4089
جذور اإلنحراف فى الفكر 

اإلسالمى الحديث
مجال سلطان دار اإلعتصام - لولوس 113



4090
جامع الدروس العربية موسوعة 

فى ثالثة أجزاء
الشيخ مصطفى الغالييىن دار احلديث القاهرة 2005 / 1426 لولوس 114

4091
العشب – الزعتر 

غداء ودواء....الساحر
أىب الفداء حممد عزت حممد عارف دار الفضيلة - لولوس 25

4092
التخيير بين الواجبات فى فقه 

العبادات
صهيب عباس عودة الكبيسى دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 411

4093 تاريخ التشريع اإلسالمى الشيخ حممد اخلضرى بك دار املعرفة 1997 / 1417 لولوس 412

4094 تاريخ العرب قبل اإلسالم الدكتور السيد عبد العزيز سامل مؤسسة شباب اجلامعة - لولوس 413

4095 التدخين بين الطب والدين دكتور أمحد حممود طه مكى دار اإلعتصام - لولوس 414
4096 الرحبية فى علم الفرائض مصطفى ديب البغا. د دار القلم 2001 لولوس 110

4097 الرسالة اإلمام حممد بن إدريس الشافعى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 111

4098 أبو الفداء حممد عزت حممد عارف فائدة فى عالم النحل العجيب500 دار الفضيلة 2002 لولوس 49

4099
الخطابة بين العلم النظرى والفن 

التطبيقى
عبد الرحيم أرشد

جامعة العلوم 
اإلسالمية مباليزاي

2006 لولوس 50

4100 حضارة مصر الفرعونية جهاد حجاج الدار الذهبية 2000 لولوس 161
4101 (تنفا جف)
4102 حديث من القلب عبد احلميد كشك دار اإلعتصام - لولوس 162

4103 الشيخ أمحد املعروف بشاه وىل هللا بن عبد الرحيم المجلد األول2-1حجة هللا البالغة  دار الرتاث - لولوس 163

4104
الممنوع من الصرف معجم 

ودراسته
- مكتبة لبنان انشرون - لولوس 769



4105 1. المستصفى من علم األصول ج أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل دار إحياء الرتاث - لولوس 770

4106
معجزات الشفاء فى الثوم 

والبصل والحبة السوداء
أبو الفداء حممد عزت حممد عارف دار اإلعتصام - لولوس 771

4107 مخالفات فى بيوتنا عصام بن حممد الشريف
دار / دار القمة 

اإلميان
2004 لولوس 772

4108
مفاتيح فهم وتدبر القرآن الكريم 

وتحقيق النجاح فى الحياة
سعيد عبد العظيم

دار / دار القمة 
اإلميان

2005 لولوس 773

4109 الميزان فى أصول الفقه
الشيخ اإلمام عالء الدين حممد بن عبد احلميد 

السمرقندى
دار الكتب العلمية 2004 لولوس 774

4110
المعجم المفهرس آليات القرآن 

الكريم
أشرف حممد الوحش/ عكاشة عبد املنان الطيىب  دار الفضيلة - لولوس 775

4111
مناهج التعليم اإلسالمى إيمان 

وأمان
أمحد حسن كرزون دار نور املكتبات 2004 / 1425 لولوس 776

4112

ضمان عيوب المبيع فى ضوء 

دراسة فقهية "مقاصد الشريعة 

"مقارنة

سعد خليفة العبار جامعة قاريونس 1999 لولوس 14

4113
الصحوة اإلسالمية بين الجمود 

والتطرف
يوسف القرضاوى. د دار الشروق 2001 / 1421 لولوس 111

4114
قصص األنبياء وأخبار الماضين 

تاريخ ابن كثير: خالصة
القاضى الشيخ حممد بن أمحد كنعان مؤسسة املعارف 2004 / 1425 لولوس 175

4115 قوس الليل قوس النهار حممد الفيتورى دار الشروق 1994 / 1415 لولوس 176

4116
قصائد حب على بوابات العالم 

السبع
عبد الوهاب البياتى دار الشروق 1985 / 1405 لولوس 177



4117 القواعد الفقهية على أمحد الندوى دار القلم 2004 / 1425 لولوس 178

4118
إال إذا تمنى القى "قراءة فى آية 

"الشيطان فى أمنيته
الدكتور أمحد نوفل

دار / دار الفضيلة 
القطوف

2007 / 1427 لولوس 179

4119
قراءة فى آية ما ننسخ من آية أو 

ننسها
الدكتور أمحد نوفل

دار / دار الفضيلة 
القطوف

2007 / 1427 لولوس 180

4120 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم
الشيخ اتج الدين أمحد بن حممد ابن عطاء هللا 

السكندرى
دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 449

4121 الذى يأتى وال يأتى عبد الوهاب البياتى دار الشروق 1985 / 1405 لولوس 450

4122
األلفاظ الشركية على األلسنة 

العربية اإلسالمية
أمساء عبد العزيز احلسني دار عامل الكتب 2000 / 1420 لولوس 451

4123 اإلسالم بين التنوير والتزوير حممد عمارة. د دار الشروق 1995 / 1416 
2002 / 1423

لولوس 452

4124 أمن مستقبلك ورسائل مهمة سعيد عبد العظيم
دار / دار القمة 

اإلميان
2005 لولوس 453

4125 اإلسالم مقاصده وخصائصه الدكتور حممد عقله مكتبة الرسالة احلديثة 2000 لولوس 454

4126 أين المفر ورسائل مهمة سعيد عبد العظيم
دار / دار القمة 

اإلميان
2005 لولوس 455

4127 السيرة النبوية سعدون حممود الساموك
دار وائل للنشر 

والتوزيع
2004 لولوس 214

4128 السيدة نفيسة رضى هللا عنها توفيق أبو علم دار املعارف 1998 لولوس 215

4129 شرح المجلة سليم ستم ابر اللبناىن
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 133



4130

شرح أسماء هللا الحسنى على 

ضوء الكتاب والسنة توضيح 

وبيان

سعيد بن على / عبدهللا بن عبد الرمحن احلربين 
بن وهف القحطاىن

دار / دار القمة 
اإلميان

1997 لولوس 134

4131 بين يدى عمر خالد حممد خالد دار املعارف - لولوس 104
4132 (تنفا جف)

4133
البيان فى ضوء أساليب القرآن 

الكريم
الدكتور عبد الفتاح الشني دار الفكر العرىب - لولوس 105

4134
البرهان فى معرفة عقائد أهل 

األديان
أىب الفضل عباس بن منصور السكسكى احلنبلى دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 106

4135 فتاوى اإلمام الغزالى مصطفى حممود أبو صوى
املعهد العاىل العاملى 
للفكر واحلضارة 

اإلسالمية
1996 لولوس 282

4136 يورك معجم األفعال العبارية الدكتور حممد حممد حلمى هليل مكتبة لبنان انشرون 2000 لولوس 5

4137 عربى- إنجليزى –  إنجليزى  (تنفا جف)
4138 من أوجه إعجاز القرآن الكريم نبيل بن حممد آل إمساعيل. د دار ابن حزم 2002 / 1423 لولوس 777
4139 مقدمات حضارة اإلسالم الدكتور مصطفى السباعى دار الوراق 2000 / 1420 لولوس 778

4140
الماسونية والمنظمات السرية 

ماذا فعلت؟ ومن خدمت؟
عبد اجمليد مهو

دار / دار العلوم 
األوائل

2004 لولوس 779

4141

– معين الطالب فى علوم البالغة 

علم – علم البديع – علم المعانى 

البيان

حممد أمني الضناوى دار الكتب العلمية 2000 / 1421 لولوس 780

4142 إنكليزى- معجم الطالب عربى  عبد احلفيظ بيضون دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 781



4143 (تنفا جف)

4144
معجم المصطلحات القواعدية 

الكالسيكية
الدكتور إلياس عطا هللا مكتبة لبنان انشرون 2005 لولوس 782

4145 (تنفا جف)

4146
- معجم الطالب الوسيط عربى 

عربى
أز كرمي سيد حممد حممود دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 783

4147 (تنفا جف)

4148 معجم قواعد العربية العالمية األستاذ إلياس مطر مكتبة لبنان انشرون 1990 لولوس 784

4149 1999 (تنفا جف)
4150 معجم الكلمات الجامعة مسري شيخاىن دار اجليل 2002 لولوس 785
4151 (تنفا جف)

4152
- معجم الطالب الوسيط إنكليزى 

عربى
بيضون. ع.عبد احلفيظ م دار الكتب العلمية 2006 لولوس 786

4153 (تنفا جف)

4154
الجزء الثانى – معجم فقه المحلى 

عشر
حممد املنتصر الكتاىن دار اجليل 1996 / 1416 لولوس 787

4155

تأمالت – من روائع القرآن 

علمية وأدبية فى كتاب هللا عز 

وجل

الدكتور حممد سعيد رمضان البوطى دار الفاراىب للمعارف 2002 / 1422 لولوس 788

4156 كيف صنع اليهود الهولوكوست نورمان فنكلشتاين األوائل 2003 لولوس 209

4157 (تنفا جف)



4158 كتاب األسولة واألجوبة البريوىن وابن سينا
املعهد العاىل العاملى 
للفكر واحلضارة 

اإلسالمية
- لولوس 210

4159

نوادر األعراب طرائفهم 

وفكاهاتهم فى الطعام والشراب 

والبخل والكرم والزواج

أمحد عبد التواب عوض دار الفضيلة 1995 لولوس 161

4160 نقد الدين اليهودى مجيل خرطبيل األوائل 2002 لولوس 162
4161 (تنفا جف)

4162 النحويون والقرآن الدكتور خليل بنيان احلسون مكتبة الرسالة احلديثة 2002 / 1423 لولوس 163

4163
التحفة النقية فى الفتاوى الفقهية 

الجزء األول– 
حممود إمباىب أمني األزهر الشريف 2004 لولوس 415

4164 التبيان فى آداب حملة القرآن اإلمام أىب زكراي حيىي بن شرف النووى دار ابن حزم 2003 / 1424 لولوس 416

4165 التهديد اإلسالمى خرافة أم حقيقة إسبوزيتو. جون ل دار الشروق 2001 / 1422 
2002 / 1422

لولوس 417

4166 الجزء الثانى– التبصرة 
مجال الدين أىب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزى 

القرشى البغدادى
دار الكتب العلمية 1986 / 1406 لولوس 418

4167
تدريب الراوى فى شرح تقريب 

النواوى

اإلمام احلافظ جالل الدين أىب الفضل عبد 
الرمحن بن أىب بكر السيوطى

دار إحياء الرتاث - لولوس 419



4168 التصريف لمن عجز عن التأليف أبو القاسم خلف بن عباس زهراوى

مؤسسة مطالعات 
/ هتران – إسالمى 

مؤسسة بني املللى 
انديشة ومتدن 

كواال – إسالمى 
ماليزى- المبور 

1996 لولوس 420

4169 (تنفا جف)
4170 تبصرة المريد فى علم التجويد صابر حسن حممد أبو سليمان دار عامل الكتب 1423 لولوس 421

4171 التوحيد والشكر فى سورة النحل عبد احلميد طهماز دار القلم 1994 / 1415 لولوس 422

4172
– زهر اآلداب وثمر األلباب 

الجزء األول
أىب إسحاق إبراهيم بن على احلصرى القريواىن دار الكتب العلمية 1997 / 1417 لولوس 26

4173
– زهر اآلداب وثمر األلباب 

الجزء الثانى
أىب إسحاق إبراهيم بن على احلصرى القريواىن دار الكتب العلمية 1997 / 1417 لولوس 27

4174
رواية أبى عمر وابن العالء 

البصرى
أىب القاسم أمحد بن جعفر بن إدريس الغافقى دار عمار 2001 / 1422 لولوس 112

4175
اإلمام على بن أبى – أهل البيت 

طالب
توفيق أبو علم دار املعارف - لولوس 456

4176 سنة هللا التى التتبدل وال تتحول أمحد حسن فرحات دار عمار 1999 / 1420 لولوس 216



4177 جهار مين بيست كفتار دكتور مهدى حمقق

مؤسسة مطالعات 
/ هتران – إسالمى 

مؤسسة بني املللى 
انديشة ومتدن 

كواال – إسالمى 
ماليزى- المبور 

1997 لولوس 115

4178 (تنفا جف)

4179

القتل من أسفار اليهود 

وبروتوكوالت حكماء صهيون 

إلى فارس بال جواد

مازن النقيب األوائل 2004 لولوس 181

4180 (تنفا جف)
4181 القانةن الجنائى الدستورى الدكتور أمحد فتحى سرور دار الشروق 2000 لولوس 182

4182
- قاموس إلياس العصرى عربى 

إنجليزى
- دار اجليل - لولوس 183

4183 (تنفا جف)

4184
عربى – القاموس إنكليزى 

علمى- قاموس عام لغوى 
- دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 184

4185 (تنفا جف)

4186
رياض الصالحين من كالم سيد 

المرسلين
(اإلمام أىب زكراي بن شرف النووى)اإلمام النووى  الدار الذهبية 2003 لولوس 113

4187
نظريات فى الفقه الجنائى 

دراسة فقهية مقارنة– اإلسالمى 
الدكتور أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1986 / 1406 

1988 / 1409
لولوس 164

4188 سورة يس والسبع المنجيات قسم التحقيق ابلدار دار الفضيلة 2003 لولوس 217



4189
السياسة الجنائية فى الشريعة 

اإلسالمية
الدكتور أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1983 / 1403 

1988 / 1409
لولوس 218

4190
المنجيات المبشرات موجبات 

الجنة
يوسف البدرى دار اإلعتصام 1986 لولوس 789

4191 المهلكات الموبقات موجبات النار يوسف البدرى دار اإلعتصام 1986 لولوس 790

4192
المسئولية الجنائية فى الفقه 

اإلسالمى
الدكتور أمحد فتحى هبنسى دار الشروق 1984 / 1404 

1988 / 1409
لولوس 791

4193 الدعاء من الكتاب والسنة سعيد بن على بن وهف القحطاىن دار الفضيلة 2003 لولوس 156
4194 دعاء ختم القرآن الكريم أمحد عبد التواب عوض دار الفضيلة 1996 لولوس 157
4195 دعاء ختم القرءان - دار اإلعتصام - لولوس 158
4196 الدعوات المأثورات حممد عاشور. د دار اإلعتصام 1974 لولوس 159

4197 الورد المصفى المختار عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود دار الفضيلة - لولوس 78

4198
زاد المسلم اليومى وأدعية 

الصباح والمساء
عبدهللا بن جار هللا بن إبراهيم اجلار هللا دار اإلعتصام - لولوس 28

4199

أذكار الصباح والمساء الصحيحة 

من المأثورات ومن صحيح الكلم 

الطيب

عبدهللا عزام. د دار الفضيلة 1999 لولوس 457

4200 علوم القرآن الكريم الدكتور نور الدين عرت مطبعة الصباح 1996 / 1416 لولوس 205

4201
الطريق إلى األمة المسلمة فى 

سورة الحج
عبد احلميد حممد طهماز

دارة / دار القلم 
العلوم

1988 / 1408 لولوس 45

4202 الطب فى ضوء اإليمان حممد املختار السالمى دار الغرب اإلسالمى 2001 لولوس 46



4203
الزهاد مائة أعظمهم محمد صلى 

هللا عليه وسلم
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة - لولوس 29

4204 الزهد اإلمام أمحد بن حنبل دار ابن رجب 2003 لولوس 30

4205 الوسطية فى الفكر اإلسالمى الدكتور جمدى حممد سرور ابسلوم دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 79

4206
– وفى أنفسكم أفال تبصرون 

المجلد األول
الدكتور حممد بن سعد الشويعر دار الغرب اإلسالمى 2002 / 1423 لولوس 80

4207
– وفى أنفسكم أفال تبصرون 

المجلد الثانى
الدكتور حممد بن سعد الشويعر دار الغرب اإلسالمى 2002 / 1423 لولوس 81

4208 الجانب الخلقى من سورة القلم الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسرى
دار احلضارة للنشر 

والتوزيع
2003 / 1424 لولوس 116

4209
جامع األمهات أو مختصر ابن 

الحاجب الفرعى

اإلمام أىب عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن 
أىب بكر ابن احلاجب املالكى

دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 117

4210

الصحابى الجليل طلحة بن 

عبيدهللا التيمى رضى هللا عنه 

وآراؤه

الدكتور أمحد كرمي حممد العزاوى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 112

4211 الجزء األول– صفوة التفاسير  العالمة حممد على الصابوىن
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2002 / 1423 لولوس 113

4212
الجزء – اإلتقان فى علوم القرآن 

األول والثانى
شيخ اإلسالم جالل الدين عبد الرمحن السيوطى دار املعرفة - لولوس 458

4213
اإلمتاع بسيرة اإلمامين الحسن 

بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع
اإلمام العالمة احملقق دار الكتب العلمية 2004 لولوس 459

4214
أحكام المعامالت المالية فى 

2 (العقود)المذهب الحنفى 
الدكتور حممد زكى عبد الرب مكتبة دار الرتاث 1997 لولوس 460



4215
أوضح المسالك إلى ألفية ابن 

المجلد الثانى– مالك 

مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا 
ابن هشام األنصارى

دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 461

4216 اإلعجاز اللغوى فى آيات الصيام الدكتور عودة هللا منيع القيسى دار احلامد 2004 / 1424 لولوس 462

4217

أحكام الطهارة فى الفقه اإلسالمى 

على المذاهب األربعة مع بيان 

الرأى الراجح

دكتور أبو سريع حممد عبد اهلادى دار اإلعتصام 1987 لولوس 463

4218 الجزء األول– إحياء علوم الدين  اإلمام أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2002 / 1423 لولوس 464

4219 الجزء الثانى– إحياء علوم الدين  اإلمام أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2002 / 1423 لولوس 465

4220 الجزء الرابع– إحياء علوم الدين  اإلمام أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل
دار إحياء الرتاث 

العرىب
2002 / 1423 لولوس 466

4221
مشاهد األسرار القدسية ومطالع 

األنوار اإللهية

الشيخ األكرب حمىي الدين حممد بن على بن حممد 
ابن عرىب احلامتى الطائى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 792

4222 المبشرون فى القرآن والسنة سلمان نصيف الدحدوح دار البشائر اإلسالمية 1998 لولوس 793

4223
المفهوم العلمى للجبال فى القرآن 

الكريم
زغلول النجار. د مكتبة الشروق الدولية 2004 لولوس 794

4224 معجم المفردات والتعابير األجنبية الدكتور عبد القادر حسني ايسني مكتبة لبنان انشرون 1993 لولوس تنفا جف 795



4225

مسئوولية النساء فى األمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر فى 

ضوء النصوص وسير الصالحات

فضل إهلى. د دار اإلعتصام 1998 لولوس 796

4226 شرح ألفية ابن مالك
ابن الناظم أىب عبدهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام 

مجال الدين حممد بن مالك
مؤسسة التاريخ العرىب 2003 / 1424 لولوس 135

4227
شرح كتاب العميد – فتح المجيد 

فى علم التجويد
الشيخ حممود على بسة

املكتبة األزهرية 
للرتاث

1421 لولوس 283

4228
فى تفسير القرآن وأسلوبه 

علميا وبيانيا– المعجز 
الدكتور نور الدين عرت مطبعة الصباح 1999 /1420 لولوس 284

4229
فتاوى العلماء فى عالج السحر 

والمس والعين والجان

الشيخ حممد بن إبراهيم / اإلمام ابن القيم اجلوزية 
الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا بن ابز / آل الشيخ 

الشيخ عبدهللا / الشيخ حممد بن صاحل العثيمني / 
الشيخ صاحل بن / بن عبد الرمحن  بن جربين 

فوزان الفوزان

دار القاسم للنشر 1997 لولوس 285

4230
النصرانية تاريخا وعقيدة وكتبا 

دراسة وتحليل ومناقشة. ومذاهب
دكتور مصطفى شاهني دار اإلعتصام - لولوس 165

4231
نوح عليه السالم وقومه فى 

القرآن
عبد الرمحن حسن حنبكة امليداىن

الدار / دار القلم 
الشامية

1990 / 1410 لولوس 166

4232

تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل 

فى الرد على الملحدة المعطلة 

والرافضة والخوارج والمعتزلة

اإلمام أىب بكر حممد بن الطيب الباقالىن دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 423



4233 التائبون فى القرآن الكريم الدكتور زكى بن حممد أبو سريع
دار احلضارة للنشر 

والتوزيع
2004 / 1425 لولوس 424

4234

تقويم اللسان بتالوة القرآن 

حشد األخطاء الناس فى تالوة )

(القرآن الكريم

دار القلم 2001 / 1421 لولوس 425

4235
تعليم لغة القرآن الكريم للصغار 

آية وصورة– 
السيدة مجيلة/ السيدة أم حسان احللو  دار ابن حزم 2000 / 1421 لولوس 426

4236 الجزء األول_ حياة الصحابة  حممد يوسف الكاهنلوى مكتبة دار الرتاث - لولوس 164

4237
كتاب المنصف للسارق 

المجلد الثانى– والمسروق منه 
عمر خليفة بن إدريس

منشورات جامعة 
بنغاوى- قاريونس 

1994 لولوس 211

4238
كتاب المنصف للسارق 

المجلد األول– والمسروق منه 
عمر خليفة بن إدريس

منشورات جامعة 
بنغاوى- قاريونس 

1994 لولوس 212

4239
الكتاب الموضح فى وجوه 

المجلد األول– القراءات وعللها 
اإلمام نصر بن على بن حممد أىب عبدهللا

اجلامعة اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكرمي

1993 / 1414 لولوس 213

4240
الكتاب الموضح فى وجوه 

المجلد الثانى– القراءات وعللها 
اإلمام نصر بن على بن حممد أىب عبدهللا

اجلامعة اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكرمي

1993 / 1414 لولوس 214

4241

كتابة النص القرآنى بالحرف 

الالتينى خطرداهم على المصحف 

العثمانى

صاحل على العود دار الكتاب النفيس 1987 / 1407 لولوس 215

4242 رسالة فى علم النجوم
اإلمام احلافظ أىب بكر أمحد بن على بن اثبت 

اخلطيب البغدادى
دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 114



4243 رسم المصحف ونقطه الدكتور عبد احلى حسني الفرماوى
/ دار نور املكتبات 
املكتبة املكية

2004 / 1425 لولوس 115

4244
القول التام فى أحكام المأموم 

واإلمام

الشيخ العالمة أىب الفتح حممد بن أمحد ابن 
العماد األقفهسى

دار الكتب العلمية 2004 / 1424 لولوس 185

4245
, أوصافه, آثاره, القرآن أنواره

ختمه, تفسيره, خصائصه, فضائله
حممد حممود الصواف مؤسسة الرسالة 1973 / 1393 لولوس 186

4246
الجزء – القصة فى القرآن الكريم 

األول
فضيلة اإلمام األكرب الدكتور حممد سيد طنطاوى هنضة مصر 1996 لولوس 187

4247
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 

ابن قيم الجوزية
فضيلة الشيخ مصطفى العدوى دار ابن رجب 2005 / 1426 لولوس 206

4248
لطائف المعارف فيما لمواسم 

العام من الوظائف
ابن رجب احلنبلى دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 42

4249
الدعوة اإلسالمية فى بروناى دار 

السالم عبر العصور
األستاذ الدكتور صابر أمحد طه - - لولوس 160

4250 الداء والدواء مشس الدين ابن قيم اجلوزية دار ابن رجب 2001 / 1422 لولوس 161
4251 مباحث إعجاز القرآن مصطفى مسلم. د.أ دار القلم 2005 / 1426 لولوس 797

4252
مناظرات فى أصول الشريعة 

اإلسالمية بين ابن حزم والباجى

دكتور عبد الصبور / دكتور عبد اجمليد تركى 
(ترمجة)شاهني 

دار الغرب اإلسالمى 1986 / 1406 لولوس 798

4253 من تربية القرآن نعمت صدقى دار اإلعتصام 1987 لولوس 799

4254 أختى المسلمة سبيلك إلى الجنة إعتصام أمحد الصراف دار اإلعتصام 1988 لولوس 467



4255
– اإلستيعاب فى أسماء األصحاب 

الجزء األول والثانى

اإلمام احلافظ احملدث أىب عمر يوسف بن عبدهللا 
بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمرى القرطىب

مكتبة مصر - لولوس 468

4256
– اإلستيعاب فى أسماء األصحاب 

الجزء الثالث والرابع

اإلمام احلافظ احملدث أىب عمر يوسف بن عبدهللا 
بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمرى القرطىب

مكتبة مصر - لولوس 469

4257 ذم الهوى

الشيخ اإلمام العامل األوحد شيخ اإلسالم أىب 
الفرج عبد الرمحن بن على بن حممد بن على بن 

اجلوزى
دار الكتب العلمية 1993 / 1413 لولوس 18

4258
الحياة البرزخية من الموت إلى 

البعث
حممد عبد الظاهر خليفة دار اإلعتصام 1983 لولوس 165

4259 حقائق عن التصوف الشيخ عبد القادر عيسى احللىب دار العرفان 2001 / 1421 لولوس 166

4260
, المانعة, المنجية– سورة تبارك 

الواقية من عذاب القبر
يوسف البدرى دار اإلعتصام - لولوس 219

4261 نهاية اإلقدام فى علم الكالم اإلمام أىب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاىن دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 167

4262 زيارة القبور واإلستنجاد بالمقبور الشيخ على أمحد عبد العال الطهطاوى دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 31

4263 الفرار إلى هللا أو الفرار من هللا حسن دوح دار اإلعتصام 1992 لولوس 286

4264
– التشريع الجنائى اإلسالمى 

الجزء األول
عبد القادر عودة مؤسسة الرسالة 2000 / 1421 لولوس 427

4265
– التشريع الجنائى اإلسالمى 

الجزء الثانى
عبد القادر عودة مؤسسة الرسالة 2000 / 1421 لولوس 428



4266
تفسير القاسمى المسمى محاسن 

المجلد األول– التأويل 
اإلمام العالمة حممد مجال الدين القامسى دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 429

4267
تفسير القاسمى المسمى محاسن 

المجلد السابع– التأويل 
اإلمام العالمة حممد مجال الدين القامسى دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 430

4268
تفسير القاسمى المسمى محاسن 

المجلد الثامن– التأويل 
اإلمام العالمة حممد مجال الدين القامسى دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 431

4269
تفسير القاسمى المسمى محاسن 

المجلد التاسع– التأويل 
اإلمام العالمة حممد مجال الدين القامسى دار الكتب العلمية 1997 / 1418 لولوس 432

4270
تيسير العالم شرح عمدة األحكام 

الجزء األول– 
عبدهللا بن عبد الرمحن ابن صاحل آل بسام

دار / دار الفيحاء 
السالم

1994 / 1414 لولوس 433

4271
تيسير العالم شرح عمدة األحكام 

الجزء الثانى– 
عبدهللا بن عبد الرمحن ابن صاحل آل بسام

دار / دار الفيحاء 
السالم

1994 / 1414 لولوس 434

4272
– التذكرة فى القراءات الثمان 

المجلد األول

اإلمام أىب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون 
املقرى احللىب

اجلامعة اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكرمي

1991 / 1412 لولوس 435

4273
– التذكرة فى القراءات الثمان 

المجلد الثانى

اإلمام أىب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون 
املقرى احللىب

اجلامعة اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكرمي

1991 / 1412 لولوس 436

4274 تفسير سورة الحجرات عبد الرمحن البنا دار اإلعتصام 1989 لولوس 437

4275 تلبيس إبليس اإلمام احلافظ مجال الدين أىب الفرج بن اجلوزى دار ابن اهليثم 2004 لولوس 438



4276 تلبيس إبليس
اإلمام احلافظ مجال الدين أىب الفرج عبد الرمحن 

بن اجلوزى
دار ابن رجب 2003 / 1423 لولوس 439

4277 تفسير سورة األنعام إبراهيم حممد العلى/ حممد عبدهللا أبو صعيليك  دار النفائس 1992 / 1413 لولوس 440

4278 المستطرف فى كل فن مستظرف شهاب الدين حممد بن أمحد األبشيهى دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 800

4279 المفرد العلم فى رسم القلم السيد أمحد اهلامشى مؤسسة الراين 1998 / 1419 لولوس 801

4280
وفتاوى ..... مع الناس مشورات 

الجزء الثانى– 
الدكتور حممد سعيد رمضان البوطى دار الفكر 2006 / 1427 لولوس 802

4281
ديوان اإلمام الشافعى مع 

مختارات من روائع حكمه
صاحل الشاعر مكتبة األداب 2006 / 1427 لولوس 162

4282 ديوان ابن الفارض دكتور عبد اخلالق حممود مكتبة األداب 2007 / 1428 لولوس 163

4283
العولمة فى ميزان الفكر دراسة 

تحليلية
الدكتور عاطف السيد - 2002 لولوس 207

4284
العمل والعمال بين اإلسالم 

والنظام الوضعية المعاصرة
دكتور سعد املرصفى

دار / دار اليقني 
القبلتني

2004 / 1425 لولوس 208

4285
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء األول

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 803

4286
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثانى

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1993 / 1414 لولوس 804

4287
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثالث

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1993 / 1414 لولوس 805

4288
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الرابع

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 806



4289
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الخامس

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 807

4290
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء السادس

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1993 / 1414 لولوس 808

4291
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء السابع

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1993 / 1414 لولوس 809

4292
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثامن

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 810

4293
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء العاشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 811

4294
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الحادى عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 812

4295
معرفة أنواع علم الحديث البن 

الصالح

اإلمام احلافظ أىب عمرو عثمان عبد الرمحن 
الشهرزورى

دار الكتب العلمية 2002 / 1423 لولوس 813

4296
منهج الصواب فى قبح استكتاب 

أهل الكتاب

الشيخ اإلمام أىب احلسن على بن حممد ابن 
الدريهم املصرى الشافعى

دار الكتب العلمية 2002 / 1422 لولوس 814

4297
الموالى ودورهم فى الدعوة إلى 

هللا تعالى
عماد على عبد السميع حسني. د دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 815

4298
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثانى عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 816

4299
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثالث عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 817



4300
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الرابع عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1394 لولوس 818

4301
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الخامس عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1398 لولوس 819

4302
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء السادس عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1400 لولوس 820

4303
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء السابع عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1986 / 1406 لولوس 821

4304
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثامن عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة - لولوس 822

4305
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء التاسع عشر

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1988 / 1408 لولوس 823

4306
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء العشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1989 / 1410 لولوس 824

4307
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الحادى والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1990 / 1411 لولوس 825

4308
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثانى والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1992 / 1412 لولوس 826

4309
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الثالث والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1993 / 1413 لولوس 827

4310
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الرابع والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1994 / 1415 لولوس 828



4311
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء الخامس والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1996 / 1417 لولوس 829

4312
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء السادس والعشرون

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 830

4313
– موسوعة الفقه اإلسالمى 

الجزء التاسع

مجهورية مصر العربية وزارة األوقاف اجمللس 
األعلى للشئون اإلسالمية

القاهرة 1997 / 1418 لولوس 831

4314
مفهوم العمل القضائى فى ضوء 

الفقه وأحكام القضاء
دكتور هشام خالد مؤسسة شباب اجلامعة 1990 لولوس 832

4315 مختار الصحاح
الشيخ اإلمام حممد بن أىب بكر بن عبد القادر 

الرازى

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
1999 / 1419 لولوس 833

4316
متن األجرومية ويليه ملحة 

اإلعراب

/ أبو عبدهللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجى 
أبو حممد القاسم بن على احلريرى البصرى

دار الصميعى للنشر 
والتوزيع

2001 / 1422 لولوس 834

4317

– مقدمة الفرق اإلسالمية 

الخلفية الفكرية والثقافية 

وأصولها الفلسفية والدينية

حممد إبراهيم الفيومى دار الفكر العرىب 2005 / 1426 لولوس 835

4318
شرح ابن عقيل على ألفية ابن 

الجزء األول– مالك 
الدكتور حممود مصطفى حالوى

دار إحيائ الرتاث 
العرىب

- لولوس 136

4319
شرح متن الروضات فى قراءة 

حمزة الزيات للسائح السكندرى
حممد بن عوض زايد احلرابوى مكتبة التوبة 2003 / 1424 لولوس 137

4320 شذا العرف فى فن الصرف الشيخ أمحد احلمالوى مكتبة الرشد 2003 / 1424 لولوس 138



4321
– الشيعة العربية والزيدية 

الكتاب الثانى
حممد إبراهيم الفيومى دار الفكر العرىب 2002 / 1423 لولوس 139

4322
الشيعة الشعوبية واإلثنا عشرية 

الكتاب الثالث– 
حممد إبراهيم الفيومى دار الفكر العرىب 2002 / 1423 لولوس 140

4323 الجزء األول– تفسير ابن عربى 
الشيخ األكرب حمىي الدين بن على بن حممد ابن 
أمحد بن عبدهللا الطائى احلامتى املعروف اببن عرىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2001 / 1422 لولوس 441

4324 الجزء الثانى– تفسير ابن عربى 
الشيخ األكرب حمىي الدين بن على بن حممد ابن 
أمحد بن عبدهللا الطائى احلامتى املعروف اببن عرىب

دار إحياء الرتاث 
العرىب

2001 / 1422 لولوس 442

4325

تفسير سورة الضحى وتحقيق 

البيان بإزالة اإللتباس فى قوله 

تعالى ووجدك ضاال فهدى

الشيخ الدكتور مروان / الشيخ خضر العبيدى 
قباىن

دار / دار النفائس 
العبيدى للرتاث

1990 / 1410 لولوس 443

4326
تفسير سورة لقمان والجوانب 

التربوية فيها
الدكتور عبدهللا حممد سلقيىن دار املكتىب 2002 / 1423 لولوس 444

4327 تفسير سورة األنعام إبراهيم حممد العلى/ حممد عبدهللا أبو صعيليك  دار النفائس 1992 / 1413 لولوس 445

4328
فضائلها – تالوة القرآن المجيد 

خصائصها- آدابها – 
عبدهللا سراج الدين مكتبة دار الفالح 1997 / 1418 لولوس 446

4329
التالوة العربية للمدارس 

3-األفريقية
مجاعة من األساتذة - 1990 لولوس 447

4330 ديوان اإلمام الشافعى عبد الرمحن املصطاوى دار املعرفة 2005 / 1426 لولوس 164
4331 األدوية والقرآن الكريم الدكتور حممد حممد هاشم الدار السعودية - لولوس 470

4332 أزمة المؤسسة الدينية حممد سليم العوا. د دار الشروق 1998 / 1418 
2003 / 1424

لولوس 471



4333 إدارة البنوك التجارية واإلسالمية الدكتور أمحد حممد املصرى مؤسسة شباب اجلامعة 1998 لولوس 472

4334 (تنفا جف)

4335
خاتم النبيين صلى هللا عليه وسلم 

المجلد األول– 
اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 2004 / 1425 لولوس 51

4336
خاتم النبيين صلى هللا عليه وسلم 

المجلد الثانى– 
اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 2004 / 1425 لولوس 52

4337
خاتم النبيين صلى هللا عليه وسلم 

المجلد الثالث– 
اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 2004 / 1425 لولوس 53

4338 الرائد فى تجويد القرآن الدكتور حممد سامل حميس مكتبة القاهرة 1975 / 1395 لولوس 116

4339
الجزء – نماذج من خطب الجمعة 

األول
األستاذ الدكتور حممد سيد طنطاوى دار السعادة - لولوس 168

4340
الجزء – نماذج من خطب الجمعة 

الثانى
األستاذ الدكتور حممد سيد طنطاوى دار السعادة - لولوس 169

4341

سيرة إبراهيم الخليل عليه الصالة 

والسالم فى القرآن المجيد 

واألحاديث الصحيحة

هشام فهمى العارف دار البشائر اإلسالمية 1996 / 1417 لولوس 220

4342 حديث أم زرع حسن عاشور دار اإلعتصام 1996 لولوس 167
4343 وعود القرآن بالتمكين لإلسالم الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدى دار القلم 2004 / 1425 لولوس 82

4344
يورك معجم مصطلحات العلوم 

عربى- إنجليزي – اللغوية 
صربى إبراهيم السيد

مكتبة لبنان انسرون 
الشركة املصرية / 

العاملية للنشر
2000 لولوس 7

4345 (تنفا جف)
4346 اليهودى العالمى مسيث. ك.جريالد ل 2001 لولوس 8



4347 (ترمجة) (تنفا جف)

4348
– يهود مصر بارونات وبؤساء 

دراسة تاريخية
عرفه عبده على ايرتاك للنشر والتوزيع 2001 لولوس 9

4349 (تنفا جف)
4350 القواعد األساسية للغة العربية السيد أمحد اهلامشى مؤسسة املعارف 2002 / 1423 لولوس 188

4351 قصص السيرة نزار جنار
دار / دار الوراق 
النريبني

2003 / 1424 لولوس 189

4352 قصة الخليفة عمر بن عبد العزيز إبراهيم حممد حسن اجلمل الدار الذهبية 1995 لولوس 190

4353

قضايا ساخنة تؤكد أصالة اإلسالم 

دينا عالميا يلبى رغبات الفطرة 

اإلنسانية

الدكتور حممد على اهلرىف دار اإلعتصام 1996 لولوس 191

4354 القصص القرآنى الدكتور أمحد الكبيسى دار الكتاب اجلامعى 2003 / 1423 لولوس 192

4355
الشيخ الشعراوى وحديث 

الذكريات
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1998 لولوس 141

4356
األعمال – شعر إبراهيم ناجى 

الكاملة
- دار الشروق 1996 / 1417 لولوس 142

4357 (تنفا جف)

4358 الشاى األخضر مشروب الملوك مصطفى عبد العظيم الدار الذهبية 2003 لولوس 143

4359 (تنفا جف)

4360 شرح الستين مسئلة أمحد بن سليمان الزاهد
املكتبة األزهرية 

للرتاث
1999 / 1420 لولوس 144

4361 فى ظالل اإليمان الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدى دار القلم 1994 / 1415 لولوس 287



4362

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن 

معجم الفبائى مفصل آليات – 

القرآن الكريم

علمى زاده فيض هللا بن موسى احلسىن املقدسى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 288

4363
فن إعداد الحلويات الشرقية 

والغربية
رواء عبد القادر الدار الذهبية 2001 لولوس 289

4364 (تنفا جف)
4365 فى مجاالت الفكر التربوى دكتور لطفى بركات أمحد دار الشروق 1983 / 1403 لولوس 290

4366 فتح القريب المجيب الشيخ حممد بن قاسم الغزى
املكتبة األزهرية 

ااتراث
- لولوس 291

4367 التجويد المنهجى موسى إبراهيم اإلبراهيم دار عمار 1999 / 1420 لولوس 448

4368
التذهيب فى أدلة متن الغاية 

والتقريب
الدكتور مصطفى ديب البغا دار ابن كثري 1989 / 1409 لولوس 449

4369
المجلد – الترغيب والترهيب 

األول
احلافظ عبد العظيم بن عبد القوى املنذرى دار ابن رجب 2003 / 1423 لولوس 450

4370
المجلد – الترغيب والترهيب 

الثانى
احلافظ عبد العظيم بن عبد القوى املنذرى دار ابن رجب 2003 / 1423 لولوس 451

4371
المجلد – الترغيب والترهيب 

الثالث
احلافظ عبد العظيم بن عبد القوى املنذرى دار ابن رجب 2003 / 1423 لولوس 452

4372
المجلد – الترغيب والترهيب 

الرابع
احلافظ عبد العظيم بن عبد القوى املنذرى دار ابن رجب 2003 / 1423 لولوس 453

4373 التحليل الوافى لكتاب يوم القدس األستاذ إبراهيم حممود شطا دار الفضيلة 2000 لولوس 454

4374

تاريخ الفرق اإلسالمية السياسى 

– الخوارج والمرجئة – والدينى 

الكتاب األول

حممد إبراهيم الفيومى دار الفكر العرىب 2003 / 1423 لولوس 455

4375 تاريخ النبات عند العرب الدكتور أمحد عيسى بك دار الفضيلة 1995 لولوس 456
4376 التليفون المحمول انجى الفضاىل. د الدار الذهبية 2004 لولوس 457



4377 (تنفا جف)

4378

تحفة اللبيب بنصرة الحبيب على 

الجفرى فى ذكر بعض أدلة 

التوسل والتبرك وغيرهما من 

المسائل الصوفية

الدكتور جربيل بن فؤاد حداد الصاحلى دار طيبة الغراء 2007 / 1428 لولوس 458

4379

غاية اإلختصار فى قراءات 

المجلد – العشرة أئمة األمصار 

الثانى

اإلمام املقرى احلافظ أىب العالء احلسن بن أمحد 
بن احلسن اهلمداىن العطار

- - لولوس 4

4380
الغرر السوافر عما يحتاج إليه 

المسافر

اإلمام بدر الدين أىب عبدهللا حممد بن مجال الدين 
عبدهللا بن هبادر الزركسى

دار الفضيلة - لولوس 5

4381
– درر الحكام شرح مجلة األحكام 

المجلد األول
على حيدر دار عامل الكتب 2003 / 1423 لولوس 165

4382
– درر الحكام شرح مجلة األحكام 

المجلد الثانى
على حيدر دار عامل الكتب 2003 / 1423 لولوس 166

4383
– درر الحكام شرح مجلة األحكام 

المجلد الثالث
على حيدر دار عامل الكتب 2003 / 1423 لولوس 167

4384
– درر الحكام شرح مجلة األحكام 

المجلد الرابع
على حيدر دار عامل الكتب 2003 / 1423 لولوس 168

4385 دراسات فى الديمقراطية المصرية طارق البشرى دار الشروق 1987 / 1407 لولوس 169

4386
المجلد – اإلتقان فى علوم القرآن 

األول

اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر 
السيوطى الشافعى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 473

4387
المجلد – اإلتقان فى علوم القرآن 

الثانى

اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر 
السيوطى الشافعى

دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 474

4388 أناقة المرأة ولباقة الرجل جيهان حممد عبد القادر الدار الذهبية 2003 لولوس 475



4389
... العبقرى العربى – أحمد زويل 

99صاحب نوبل 
حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 1999 لولوس 476

4390
أسرار – أسباب كارثة فلسطين 

مجهولة ووثائق خطيرة
هشام عواض دار الفضيلة 2002 لولوس 477

4391
. صفاتها. أحكامها– األضحية 

وقتها
حامت عيسى غازى دار اإلعتصام 1991 لولوس 478

4392
وآمال على طريق ... آالم 

اإلخوان المسلمين
حسن داود دار اإلعتصام - لولوس 479

4393 األصولية فى العالم العربى ريتشارد هرير دكمجيان دار الوفاء 1992 / 1412 لولوس 480

4394 أنبياء هللا أمحد هبجت دار الشروق
1996 / 1416 
1997 / 1417 
2003 / 1425

لولوس 481

4395
أين الطريق إلى األمة المسلمة 

وإلى الدولة المسلمة.... 
حسن دوح دار اإلعتصام 1996 لولوس 482

4396 األطباق الطائرة واألشباح صبحى سليمان الدار الذهبية 2000 لولوس 483

4397
األربعون فى فضل الشام وأهله 

(ص)والهجرة إلى هللا ورسوله 
الدكتور جربيل فؤاد حداد دار طيبة الغراء 2007 / 1428 لولوس 484

4398
البيان واإلشهار لكشف زيغ 

الملحد الحاج مختار
فوزان السابق دار الغرب اإلسالمى 2001 / 1422 لولوس 107

4399
البحر المورود فى المواثيق 

(العهود الصغرى  )العهود 
اإلمام أىب املواهب عبد الوهاب الشعراىن دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 108

4400 رسالتان فى تجويد القرآن أىب احلسن على بن جعفر السعيدى دار عمار 2000 / 1421 لولوس 117

4401
رجال حول الرسول صلى هللا 

عليه وسلم
خالد حممد خالد دار املقطم 2003 / 1424 لولوس 118



4402
رواية توما لإلنجيل بين رواية 

غيره من الحواريين
الشفيع املاحى أمحد. د

دار / دار الوراق 
النريبني

2003 / 1424 لولوس 119

4403 (تنفا جف)
4404 نساء من أهل الجنة عادل فتحى عبدهللا الدار الذهبية 2001 لولوس 170
4405 نهج البالغة أمري املؤمنني اإلمام على بن أىب طالب مؤسسة املعارف 2004 / 1424 لولوس 171

4406
نصائح نحو عالقات إجتماعية 

ناجحة
عادل فتحى عبدهللا الدار الذهبية 2003 لولوس 172

4407
من أشراط الساعة الكبرى خروج 

دابة من األرض المجاورة
يوسف حممد عمرو الدار الذهبية 1997 لولوس 836

4408
منهل اللطايف فى الكنافة 

والقطايف
اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطى دار الفضيلة 1994 لولوس 837

4409 (تنفا جف)

4410
المسيح الدجال واألحداث المثيرة 

لنهاية العالم
أمحد مصطفى قاسم الطهطاوى دار الفضيلة 1997 لولوس 838

4411

منجد الطالب والكتاب فى 

المترادفات اللغوية وفنون الكتابة 

وألفاظها

حممود القيعى دار الفضيلة 2002 لولوس 839

4412 المقاييس والمقادير عند العرب نسيبه حممد فتحى احلريرى دار الفضيلة 2002 لولوس 840

4413 منهاج السنة النبوية
ابن تيمية أىب العباس تقى الدين أمحد بن عبد 

احلليم
مكتبة املعارف 1998 / 1419 لولوس 841

4414
المرأة المسلمة منزلتها 

ومسئوليتها
اعتصام أمحد الصراف دار اإلعتصام 1998 لولوس 842

4415 عجائب وطرائف عبر التاريخ حسن رمضان الدار الذهبية 2003 لولوس 209
4416 العرب فى مواجهة العدوان طارق البشرى دار الشروق 2002 / 1423 لولوس 210



4417 كيف تتعلم األلعاب السحرية صبحى سليمان الدار الذهبية 1999 لولوس 216
4418 (تنفا جف)

4419
الوجيز فى فقه مذهب اإلمام 

الشافعى
أىب حامد الغزاىل دار الرسالة 2004 / 1425 لولوس 83

4420
الحركة السياسية فى مصر 

1945 - 1953
طارق البشرى دار الشروق 2002 / 1423 لولوس 168

4421 2 - 1حاشيتا قليوبى وعميرة 
على شرح العالمة جالل الدين احمللى على منهاج 

الطالبني للنووى
دار إحياء الكتب 

العربية
- لولوس 169

4422 4 - 3حاشيتا قليوبى وعميرة 
على شرح العالمة جالل الدين احمللى على منهاج 

الطالبني للنووى
دار إحياء الكتب 

العربية
- لولوس 170

4423
مسيرته – جالل الدين السيوطى 

العلمية ومباحثه اللغوية
الدكتور مصطفى الشكعه

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباىب احللىب 

وأوالده مصر
1981 / 1401 لولوس 118

4424 صبحى سليمان قصة رعب من الحياة25 الدار الذهبية 1999 لولوس 54

4425 طه ويس بين العلمية والحرفية عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا الدايل. د مكتبة التوبة 1998 / 1418 لولوس 47

4426 الصيام والقرآن أنس أمحد كرزون. د دار نور املكتبات 1994 / 1414 لولوس 114

4427

قضايا وإشكاليات فى الشعر 

العربى الحديث الشعر العربى 

أنموذجا

الدكتور نذير العظمة النادى األدىب الثقاىف 2001 لولوس 193

4428 (تنفا جف)

4429
الرومنسية فى الشعر الغربى 

والعربى
إيليا احلاوى دار الثقافة 1998 لولوس 120

4430 (تنفا جف)



4431 لبنان الشاعر صالح لبكى مكتبة صادر - لولوس 43
4432 (تنفا جف)
4433 شرح ديوان إيليا أبو ماضى حجر عاصى دار الفكر العرىب 1999 لولوس 145
4434 (تنفا جف)

4435 إيليا أبو ماضى– شعراء لبنان  مجيل جرب دار املشرق 1992 لولوس 146

4436 (تنفا جف)

4437
الشعر العربى فى المهجر 

األميركى
وديع ديب دار العلم للماليني 1993 لولوس 147

4438 (تنفا جف)

4439
– حاشية البجيرمى على الخطيب 

الجزء األول
الشيخ سليمان البجريمى

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباىب احللىب 

وأوالده
1951 / 1370 لولوس 171

4440
– حاشية البجيرمى على الخطيب 

الجزء الثانى
الشيخ سليمان البجريمى

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباىب احللىب 

وأوالده
1951 / 1370 لولوس 172

4441
– حاشية البجيرمى على الخطيب 

الجزء الثالث
الشيخ سليمان البجريمى

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباىب احللىب 

وأوالده
1951 / 1370 لولوس 173



4442
– حاشية البجيرمى على الخطيب 

الجزء الرابع
الشيخ سليمان البجريمى

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباىب احللىب 

وأوالده
1951 / 1370 لولوس 174

4443 الجزء األول– حاشية الشرقاوى  الشيخ عبدهللا بن حجازى بن إبراهيم الشافعى
/ مكتبة دار الباز 

دار إحياء الرتاث 
العرىب

- لولوس 175

4444 الجزء الثانى– حاشية الشرقاوى  الشيخ عبدهللا بن حجازى بن إبراهيم الشافعى
/ مكتبة دار الباز 

دار إحياء الرتاث 
العرىب

- لولوس 176

4445
الحداثة فى الشعر العربى 

المعاصر بيانها ومظاهرها
الدكتور حممد محود

الشركة العاملية 
للكتاب

1996 لولوس 177

4446 (تنفا جف)

4447
الحركة الشعرية فى ليبيا فى 

الجزء األول– العصر الحديث 
الدكتور قريرة زرقون نصر

دار الكتاب اجلديد 
املتحدة

2004 لولوس 178

4448 (تنفا جف)

4449
الحركة الشعرية فى ليبيا فى 

الجزء الثانى– العصر الحديث 
الدكتور قريرة زرقون نصر

دار الكتاب اجلديد 
املتحدة

2004 لولوس 179

4450 (تنفا جف)

4451 أحكام الوصايا واألوقاف بدران أبو العينني بدران مؤسسة شباب اجلامعة 1982 لولوس 485

4452
قراءة فى نص – اإلبداع والشعر 

القصيدة الحديثة
دكتور حلمى بدير دار املعارف 1995 لولوس 486



4453 (تنفا جف)

4454
شعره – حياته )إيليا أبو ماضى 

(نثره– 
الدكتور غفيف انيف حاطوم دار الثقافة 1994 لولوس 487

4455 (تنفا جف)

4456
آفاق النظرية األدبية المعاصرة 

بنيوبية أم بنيويات
فخرى صاحل

املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر

2007 لولوس 488

4457 (تنفا جف)

4458
األسطورة فى الشعر العربى 

المعاصر
يوسف حالوى. د دار األداب 1994 لولوس 489

4459 (تنفا جف)
4460 أعالم من لبنان الدكتور جورج خنل دار الشمال - لولوس 490
4461 (تنفا جف)

4462
اإلتجاهات والحركات فى الشعر 

العربى الحديث
الدكتورة سلسى اخلضراء اجليوسى

مركز دراسات 
الوحدة العربية

2001 لولوس 491

4463 (ترمجة) (تنفا جف)

4464
أعالم الشعر العربى الحديث من 

أحمد شوقى إلى محمود درويش
الدكتور ميشال خليل جحا دار العودة 1999 لولوس 492

4465 (تنفا جف)

4466
فقه اإلمام أبان بن عثمان بن 

عفان رضى هللا عنهما
الدكتور عماد أمورى جليل محيد آل زاهد دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 292

4467
المراهقة بين الفقه اإلسالمى 

والدراسات المعاصرة
خالد أمحد العلمان دار املعرفة 2006 / 1427 لولوس 843



4468

مختصر الفتاوى المهدية فى 

الشريعة المحمدية فى الفقه 

الحنفى

الشيخ عبد الرمحن السويسى احلنفى دار الكتب العلمية 2006 لولوس 844

4469
توشيح / توشيح على ابن قاسم 

على فتح القريب المجيب
أىب عبدهللا حممد بن قاسم الشافعى

املكتبة األزهرية 
للرتاث

- لولوس 459

4470
ترشيخ التوحيد بين الدعوة 

المتحركة والهجرة
أىب عبدهللا راشد بن عبدهللا بن راشد الظنحاىن دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 460

4471
تاريخ األنبياء والرسل واإلرتباط 

الزمنى والعقائدى
الدكتور حممد وصفى دار الفضيلة 2001 لولوس 461

4472 الجزء األول– تهافت التهافت  الدكتور سليمان دنيا دار املعارف - لولوس 462
4473 الجزء الثانى– تهافت التهافت  الدكتور سليمان دنيا دار املعارف - لولوس 463

4474
تنزيه الشريعة المرفوعة عن 

األخبار الشنيعة الموضوعة
أىب احلسن على بن حممد بن عراق الكناىن دار الكتب العلمية 1981 / 1401 لولوس 464

4475 المجلد األول– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار اجليل - لولوس 115

4476 المجلد الثانى– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار اجليل - لولوس 116

4477 المجلد الثانى– صفوة التفاسير  الشيخ حممد على الصابوىن دار الصابوىن - لولوس 117

4478 المجلد الثالث– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار اجليل - لولوس 118

4479 المجلد الثالث– صفوة التفاسير  الشيخ حممد على الصابوىن دار الصابوىن - لولوس 119

4480
األدب اإلسالمى بين النظرية 

والتطبيق
صابر عبد الدامي. د دار الشروق 2002 / 1422 لولوس 493



4481 أحكام القيمة فى الفقه اإلسالمى ابسم حممد حسني على الدليمى دار الكتب العلمية 2006 لولوس 494

4482
كيف تكسبين زوجك وكيف 

تكسب زوجتك
عادل فتحى الدار الذهبية 2003 لولوس 217

4483 كرم الضيافة وفن تقديم الهدية عادل فتحى عبدهللا الدار الذهبية 2003 لولوس 218

4484
كتاب النهى عن سب األصحاب 

وما فيه من اإلثم والعقاب

اإلمام احلافظ حممد بن عبد الواحد ضياء الدين 
املقدسى

الدار الذهبية 1994 لولوس 219

4485 اإلعالم بحدود وقواعد اإلسالم أىب الفضل عياض بن موسى اليحصىب السبىت دار الفضيلة 1995 لولوس 495

4486
اآلراء الفقهية ألبى عبيدة معمر 

بن المثنى
الدكتور حسن أمحد حسني اجلوارى دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 496

4487
دراسة – الظاهر عند ابن حزم 

أصولية فقهية
الدكتور أمحد عيسى يوسف العيسى دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 3

4488
حاشية النفحات على شرح 

الورقات

السيخ أمحد بن عبد اللطيف اخلطيب اجلاوى 
الشافعى

دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 180

4489
نحل عبر النحل لتقى الدين 

المقريزى
الدكتور عبد اجمليد دايب دار الفضيلة 1997 لولوس 173

4490
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء السابع– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 174

4491 النظام القضائى اإلسالمى مساحة الشيخ القاضى جماهد اإلسالم القامسى دار الكتب العلمية 2001 / 1422 لولوس 175

4492
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء األول– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 176



4493
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء الثانى– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 177

4494
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء الثامن– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 178

4495
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء الخامس– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 179

4496
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء السادس– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية 1993 / 1414 لولوس 180

4497
حاشية الجمل على شرح المنهج 

الجزء الثانى– 
الشيخ سليمان اجلمل

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
- لولوس 181

4498
حاشية الجمل على شرح المنهج 

الجزء الثالث– 
الشيخ سليمان اجلمل

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
- لولوس 182

4499
حاشية الجمل على شرح المنهج 

الجزء الرابع– 
الشيخ سليمان اجلمل

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
- لولوس 183

4500
حاشية الجمل على شرح المنهج 

الجزء األول– 
الشيخ سليمان اجلمل

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
- لولوس 184

4501
حاشية الجمل على شرح المنهج 

الجزء الخامس– 
الشيخ سليمان اجلمل

دار إحياء الرتاث 
مؤسسة / العرىب 

التاريخ العرىب
- لولوس 185



4502 هكذا تعلموا عبد اجمليد بن عبد الرمحن العابدين
دار / دار الوراق 
النريبني

2004 / 1424 لولوس 31

4503
مغنى المحتاج إلى معرفة معانى 

المجلد الثانى– ألفاظ المنهاج 

الشيخ مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب 
الشربيىن

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 845

4504
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء الرابع– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية - لولوس 181

4505
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الجزء الثالث– 

مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة 
ابن شهاب الدين

دار الكتب العلمية - لولوس 182

4506
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب 

1-2
شيخ اإلسالم أىب حيىي زكراي األنصارى

دار إحياء الكتب 
املكتبة / العربية 

األزهرية للرتاث
- لولوس 293

4507 2-1الفتاوى الكبرى الفقهية  ابن حجر املكى اهليتمى
املكتبة األزهرية 

للرتاث
- لولوس 294

4508 4-3الفتاوى الكبرى الفقهية  ابن حجر املكى اهليتمى
املكتبة األزهرية 

للرتاث
- لولوس 295

4509

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء السادس– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 186

4510

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء السابع– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 187



4511

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء األول– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 188

4512

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء الثانى– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 189

4513

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء الثامن– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 190

4514

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء الخامس– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 191

4515

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء الرابع– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 192

4516

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء الثالث– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 193

4517
المجلد – تهذيب مسائل المدونة 

األول

اإلمام خلف بن أىب القاسم حممد األزدى 
القريواىن الرباذعى

دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 465

4518 اسرار البنات عاطف ملاضة. د الدار الذهبية 1995 لولوس 497

4519
الجزء – األنوار ألعمال األبرار 

األول
يوسف األردبيلى

املكتبة األزهرية 
للرتاث

1969 / 1489 لولوس 498

4520
الجزء – األنوار ألعمال األبرار 

الثانى
يوسف األردبيلى

املكتبة األزهرية 
للرتاث

1969 / 1489 لولوس 499



4521
غرائب وعجائب وألغاز فى 

المسائل الرياضية
عادل عبد املوىل الدار الذهبية 2000 لولوس 6

4522 (تنفا جف)
4523 البخالء للجاحظ طه احلاجرى دار املعارف - لولوس 109
4524 (تنفا جف)

4525

الدالالت الواضحات على الدالئل 

الخيرات وشوارق األنوار فى 

ذكر الصالة على النبى المختار 

صلى هللا عليه وسلم

يوسف بن إمساعيل النبهاىن دار الفضيلة 2003 لولوس 170

4526
غير اليهود – اليهودية والغيرية 

فى منظار اليهودية
ألبريتو دانزول

األوائل للنشر 
والتوزيع

2004 لولوس 10

4527 (ترمجة) (تنفا جف)

4528 ترشيح المستفيدين السيد علوى ابن السيد أمحد السقاف
دار إحياء الكتب 

العربية
- لولوس 466

4529
التصنيف فى السنة النبوية 

الجزء الثانى– وعلومها 
الدكتور خلدون األحدب مؤسسة الراين 2006 / 1427 لولوس 467

4530
رفع المسؤولية الجنائية فى 

أسباب اإلباحة
الدكتور سامى مجيل الفياض الكبيسى دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 121

4531
رياض اإلنس فى بيان أصول 

7- تركية النفس 
الشيخ إبراهيم حممد العلى

مجعية احملافظة على 
القرآن الكرمي

2007 / 1429 لولوس 122

4532 علم نفس الشواذ شيلدون كاشدان دار الشروق 1988 / 1408 لولوس 211

4533 عالم المرأة المسلمة خولة بشري عابدين
دار املأمون للنشر 

والتوزيع
2006 لولوس 212



4534

عصر الخلفاء الراشدين سيرة 

أمير المؤمنين الفاروق عمر بن 

الخطاب رضى هللا عنه ثانى 

الخلفاء الراشدين شخصيته 

وعصره

الدكتور على حممد الصالىب
دار الكتاب الثقاىف 

أربد- األردن 
- لولوس 213

4535
القوامة فى ضوء القرآن الكريم 

21- والسنة النبوية 
األستاذ رشيد كهوس

مجعية احملافظة على 
القرآن الكرمي

2007 / 1428 لولوس 194

4536

المصباح المضئ فى كتاب النبى 

إلى ملوك األرض  (ص)األمى 

من عربى وعجمى

اإلمام مجال الدين أىب عبدهللا حممد بن على بن 
أمحد ابن حديدة األنصارى

دار الكتب العلمية 2005 / 1426 لولوس 847

4537

ما استدركه الحاكم من فضائل 

على رضى هللا عنه ومن فضائل 

السيدة فاطمة والحسن والحسين 

رضى هللا عنهم

الشيخ اثمر جبار عباس القيسى دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 848

4538
مغانى األخيار فى شرح أسامى 

األول- رجال معانى اآلثار 
بدر الدين العيىن دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 849

4539
مغانى األخيار فى شرح أسامى 

الثالث- رجال معانى اآلثار 
بدر الدين العيىن دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 850

4540
المحبة وآثارها التربوية فى 

اإلسالم
عثمان شحادة اخلرفان

- دار الفاروق عمان 
األردن

2007 / 1427 لولوس 851

4541
صور مشرقة من سير األنبياء 

فى األردن
حممود عبيدات دار البشري 2000 لولوس 120

4542
صنعة التميز واإلبداع رسالة إلى 

معلم القرآن الكريم
مسر حممد حاووط

مجعية احملافظة على 
القرآن الكرمي

2007 / 1428 لولوس 121



4543

األنوار اللمعة فى الجمع بين 

– مفردات الصحاح السبعة 

المجلد الثانى

اإلمام احلافظ أىب عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن 
عثمان الكردى املوصلى الشهر زورى الشافعى 

الشهري اببن الصالح
دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 500

4544

األنوار اللمعة فى الجمع بين 

– مفردات الصحاح السبعة 

المجلد الرابع

اإلمام احلافظ أىب عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن 
عثمان الكردى املوصلى الشهر زورى الشافعى 

الشهري اببن الصالح
دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 501

4545 األموال أبو جعفر أمحد بن نصر الداوودى دار السالم 2006 / 1427 لولوس 502

4546
أهمية العلم بتاريخ نزول آيات 

26- القرآن الكريم ومصادره 
عمران مسيح نزال/ أمحد خالد شكرى . د

مجعية احملافظة على 
القرآن الكرمي

2007 / 1428 لولوس 503

4547

أدب الرحالت األندلسية 

والمغربية حتى نهاية القرن 

التاسع الهجرى

نوال عبد الرمحن الشوابكة. د
دار املأمون للنشر 

والتوزيع
2007 / 1428 لولوس 504

4548

تصحيح أحاديث المستدرك بين 

الحاكم النيسابورى والحافظ 

الذهبى

الدكتور عزيز رشيد حممد الدايىن دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 468

4549 تقريب التهذيب الشيخ خليل مأمون شيحا دار املعرفة 2001 / 1422 لولوس 469

4550

تهذيب مسائل المدونة المسمى 

– التهذيب فى اختصار المدونة 

المجلد الثانى

الشيخ الفقيه اإلمام خلف بن أىب القاسم حممد 
األزدى القريواىن الرباذعى

دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 470

4551

تنزيه الشريعة المرفوعة عن 

– األخبار الشنيعة الموضوعة 

المجلد الثانى

أىب احلسن على بن حممد بن عراق الكناىن دار الكتب العلمية 1981 / 1401 لولوس 471

4552 تسهيل المقاصد لزوار المساجد
اإلمام العالمة شهاب الدين أمحد بن عماد بن 

يوسف الشهري اببن العماد األقفهسى
دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 472



4553
هدى السيرة النبوية فى التغيير 

اإلجتماعى
حنان اللحام دار الفكر 2001 / 1422 لولوس 32

4554
حاشية العالمة البنانى على متن 

2-1– جمع الجوامع 
اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللى

املكتبة األزهرية 
للرتاث

- لولوس 194

4555

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء العاشر– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 195

4556

حواشى الشروانى وابن قاسم 

العبادى على تحفة المحتاج 

الجزء التاسع– بشرح المنهاج 

ابن حجر اهليثمى
دار إحياء الرتاث 

العرىب
- لولوس 196

4557
كتاب تحبير التيسير قى القراءات 

العشر

ابن اجلزرى مشس الدين حممد بن حممد بن حممد 
بن على بن يوسف

مجعية / دار الفرقان 
احملافظة على القرآن 

الكرمي
2000 / 1421 لولوس 220

4558
سياسة التصنيع فى ضوء مقاصد 

الشريعة
الدكتور ابسم اجلميلى دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 221

4559 الشمائل المحمدية أىب عيسى حممد بن سوره الرتمذى دار احلديث القاهرة 2005 / 1426 لولوس 148

4560 الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضى عياض بن موسى اليحصىب دار الرتاث 2004 / 1425 لولوس 149

4561 نفخات محمدية هناء وطفة دار املعرفة 2006 / 1427 لولوس 183

4562

األنوار اللمعة فى الجمع بين 

– مفردات الصحاح السبعة 

المجلد الثالث

اإلمام احلافظ أىب عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن 
عثمان الكردى املوصلى الشهر زورى الشافعى 

الشهري اببن الصالح
دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 505



4563 فتح المعين بشرح قرة العين زين الدين بن عبد العزيز املليبارى
دار إحياء الكتب 

العربية
- لولوس 296

4564
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء األول– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 297

4565
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء الثانى– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 298

4566
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء الثالث– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 299

4567
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء الرابع– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 300

4568
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء الخامس– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 301

4569
فيض القدير شرح الجامع 

الجزء السادس– الصغير 
العالمة املناوى مكتبة مصر 1938 / 1356 

2003 / 1424
لولوس 302

4570
أيسر التفاسير من كالم العلى 

المجلد األول– القدير 
أبو بكر جابر اجلزائرى مكتبة العلوم واحلكم 2002 / 1423 لولوس 506

4571
أيسر التفاسير من كالم العلى 

المجلد الثانى– القدير 
أبو بكر جابر اجلزائرى مكتبة العلوم واحلكم 2002 / 1423 لولوس 507

4572
أيسر التفاسير من كالم العلى 

المجلد الخامس– القدير 
أبو بكر جابر اجلزائرى مكتبة العلوم واحلكم 2002 / 1423 لولوس 508

4573
أيسر التفاسير من كالم العلى 

المجلد الثالث– القدير 
أبو بكر جابر اجلزائرى مكتبة العلوم واحلكم 2002 / 1423 لولوس 509

4574
أيسر التفاسير من كالم العلى 

المجلد الرابع– القدير 
أبو بكر جابر اجلزائرى مكتبة العلوم واحلكم 2002 / 1423 لولوس 510



4575
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير 

كالم المنان
عبد الرمحن بن انصر السعدى

/ دار ابن اهليثم 
مكتبة النبالء

2000 / 1420 لولوس 473

4576
الجزء – تفسير القرآن العظيم 

األول
إمام ابن كثري دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 474

4577
الجزء – تفسير القرآن العظيم 

الثانى
إمام ابن كثري دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 475

4578
الجزء – تفسير القرآن العظيم 

الثالث
إمام ابن كثري دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 476

4579
الجزء – تفسير القرآن العظيم 

الرابع
إمام ابن كثري دار ابن اهليثم 2005 / 1426 لولوس 477

4580
النصوص الفقهية المختارة طبقا 

للمذاهب األربعة المعتبرة
األستاذ عبد السالم العمراىن اخلالدى دار الكتب العلمية 2006 / 1427 لولوس 184

4581
موسوعة أمهات المؤمنين 

دراسة فى سيرهن ومروياتهن

إصالح عبد / الدكتور عبد الصبور شاهني 
السالم الرفاعى

دار اإلعتصام 1998 لولوس 852

4582 تنبيه الغافلين أىب الليث نصر بن حممد السمرقندى الدار الذهبية - لولوس 478

4583
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد السابع
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 122

4584
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد الثامن
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 123

4585
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد التاسع
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 124

4586
صحيح السيرة النبوية العطرة 

وحسنها

مجال عبد املنعم / دكتور حممد أمحد عاشور 
الكومى

الدار الذهبية 1994 لولوس 125



4587
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد الثانى
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 126

4588
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد الثالث
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 127

4589
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد الرابع
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 128

4590
– صحيح مسلم بشرح النووى 

المجلد السادس
اإلمام حمى الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 129

4591

–  (15)العدد الثانى – تراثنا 

ربيع الثانى – السنة الرابعة 

1409

السيد حممد رضا احلسيىن
مؤسسة آل بيت 

عليهم السالم إلحياء 
الرتاث

1409 لولوس 479

4592 مختارات من ديوان بلفقيه أمحد بن زيد بن حسن بلفقيه
مكتبة دار املهاجر 

للنشر والتوزيع
1991 / 1411 لولوس 853

4593 (تنفا جف)
4594 2- األحاديث القدسية  الشيخ حممد متوىل الشعراوى دار الروضة 2002 / 1422 لولوس 511

4595
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير 

كالم المنان
الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدى مكتبة النبالء 2000 / 1420 لولوس 480

4596
تفسير سورة الحجرات فى سؤال 

وجواب
أىب عبدهللا مصطفى بن العدوى دار ابن رجب 2003 / 1424 لولوس 481

4597 التفسير القيم
اإلمام مشس الدين أىب عبدهللا حممد بن أىب بكر 

بن قيم اجلوزية
دار ابن اهليثم لولوس 482



4598 سنن ابن ماجه
أىب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن الشهري اببن 

ماجه
مكتبة املعارف للنشر 

والتوزيع
لولوس 222

4599 سنن النسائى
أىب عبد الرمحن أمحد بنشعيب بن على الشهري 

ابلنسائى
مكتبة املعارف للنشر 

والتوزيع
لولوس 223

4600 سنن أبى داود أىب داود سليمان بن األشعث السجستاىن
مكتبة املعارف للنشر 

والتوزيع
لولوس 224

4601 سنن الترمذى اإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذى
مكتبة املعارف للنشر 

والتوزيع
- لولوس 225

4602 سنغافورة بعيون عربية شعيب سلم

INSTITUTE 

OF 

SOUTHEAS

T ASIAN 

STUDIES - 

SINGAPOR

E

2007 لولوس 226

4603 (تنفا جف)

4604

– اللغة العربية للمبتدئين 

BAHASA ARAB 

PERMULAAN

AB- HALIM MOHAMAD / 

PABIYAH HJ. MAMING / 

WAN MUHAMMAD WAN 

SULONG

PENERBIT 

UNIVERSIT

I PUTRA 

MALAYSIA

2008 لولوس 44

4605 (تنفا جف)



4606 القطة المغرورة فائق املشهداىن
PENERBIT 

UNIVERSIT

I UTARA 

MALAYSIA

2007 لولوس 195

4607 (تنفا جف)
4608 صحيح البخارى اإلمام أىب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخارى دار املعرفة 2004 / 1425 لولوس 130

4609 صحيح مسلم
اإلمام احلافظ أىب احلسني مسلم بن احلجاج 

القشريى النيسابورى
بيت األفكار الدولية 2005 لولوس 131

4610 الصياد الذكى فائق املشهداىن
PENERBIT 

UNIVERSIT

I UTARA 

MALAYSIA

2007 لولوس 132

4611 (تنفا جف)

4612

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

– العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء األول

مصطفى أمني/ على اجلارم  دار املعارف 1999 لولوس 185

4613 (تنفا جف)

4614

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

– العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء الثانى

مصطفى أمني/ على اجلارم  دار املعارف 1999 لولوس 186

4615 (تنفا جف)



4616

النحو الواضح فى قواعد اللغة 

– العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء الثالث

مصطفى أمني/ على اجلارم  دار املعارف 1999 لولوس 187

4617 (تنفا جف)

4618

دليل النحو الواضح فى قواعد 

اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء األول– 

عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف 1999 لولوس 188

4619 (تنفا جف)

4620

دليل النحو الواضح فى قواعد 

اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء الثانى– 

عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف 1999 لولوس 189

4621 (تنفا جف)

4622

دليل النحو الواضح فى قواعد 

اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية 

الجزء الثالث– 

عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف 1999 لولوس 190

4623 (تنفا جف)

4624

دليل النحو الواضح فى قواعد 

– اللغة العربية للمرحلة الثانوية 

الجزء األول

عبد احلكيم حممد بيومى دار املعارف 1999 لولوس 191

4625 (تنفا جف)

4626 الكافى فى العروض القوافى
أىب زكراي حيىي بن على بن حممد بن احلسن 

الشيباىن
دار الكتب العلمية 2003 / 1424 لولوس 221

4627 المعجم المفصل فى الجموع الدكتور إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية 2004 / 1425 لولوس 854



4628

أسرار التكرار فى القرآن المسمى 

البرهان فى توجيه متشابه 

القرآن لما فيه من الحجة والبيان

حممود بن محزة الكرماىن دار الفضيلة 1977 لولوس 512

4629
موسوعة فقه الطبرى وحماد بن 

أبى سليمان
الدكتور حممد رواس قلعه جى دار النفائس - لولوس 855

4630 فى الفقه السياسى اإلسالمى فريد عبد اخلالق دار الشروق 1998 / 1419 لولوس 303

4631
أهمية الصالة وفوائدها فى تربية 

الفرد وتنمية المجتمع اإلسالمي
الدكتور نور عبد جوديل

الكلية اجلامعية 
االسالمية العاملية 

بسالجنور
2005 / 1426 لولوس 513

4632
دراسات مقارنة فى التفاسير 

المعاصرة
األستاذ الدكتور عبد القهار داود العاىن

  /دار البشري 
مؤسسة الرسالة

2002 لولوس 171

4633

فتح الباري بشرح صحيح اإلمام 

أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل 

.الجزء العاشر , البخاري 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين مكتبة العبيكان 2001 / 1421 لولوس 304

4634 مع المعلمين صناع األجيال أسامة علي متويل
دار اليقني للنشر 

والتوزيع 2001 / 1422 لولوس 856

4635
اإلشكالية المعاصرة فى تربية 

الطفل المسلم
سعيد عبد العظيم.د

دار ابن اهليثم ، 
القاهرة 2005 / 1426 لولوس 514

4636
الصيغ الشرعية لدعاوى األحوال 

الشخصية
معوض عبد التواب دار الوفاء املنصورة 1988 لولوس 133

4637 المجلد الخامس, صحيح مسلم  اإلمام حمي الدين أىب زكراي حيى بن شرف النووى الدار الذهبية - لولوس 134



4638 رياض الصالحين اإلمام أىب زكراي حيي بن شرف النووى الدمشقى مكتبة دار الرتاث 2001 / 1422 لولوس 123

4639 دراسات توراتية _ دار األوائل 2003 لولوس 172

4640 (تنفا جف)

4641
تفسير القران الكريم لإلمامين 

2- 1الجليلين 

العالمة جالل الدين حممد بن أمحد احمللى والشيخ 
املتجر جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر 

السيوطى

" مكتبة ومطبعة 
مساراغ" كرايطه فوترا 

- لولوس 483

4642

فريدة الدهر فى تأصيل وجمع 

الجزء األول , القراءات العشر 

(1)

حممد إبراهيم حممد سامل دار البيان العريب 1424 /  2003 لولوس 305

4643

فريدة الدهر فى تأصيل وجمع 

الجزء الثاني , القراءات العشر 

(2)

حممد إبراهيم حممد سامل دار البيان العريب 1424 /  2003 لولوس 306

4644

فريدة الدهر فى تأصيل وجمع 

الجزء الثالث , القراءات العشر 

(3)

حممد إبراهيم حممد سامل دار البيان العريب 1424 /  2003 لولوس 307

4645

فريدة الدهر فى تأصيل وجمع 

الجزء الرابع , القراءات العشر 

(4)

حممد إبراهيم حممد سامل دار البيان العريب 1424 /  2003 لولوس 308

4646
نظرة : الجراحة التجميلية 

إسالمية
مشدد بن حسب هللا

جامعة العلوم 
اإلسالمية مباليزاي

1426 /  2006 لولوس 119

4647
تأثر ديوان كنز العال للعيدروس 

بالهمزية والبردة للبوصيري
الدكتور روسين بن سامه

جامعة العلوم 
اإلسالمية مباليزاي

1427 /  2007 لولوس 485

4648 تحفة العروس الدكتو حامد أمحد الطاهر البسيوىن الدار الذهبية _ لولوس 484



4649
سنن الترمذي وهو الجامع 

.(1)الصحيح، الجزء األول 

لإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 
سورة الرتمذى

ديفونكورو، .ف.س
بندوغ اندونيسيا

- لولوس L 227

4650
سنن الترمذي وهو الجامع 

.(2)الصحيح، الجزء الثاني 

لإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 
سورة الرتمذى

ديفونكورو، .ف.س
بندوغ اندونيسيا

- لولوس L 228

4651
سنن الترمذي وهو الجامع 

.(3)الصحيح، الجزء الثالث 

لإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 
سورة الرتمذى

ديفونكورو، .ف.س
بندوغ اندونيسيا

- لولوس L229

4652
سنن الترمذي وهو الجامع 

.(4)الصحيح، الجزء الرابع 

لإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 
سورة الرتمذى

ديفونكورو، .ف.س
بندوغ اندونيسيا

- لولوس L 230

4653
سنن الترمذي وهو الجامع 

.(5)الصحيح، الجزء الخامس 

لإلمام احلافظ أىب عيسى حممد بن عيسى بن 
سورة الرتمذى

ديفونكورو، .ف.س
بندوغ اندونيسيا

- لولوس L 231

4654 3-2-1صحيح البخارى 
أىب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن 

املغرية بن برذربه البخارى
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 135

4655 6-5-4صحيح البخارى 
أىب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن 

املغرية بن برذربه البخارى
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 136

4656 9-8-7صحيح البخارى 
أىب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن 

املغرية بن برذربه البخارى
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 137

4657 .الجزء األول, سنن ابن ماجة احلافظ أىب عبد هللا حممد بن يزيد القزويىن
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 232

4658 .الجزء الثانى, سنن ابن ماجة احلافظ أىب عبد هللا حممد بن يزيد القزويىن
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 233



4659

تاريخ األمم والملوك ألبى جعفر 

المجلد , محمد بن جرير الطبري 

(4)الرابع 

أىب جعفر حممد بن جرير الطربي دار الفكر
مجادى , الطبعة األوىل

, ه1407األول 
 م1987كانون الثاين 

لولوس L 486

4660

ألبي جعفر , تاريخ األمم والملوك

المجلد , محمد بن جرير الطبري

(7)السابع 

أىب جعفر حممد بن جرير الطربي دار الفكر
مجادى , الطبعة األوىل

, ه1407األول 
 م1987كانون الثاين 

لولوس L 487

4661 (2)المجلد الثاني , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

لولوس م1975/ه 1395 L 222

4662
 BANGAU)رد الجميل 

MEMBALAS JASA)
ARIPIN SAID

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 124

4663

 MAT)مت والبيضة الذهبية 

DENGAN TELUR 

EMAS)

AMRIL SHAH

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 857



4664
 PERANG)حرب مالك 

MELAKA)
BAHARUDDIN ADAM

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 197

4665

 BURUNG)الحمام والغراب 

MERPATI DENGAN 

BURUNG GAGAK)

MOHD.AFIF ABIDIN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 198

4666
-LABAH)العنكبوت الصبور  

LABAH YANG SABAR)
MOHD.AFIF ABIDIN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 214



4667
 MUSIM)موسم الفواكه 

BUAH-BUAHAN)
MAHAYA MOHD.YASIN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 858

4668

النملة والفراشة 

(KERENGGA 

DENGAN RAMA-

RAMA)

AMY SUZANI AINUDDIN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 192

4669 HANG TUAH))هغ تواه  ABDULLAH ISHAK

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 33



4670
 KAKAK)الببغاء رسول الملك 

TUA UTUSAN RAJA)
ARIPIN SAID

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 110

4671
 PADI)األرز الذهبي 

BERBUAH EMAS)
ARIPIN SAID

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 515

4672 RAJA RIMBA))ملك الغابة  AMY SUZANI AINUDDIN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 859



4673
 RATU)الملكة الشجاعة 

YANG BERANI)
YULIS HAJI ALWI

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 860

4674
 PUTERI)أميرة كونوغ ليداغ 

GUNUNG LEDANG)
AZLINA AHMAD

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 516

4675
 RAJA)الملك ذو النابين 

BERSIUNG)
ADI ALHADI

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 861



4676
 NAKHODA)تغكاغ العاق 

TANGGANG)
OTHMAN PUTEH

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 488

4677

 BUAYA)التمساح الخائن 

YANG TIDAK 

MENGENANG BUDI)

JONATHAN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 489

4678
 PUTERI)األميرة سعدوغ 

SAADONG)
OTHMAN PUTEH

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 517



4679

باوغ فوتيه وباوغ ميره 

(BAWANG PUTIH 

BAWANG MERAH)

OTHMAN PUTEH

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

PERTAMA ,

2006

لولوس تنفا جاف LTC 111

4680
كما تدين تدان 

(MELUPAKAN BUDI)
JAMILAH ALIAS

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC

4681

األرنب المغرور والسلحفاة 

المتواضعة 

(PERLUMBAAN 

ARNAB DAN KURA-

KURA)

JONATHAN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC 518



4682

الفأر الصغير واألسد المغرور 

(TIKUS YANG 

MENGENANG BUDI)

JONATHAN

INSTITUT 

TERJEMAH

AN 

NEGARA 

MALAYSIA 

BERHAD

CETAKAN 

KEDUA, 2007
لولوس تنفا جاف LTC

4683 (3)المجلد الثالث , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر الطبعة األوىل لولوس L 224

4684 (4)المجلد الرابع , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

م1978– ه 1398
لولوس L 225

4685 (5)المجلد الخامس , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

م1979– ه 1399
لولوس L 226

4686 (6)المجلد السادس , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

م1980– ه 1400
لولوس L 227

4687 (7)المجلد السابع , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

م1981– ه 1401
لولوس L 228

4688 (9)المجلد التاسع , كتاب الثقات
إمام احلافظ أىب حامت حممد بن حبان بن أمحد 

التميمي البسىت
دار الفكر , الطبعة األوىل

م1983– ه 1403
لولوس L 229



4689 من مقومات النفسية االسالمية - دار األمة الطبعة األوىل لولوس L 862

4690 المجلد األول- القاموس المحيط جمد الدين حممد يعقوب الفريوز اابدي دار الفكر - لولوس L 196

4691 المجلد التاني– القاموس المحيط  جمد الدين حممد يعقوب الفريوز اابدي دار الفكر - لولوس L 197

4692 المجلد الثالث– القاموس المحيط  جمد الدين حممد يعقوب الفريوز اابدي دار الفكر ه1403- م 1983 لولوس L 198

4693 المجلد الرابع– القاموس المحيط  جمد الدين حممد يعقوب الفريوز اابدي دار الفكر ه1403- م 1983 لولوس L 198

4694
المجلد – تاريخ األمم والملوك 

الثامن
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار الفكر م1987 لولوس P 490

4695
– فهارس تاريخ األمم واملوك 

( 12 )القسم األول 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار الفكر م1987 لولوس L 310

4696
– فهارس تاريخ األمم واملوك 

( 13 )القسم الثاني 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار الفكر م1987 لولوس L 311

4697 الفواكه الدواني أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي دار الفكر - لولوس L 312

4698 الفواكه الدواني أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي دار الفكر - لولوس L 313

4699 فيض البركات في سبع القراءات السيخ املقري حممد ارواين بن حممد امني مكتبة مباركة طيبة 2001م  لولوس L 314

4700
العدد – السنة العاشرة – التجديد 

العشرون
حممد كمال حسن – 1

اجلامعة االسالمية 
العاملية مباليزاي

2006م  لولوس L 491

4701
– المجلد الثاني عشر – التجديد 

العدد الرابع والعشرون
حممد كمال حسن – 1

اجلامعة االسالمية 
العاملية مباليزاي

2008م  لولوس L 492

4702
العدد – المجلد الثالث – التجديد 

الخامس والعشرون
حممد كمال حسن – 1

اجلامعة االسالمية 
العاملية مباليزاي

2009م  لولوس L 493



4703
الترتيب التوقيفي ومثله بالوحدة 

الموضوعية وعلم المناسبة
عبد الرمحن عبيد حسني

Universiti 

Sains Islam 

Malaysia

2008م  لولوس L 494

4704
فتح االله بما يجب علي العبد 

لمواله

احلبيب حممد بن حسني بن عبد هللا بن شيخ 
احلبشي

كرجاي حملدودة 1992-1993 لولوس L 315

4705 الجزء األول– حاشية رد المحتار  حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر 1979م  لولوس L 199

4706 الجزء الثاني– حاشية رد المحتار  حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر - لولوس L 200

4707
الجزء – حاشية رد المحتار 

الثالث
حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر م1979 لولوس L 201

4708
الجزء – حاشية رد المحتار 

الرابع
حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر م1979 لولوس L 202

4709
الجزء – حاشية رد المحتار 

الخامس
حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر م1979 لولوس L 203

4710
الجزء – حاشية رد المحتار 

الخامس
حممد أمني الشهري اببن عابدين دار الفكر م1979 لولوس L 204

4711
الياقوت النفيس غي مذهب ابن 

ادريس

السيد امحد بن عمر الشاطري العلوي احلسيين 
الرتميي

مكتبة ومطبعة 
سليمان مرعي 

سنقافورا
- لولوس L 11

4712 صحيح مسلم
أيب احلسني بن احلجاج بن مسلم القشريي 

النيسابوري
مكتبة الرحاب م2007 لولوس L 138

4713 المجلد الثالث- تراث االنسانية   الصفوة املمتازة من األدابء والكتاب والعلماء دار الرشاد احلديثة - لولوس L 495



4714
– الكامل فى ضعفاء الرجال 

الجزء الثانى
أىب امحد عبد هللا عدى اجلرجاىن دار الفكر 1988 لولوس L 230

4715
– الكامل فى ضعفاء الرجال 

الجزء السادس
أىب امحد عبد هللا عدى اجلرجاىن دار الفكر 1988 لولوس L 231

4716
– الكامل فى ضعفاء الرجال 

الجزء السابع
أىب امحد عبد هللا عدى اجلرجاىن دار الفكر 1988 لولوس L 232

4717
معجم الكامل فى ضعفاء الرجال 

الطبعة الثالثة– 
أىب امحد عبد هللا عدى اجلرجاىن دار الفكر 1988 لولوس L 863

4718 نهاية القول المفيد الشيخ حممد مكى نصر دار احلكمة - لولوس L 193

4719 أطلس األديان سامى بن عبدهللا بن أمحد املغلوث مكتبة العبكان م2007 لولوس L 519

4720 أطلس تاريخ األنبياء والرسل سامى بن عبدهللا بن أمحد املغلوث مكتبة العبكان م2008 لولوس L 520

4721 النوادر أمحد شهاب الدين بن المة القلوىب احلرمني م2000 لولوس L 194

4722 تشويق الخالف االستاذ احلاج حممد معصوم بن سامل
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 500

4723 تنبيه الغافلين الشيخ نصر بن حممد بن ابراهيم السمرقندى كراي طه فوترا مساراغ - لولوس L 501

4724 أنوار المسالك الشيخ حممد الذهرى
مكتبة دار احياء 
الكتب العربية

- لولوس L 521

4725 فتح الوهاب الشيخ أىب حيى ذكراي األنصارى
مكتبة ومطبعة فوترا 

مساراغ - لولوس L 316

4726 األشباه والنظائر فى الفروع
امام جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر 

السيوطى
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 522

4727 حاشية العالمة ابن حمدون ابن مالك
مكتبة دار احياء 
الكتب العربية

- لولوس L 205



4728 حاسية الخضرى على بن عقيل
مكتبة ومطبعة طه 

فوترا مساراغ
- لولوس L 206

4729 وصف النبى صلى هللا عليه وسلم مجال حممد الشامى املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 84

4730

الوسيط فى تفسير القران المجيد 

– الجزء األول سورة الفاتحة – 

سورة ال عمران

اىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى
دار الكتب العلمية 

لبنان- بريوت 
الطبعة األوىل لولوس L 85

4731

الوسيط فى تفسير القران المجيد 

– الجزء الرابع سورة غافر – 

سورة الناس

اىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى
دار الكتب العلمية 

لبنان- بريوت 
الطبعة األوىل لولوس L 86

4732

الوظائف الداللية الجملة العربية 

درامبة لعالقات العمل النحوى 

بين النظرية والتطبيق

دكتور حممد درق شعري مكتبة األداب الطبعة األوىل لولوس L 87

4733
النص والخطاب قراءة فى علوم 

القران
حممد عبد الباسط مكتبة األداب الطبعة األوىل لولوس L 195

4734 النص والخطاب واالجزاء روبرت دى بوجراند عامل الكتب 2007 لولوس L 196 

4735
نبل األوطار شرح منتقى األخبار 

2-1من أحاديث سيد األخبار 
األمام حممد بن على بن حممد السركاين مكتبة الصفاء الطبعة األوىل  L 197 لولوس

4736
نبل األوطار شرح منتقى األخبار 

4-3من أحاديث سيد األخبار 
األمام حممد بن على بن حممد السركاين مكتبة الصفاء الطبعة األوىل  L 198 لولوس

4737
نبل األوطار شرح منتقى األخبار 

6-5من أحاديث سيد األخبار 
األمام حممد بن على بن حممد السركاين مكتبة الصفاء الطبعة األوىل  L 199 لولوس



4738
نبل األوطار شرح منتقى األخبار 

8-7من أحاديث سيد األخبار 
األمام حممد بن على بن حممد السركاين مكتبة الصفاء الطبعة األوىل  L 200 لولوس

4739 مملكة الفكاهة والضحك حسام الدين بسيوىن دار الغد اجلديد ه1427 L 864 لولوس

4740
مدخل الى ظالل القران دراسة 

1-وتقويم 
الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدى دار عمار - L 865 لولوس

4741 مسائل فى الفقة المقارن

الدكتورحممد عثمان – الدكتور سليمان األشقر 
– الدكتور عبد الناصر أبو البصل – شبري 

الدكتور ماجد أبو رجية

دار اانفاس للنشر 
األردن-والتوزيع 

ه1424 L 866 لولوس

4742

– المعتمد فى الفقة الشافعى 

-الصالة - الطهارة– الجزء األول 

 الجنائز

األستاذ الدكتور حممد الزحيلى دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 867

4743

المعتمد فى الفقة الشافعى الجزء 

الحج – الصوم – الزكاة – الثانى 

وما يلحق بالعبادات– 

األستاذ الدكتور حممد الزحيلى دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 868

4744
المعتمد فى الفقة الشافعى الجزء 

المعامالت الملية والعقود– الثالث 
األستاذ الدكتور حممد الزحيلى دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 869

4745

المعتمد فى الفقة الشافعى الجزء 

األحوال – المعامالت – الرابع 

الشخصية

األستاذ الدكتور حممد الزحيلى دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 870

4746
المعتمد فى الفقة الشافعى الجزء 

القضاء- العقوبات – الخامس 
األستاذ الدكتور حممد الزحيلى دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 871



4747
مناهج التفسير الموضوعى 

وعالقتها بالتفسير الشفاهى
األستاذ الدكتور أمحد بن عثمان رمحاىن

عامل الكتب احلديث 
جدارا للكتاب – 

العاملى
الطبعة األوىل لولوس L 872

4748
منهج علماء الحديث والسنة فى 

أصول الدين
الدكتور مصطفى حلمى

دار الكتب العلمية 
بريوت لبنان

الطبعة األوىل لولوس L 873 

4749
المنهج االجتهادى البن رشد من 

خالل البيان والتحصيل
على العلوى دار ابن حزم الطبعة األوىل لولوس L 874 

4750 مختصر صحيح مسلم
لالمام أىب احلسني مسلم بن احلجاج القشريى 

النيسابورى
املكتب االسالمى الطبعة السادسة لولوس L 875 

4751
مناهج البحث والمصادر فى 

الدراسات االسالمية والعربية
الدكتور حممد السعيد مجال الدين دار اهلداية الطبعة اخلامسة لولوس L 876

4752 منهج قراءة النص العربى
داود . د- يوسف بكار. د– هناد املوسى . د

صالح جرار.د– غطاشة 

الشركة العربية 
املتحدة للتسويق 

والتوريدات
2009 لولوس L 877

4753
محمد رسول هللا يحبك يتحدث 

اليك
زاهر أبو داود Most Rare 

Group
ه1430 لولوس L 878

4754 السيرة النبوية لألطفال مصطفى وهب دار الغد اجلديد ه1429 لولوس L 234

4755
 أمنة وعبدهللا 1السيرة النبوية 

والدى النبى ص– 
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 235

4756 عماد الشافعى مولد النبى ص2السيرة النبوية  املركز العرىب احلديث - لولوس L 236

4757 عماد الشافعى  اليتيم3السيرة النبوية  املركز العرىب احلديث - لولوس L 237



4758 عماد الشافعى  نزول الوحى4السيرة النبوية  املركز العرىب احلديث - لولوس L 238

4759
  المسلمون 5السيرة النبوية 

األوائل
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 239

4760
  الدعوة 6السيرة النبوية 

والمحنة
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 240

4761
  الهجرة الى 7السيرة النبوية 

الحبشة
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 241

4762 عماد الشافعى  مؤامرة قريش8السيرة النبوية  املركز العرىب احلديث - لولوس L 242

4763
  الهجرة الى 9السيرة النبوية 

المدينة
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 243

4764
  دولة االسالم 10السيرة النبوية 

فى المدينة
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 244

4765
  محاربة 11السيرة النبوية 

المشركين واليهود
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 245

4766
  انتشار 12السيرة النبوية 

االسالم وحجة الوداع
عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 246

4767 قصص القرأن الكريم األستاذ الدكتور فضل حسن عباس دار النفاس الطبعة الثلنية لولوس L 210

4768 حامد أمحد الطاهر قابيل وهابيل1قصص القرأن  املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 211

4769 حامد أمحد الطاهر هاروت وماروت2قصص القرأن  املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 212



4770
 ذوالقرنين 3قصص القرأن 

ويأجوج ومأجوج
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 213

4771
 موسى والخضر 4قصص القرأن 

عليهما السالم
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 214

4772
 بنو اسرائيل فى 5قصص القرأن 

أرض التيه
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 215

4773 حامد أمحد الطاهر األرض المقدسة6قصص القرأن  املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 216

4774
 طالوت وداود 7قصص القرأن 

وجالوت
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 217

4775 هدهد سليمان8قصص القرأن   حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 218

4776 حامد أمحد الطاهر أصحاب الكهف9قصص القرأن  املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 219

4777
 خطوات 10قصص القرأن 

الشيطان
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 220

4778 حامد أمحد الطاهر أصحاب القرية12قصص القرأن  املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 221

4779
 أصحاب 11قصص القرأن 

األخدود
حامد أمحد الطاهر املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 222

4780

القرأن الكريم وبهامشة تفسير 

– الجاللين مزيال بأسباب النزول 

تفسير الجاللين

جالل الدين احمللى دار التقوى - لولوس L 200

4781 الطفل المسلم انحية املروكى بن السيخ املركز العرىب احلديث 2009 لولوس L 48

4782
حكايات - الطفل الذى يكلم هللا

قرأنية معاصرة
عبد التواب يوسف دار الفكر العاصر م1999 لولوس L 49



4783
 أبو 1العشرة المبشرون بالجنة 

بكر الصديق
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 215

4784
 عمر 2العشرة المبشرون بالجنة 

الخطاب
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 216

4785
 3العشرة المبشرون بالجنة 

عثمان بن عفان
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 217

4786
 على 4العشرة المبشرون بالجنة 

بن أبى طالب
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 218

4787
 5العشرة المبشرون بالجنة 

طلحه بن عبدهللا
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 219

4788
 6العشرة المبشرون بالجنة 

الزبير بن العوام
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 220

4789
 عبد 7العشرة المبشرون بالجنة 

الرحمن عوف
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 221

4790
 سعد 8العشرة المبشرون بالجنة 

بن أبى وقاص
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 222

4791
 9العشرة المبشرون بالجنة 

سعيد بن زيد
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 223

4792
 أبو 10العشرة المبشرون بالجنة 

عبيده بن الجراح
ابراهيم عبدالشرفاوى املكتبة احملمودية 2003 لولوس L 224

4793
علم الفرائض والمواريث مدخل 

تحليلى
الدكتور رفيق يونس املصرى

– دار القلم دمشق 
دار الشامية

ه1425 لولوس L 225

4794 علم لغة النص النظرية والتطبيق الدكتور عزة شبل حممد مكتبة األداب 2009 لولوس L 226

4795 الجزء األول– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار الصابوىن
Cetakan 

kesepuluh 

1997 

لولوس L 139



4796 الجزء الثانى– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار الصابوىن Cetakan 

kesepuluh 
لولوس L 140

4797 الجزء الثالث– صفوة التفاسير  حممد على الصابوىن دار الصابوىن Cetakan 

kesepuluh 
لولوس L 140

4798
تفسير جزء عم من تفسير ابن 

كثير لألطفال
حممد بيومى دار الغد اجلديد ه1427 لولوس L 502

4799

-10تأجزاء  – 4تفسير المراغى 

 14 المحتوى مناألية 11-12

من سورة األنفال الى أخر األية 

 من سورة يوسف52

أمحد مصطفى املراغى
دار الكتب العلمية 

بريوت لبنان
الطبعة األوىل لولوس 503

4800

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد األول 1والشريعة والنهج 

1-2

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 504

4801

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 2والشريعة والنهج 

4-3الثانى 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 505

4802

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 3والشريعة والنهج 

6-5الثالث 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 506

4803

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 4والشريعة والنهج 

8-7الرابع 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 507

4804

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 5والشريعة والنهج 

10-9الخامس 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 508



4805

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 6والشريعة والنهج 

12-11السادس 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 509

4806

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 7والشريعة والنهج 

14-13السابع 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 510

4807

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 8والشريعة والنهج 

16-15الثامن 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 511

4808

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 9والشريعة والنهج 

18-17التاسع 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 512

4809

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 10والشريعة والنهج 

20-19العاشر 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 513

4810

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 11والشريعة والنهج 

22-21الحادى عشر 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 514

4811

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 12والشريعة والنهج 

24-23الثانى عشر 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 515

4812

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 13والشريعة والنهج 

26-25الثالث عشر 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 516

4813

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 16والشريعة والنهج 

ر- اسادس عشر أ 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 517



4814

التفسير المنير فى العقيدة 

 المجلد 17والشريعة والنهج 

ي-السابع عشر ز 

د وهبة الزحيلى.أ دار الفكر بدمشق االعادة التاسعة لولوس L 518

4815
نيل األوطار شرح منتقى األخبار 

( 8-7 )من أحاديث سيد األخيار 
لألمام حممد بن على بن حممد الشوكاىن مكتبةالصفا ه1426 لولوس L 200

4816
فى صحبة النص مختارات 

ودراسات
الدكتور طارق سعد شلىب دار الرباق 2008 لولوس L 317

4817 فصول فى علوم القرأن الدكتور عدانن حممد زرزور املكتب االسالمى الطبعة األوىل لولوس L 318

4818
– الفقه على المذهب األربعة 

الجزء األول
عبد احلمن اجلزيرى دار احلديث القاهرة ه1424 لولوس L 319

4819
– الفقه على المذهب األربعة 

الجزء الثانى والثالث
عبد احلمن اجلزيرى دار احلديث القاهرة ه1424 لولوس L 320

4820
– الفقه على المذهب األربعة 

الجزء الخامس
عبد احلمن اجلزيرى دار احلديث القاهرة ه1424 لولوس L 321

4821

فقه الزكاة دراسة مقارنة 

ألحكامها وفلسفتها فى ضوء 

الجزء األول– القرأن والسنة 

االمام يوسف القرضاوى مكتبة وهبة الطبعة اخلامسة 
والعشرون

لولوس L 322

4822

فقه الزكاة دراسة مقارنة 

ألحكامها وفلسفتها فى ضوء 

الجزء الثانى– القرأن والسنة 

االمام يوسف القرضاوى مكتبة وهبة الطبعة اخلامسة 
والعشرون

لولوس L 323

4823 فتح المنان بأحكام الجان الشيخ على أمحد عبدالعال الطهطاوى
دار الكتب العلمية 

بريوت لبنان
الطبعة األوىل لولوس L 324



4824
فتح المغيث شرح الفقة الحديث 

المجلد األول– 
االمام السخاوى دار الكتب العلمية ه1421 لولوس L 325

4825
فتح المغيث شرح الفقة الحديث 

المجلد الثانى– 
االمام السخاوى دار الكتب العلمية ه1421 لولوس L 326

4826
فتح المغيث شرح الفقة الحديث 

المجلد الثالث– 
االمام السخاوى دار الكتب العلمية ه1421 لولوس L 327

4827
رفاعة الطهطاوى ووقفة مع 

الدراسات اللغوية الحديثة
الدكتور البدراوى زهران دار االفاق العربية ه1429 لولوس L 125

4828 رياض الصالحين لألطفال عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 126

4829 1- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 127

4830 2- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 128

4831 3- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 129

4832 4- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 130

4833 5- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 131

4834 6- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 132



4835 7- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 133

4836 8- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 134

4837 9- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 135

4838 10- رياض الصالحين لألطفال  عماد الشافعى املركز العرىب احلديث - لولوس L 136

4839
صلى هللا عليه – أوالد النبى 

وسلم
مجال حممد الشامى املكتبة احملمودية 2002 لولوس L 523

4840 أمهات المؤمنين لألطفال صالح الدين حممود السعيد دار الغد اجلديد ه1427 لولوس L 524

4841
االمالة فى القرأن الكريم دراسة 

نحوية نصية
اتمر عبداحلميد حمىي الدين. د مكتبة االمام البخارى 2008 لولوس L 525

4842

احياء علوم الدين لالمام أبى 

المجلد – حامد محمد الغزالى 

األول

مجل حممود حممد سيد
مجيع احلقوق حمفوظة 
لدار الفجر للرتاث

الطبعة األوىل لولوس L 526

4843

احياء علوم الدين لالمام أبى 

المجلد – حامد محمد الغزالى 

الثانى

مجل حممود حممد سيد
مجيع احلقوق حمفوظة 
لدار الفجر للرتاث

الطبعة األوىل لولوس L 527

4844

احياء علوم الدين لالمام أبى 

المجلد – حامد محمد الغزالى 

الثالث

مجل حممود حممد سيد
مجيع احلقوق حمفوظة 
لدار الفجر للرتاث

الطبعة األوىل لولوس L 528



4845

احياء علوم الدين لالمام أبى 

المجلد – حامد محمد الغزالى 

الرابع

مجل حممود حممد سيد
مجيع احلقوق حمفوظة 
لدار الفجر للرتاث

الطبعة األوىل لولوس L 529

4846

احياء علوم الدين لالمام أبى 

المجلد – حامد محمد الغزالى 

الخامس

مجل حممود حممد سيد
مجيع احلقوق حمفوظة 
لدار الفجر للرتاث

الطبعة األوىل لولوس L 530

4847 أسباب النزول االمام السيوطى دار التقوى 2004 لولوس L 531

4848
أحكام األسرة االسالمية فقها 

وقضاء
حسن حسانني

دار االفاق العربية 
القاهرة

الطبعة األوىل لولوس L 532

4849 االسالم والفن االمام يوسف القرضاوى مكتبة وهبة الطبعة األوىل لولوس L 532

4850 كيف نتعامل مع السنة النبوية يوسف القرضاوى دار الشروق الطبعة اخلامسة لولوس L 233

4851 كتاب السنة حممد انصر الدين األلباىن املكتب االسالمى الطبعة اخلامسة لولوس L 234

4852
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

األول
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1426 لولوس L 120

4853
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

الثانى
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 121

4854
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

الثالث
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 122

4855
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

الرابع
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 123

4856
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

الخامس
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 124



4857
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

السادس
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 125

4858
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

السابع
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 126

4859
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

الثامن
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 127

4860
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

التاسع
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 128

4861
المجلد – الجامع ألحكام القرأن 

العاشر
ألىب عبدهللا حممد بن أمحد اأنصار القرطىب دار احلديث القاهرة ه1423 لولوس L 129

4862
التاجر – حكايات من التاريخ 

الخراسانى
على الطنطاوى –دار الفكر دمشق  ه1401 LTC LTC

4863
جابر – حكايات من التاريخ 

عثرات الكرام
على الطنطاوى –دار الفكر دمشق  ه1402 LTC LTC

4864
حكايات قرأنية  )الكاتب الصغير  

(-أ – معاصرة 
عبد التواب يوسف دار الفكر املعاصر ه1420 LTC LTC

4865
زوجات الرسول صلى هللا عليه 

( 1 )خديجة بنت خويلد – وسلم 
ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 44

4866
زوجات الرسول صلى هللا عليه 

( 2 )سودة بنت زمعة – وسلم 
ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 45

4867

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

عائسة بنت أبو بكر – وسلم 

( 3 )الصديق 

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 46



4868

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

حغصة بنت عمر بن – وسلم 

( 4 )الخطاب 

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 47

4869
زوجات الرسول صلى هللا عليه 

( 5 )هند أم سلمة – وسلم 
ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 48

4870
زوجات الرسول صلى هللا عليه 

( 6 )زينب بنت جحش – وسلم 
ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 49

4871

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

– جويرية بنت الحارث – وسلم 

( 7 )صفية بنت حيى 

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 50

4872

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

أم حبيبة بنت أبى سفيان – وسلم 

( 8 )

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 51

4873

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

– زينب بنت خزيمة – وسلم 

( 9 )مارية القبطية 

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 52

4874

زوجات الرسول صلى هللا عليه 

 )ميمونة بنت الحارث – وسلم 

10 )

ابراهيم عبده الشرفاوى املكتبة احملمودية Cetakan 

pertama
لولوس L 53

4875 زينة وطارق فى المدرسة كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4876 زينة وطارق فى السيرك كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
األوىل LTC LTC



4877 زينة وطارق عند األصدقاء كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
األوىل LTC LTC

4878 زينة وطارق فى النزهة كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
األوىل LTC LTC

4879 زينة وطارق فى حديقة الحيوانات كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
األوىل LTC LTC

4880 زينة وطارق فى المزرعة كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4881 زينة وطارق حان وقت النوم كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4882 زينة وطارق الطفل كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4883 زينة وطارق فى المتجر الكبير كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4884
زينة وطارق يلعبان لعبة األب 

واألم
كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن

دار املعرفة بريوت 
لبنان

- LTC LTC

4885 زينة وطارق فى المتنزه كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
األوىل LTC LTC

4886 زينة وطارق يكتشفان المدينة كاثرين ميتز ماير مارك فانيىن
دار املعرفة بريوت 

لبنان
- LTC LTC

4887
غزوة –  (ص  )غزوات الرسول 

بنى المصطلق
شوقى حسن املركز العرىب احلديث - لولوس L 7



4888
غزوة –  (ص  )غزوات الرسول 

وادى القرى
شوقى حسن املركز العرىب احلديث - لولوس L 8

4889
فتح –  (ص  )غزوات الرسول 

مكه
شوقى حسن املركز العرىب احلديث - لولوس L 9

4890 غزوات الرسول لألطفال مصطفى وهبة دار الغد اجلديد - لولوس L 9

4891 حكايات ونوادر جحا جنوى عبد العزيز مكتبة الصفا ه1420 لولوس L 207

4892 حكايات جدتى عادل فهمى دار الغد اجلديد الطبعة األوىل لولوس L 208

4893 حكايات اسالمية قبل النوم لألطفال جنوى حسني عبدالعزيز مكتبة الصفا ه1421 لولوس L 209

4894 حكايات قبل النوم عادل فهمى دار الغد اجلديد ه1429 لولوس L 210

4895 الحالل والحرام فى سورة المائدة عبد احلميد حممود طهماز دار القلم دمشق الطبعة األوىل لولوس L 211

4896 حياة الصحابة لألطفال صالح الدين حممود السعيد دار الغد احلديد ه1429 لولوس L 212

4897
حكايات قرأنية  )الخطيب القدير  

(- أ – معصرة 
عبد التواب يوسف دار الفكر املعاصر C. Pertama LTC LTC

4898
ذلك – حكايات قرأنية معاصرة 

هو الفوز العطيم
عبد التواب يوسف دار الفكر دمشق الطبعة األوىل LTC LTC

4899
وزارة – حكايات من التاريخ 

يعنقود عنب
على الطنطاوى دار الفكر دمشق ه1401 LTC LTC

4900
المجرم – حكايات من التاريخ 

ومدير الشرطة
على الطنطاوى دار الفكر دمشق ه1402 LTC LTC

4901
قصة – حكايات من التاريخ 

األخوين
على الطنطاوى دار الفكر دمشق ه1401 LTC LTC

4902 ابن الوزير– حكايات من التاريخ  على الطنطاوى دار الفكر دمشق ه1401 LTC LTC



4903 البيان- حكايات قرأنية معاصرة  عبد التواب يوسف دار الفكر دمشق الطبعة األوىل LTC LTC

4904
التاجر – حكايات من التاريخ 

والقائد
على الطنطاوى دار الفكر دمشق ه1401 LTC LTC

4905
قلب – حكايات قرأنية معاصرة 

هللا.... الطفل الصغير هللا
عبد التواب يوسف دار الفكر دمشق الطبعة األوىل LTC LTC

4906

– البيان فى فقه االمام الشافعى 

الزكاة – الجنائز  )المجلد الثالث 

(االعتكاف – الصيام – 

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 114

4907
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

(كتاب الحج  )المجلد الرابع 

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 115

4908
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

(كتاب البيوع  )المجلد الخامس 

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 116

4909

– البيان فى فقه االمام الشافعى 

– الرهن  )المجلد السادس 

– الضمان – الحواله – الصلح 

– الوديعة – الوكالة – الشركة 

(العارية 

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 117

4910

– البيان فى فقه االمام الشافعى 

– الغضب  )المجلد السابع 

السبق – االمارة – الشفعة 

اللقطة – احياء الموت – والرمى 

)

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 118



4911
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

المجلد الثامن

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 120

4912
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

المجلد التاسع

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 121

4913
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

المجلد العاشر

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 122

4914
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

المجلد الحادى عشر

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 123

4915
– البيان فى فقه االمام الشافعى 

المجلد الثانى عشر

ابن أىب اخلري )االمام حيىي بن أىب اخلري بن سامل 
بن أسعد بن عبدهللا ابن حممد بن موسى  (العمراىن

بن عمران العمراىن
دار الكتب العلمية م2002 لولوس L 124

4916

بحث مستل من حولية كلية 

الدراسات االسالمية والعربية 

للبنين بالقاهرة مجلة علمية 

سنوية محكمة

دكتور اميان أمحد حممد حسن جامعة األزهر السادس والعشرون 
م2008– ه 1429

لولوس L 112

4917
البيان فى زوائع القران دراسة 

لغوية وأسلوبية للنص القران
الدكتور متام حشان عامل الكتب 2009 لولوس L 113

4918
– الفقه على المذاهب األربعة 

المجلد األول
عبد الرمحن اجلزيري دار الفجر للرتاث األوىل لولوس L 328



4919
– الفقه على المذاهب األربعة 

المجلد الثالث
عبد الرمحن اجلزيري دار الفجر للرتاث األوىل لولوس L 329

4920
– الفقه على المذاهب األربعة 

المجلد الرابع
عبد الرمحن اجلزيري دار الفجر للرتاث األوىل لولوس L 330

4921
 )كتاب التلخيص فى أصول الفقه 

1 )

عبدامللك بن عبدهللا – امام احلرمني أىب املعاىل 
بن يوسف اجلويىن

دار البشائر االسالمية م2007– ه 1428 لولوس L 236

4922
 )كتاب التلخيص فى أصول الفقه 

2 )

عبدامللك بن عبدهللا – امام احلرمني أىب املعاىل 
بن يوسف اجلويىن

دار البشائر االسالمية م2007– ه 1428 لولوس L 237

4923
 )كتاب التلخيص فى أصول الفقه 

3 )

عبدامللك بن عبدهللا – امام احلرمني أىب املعاىل 
بن يوسف اجلويىن

دار البشائر االسالمية م2007– ه 1428 لولوس L 238

4924 توحيد الخالق ورسالة أنبيائه السيد أىب بكر بن طه السقاف
شركة كرجاي للطباعة 

والنشر سنغافورة
الطبعة العاشرة 

م1991– ه 1411
لولوس L 523

4925 التبصير برزايا التكفير مصطفى عبدالرمحن العطاس
طبع ىف سنغافورة 
مبطبعة كرجاي 

احملدودة

الطبعة األوىل 
م1992– ه 1413

لولوس L 524

4926
السلفية المعاصرة أصولها 

وأساليبها
مصطفى عبدالرمحن العطاس

طبع ىف سنغافورة 
مبطبعة كرجاي 

احملدودة
الطبعة األوىل لولوس L 251

4927 التطبيق النحوي الدكتور عبده الراجحي دار املسرية الطبعة الثالثة لولوس تنفا جف LTC

4928 ه1431– م 2010 ( LTC ) 521

4929 التطبيق الصرفي الدكتور عبده الراجحي دار النهضة العربية ه1430– م 2009 لولوس تنفا جف LTC



4930 ( LTC ) 522

4931 اللغة العربية– معجم أفعال  دليم بن مسعود القحطاين. د مكتبة لبنان انشرون - لولوس تنفا جف LTC

4932 ( LTC ) 880

4933 جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغالييين
دار احياء الرتاث 

العريب
الطبعة األوىل لولوس L 33

4934
دروس السيرة النبوية للصف 

األول االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 176

4935
دروس السيرة النبوية للصف 

(كراسة العمل  )األول االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 177

4936
دروس السيرة النبوية للصف 

الثانى االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 178

4937
دروس السيرة النبوية للصف 

(كراسة العمل  )الثانى االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 179

4938
دروس السيرة النبوية للصف 

الثالث االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 180

4939
دروس السيرة النبوية للصف 

(كراسة العمل  )الثالث االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 181

4940
السيرة النبوية للصف الخامس 

االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 247

4941
السيرة النبوية للصف الخامس 

االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 248

4942
السيرة النبوية للصف السادس 

االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 249



4943
السيرة النبوية للصف السادس  

(كراسة العمل  )االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 250

4944
دروس األخالق للصف الثانى 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 175

4945
دروس األخالق للصف الثالث 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 182

4946 دروس األخالق للصف الخامس سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 183

4947 دروس األخالق للصف الخامس سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 184

4948 دروس األخالق للصف السادس سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 185

4949 الطيور اليمنية نبيل عبداللطيف عبادي Kerja 

Printing
الطبعة األوىل لولوس تنفا جف LTC

4950
دروس التوحيد للصف األول 

االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 196

4951
دروس التوحيد للصف األول 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 197

4952
دروس التوحيد للصف الثاني 

االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان كتيك لولوس L 198

4953
دروس التوحيد للصف الثاني 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 199

4954
دروس التوحيد للصف الثالث 

االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 200

4955
دروس التوحيد للصف الثالث 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 201



4956
دروس التوحيد للصف الرابع 

االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 202

4957
دروس التوحيد للصف الرابع 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 203

4958
دروس التوحيد للصف الخامس 

االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 204

4959
دروس التوحيد للصف الخامس 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 205

4960
دروس التوحيد للصف السادس 

االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 206

4961
دروس التوحيد للصف السادس 

(كراسة العمل  )االبتدائي 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 207

4962
دروس الدين االسالمي للصف 

(كراسة العمل  )األول االبتدائي 
–سيد أمحد مسيط  فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 186

4963
دروس الدين االسالمي للصف 

(كراسة العمل  )الثاني االبتدائي 
فستاك انشيونل األستاذ عبداالله بن أمحد اجلفري جيتقان فراتم لولوس L 187

4964
دروس الدين االسالمي للصف 

الثالث االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 188

4965
دروس الدين االسالمي للصف 

(كراسة العمل  )الثالث االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 189

4966
دروس الدين االسالمي للصف 

الرابع االبتدائي
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 190



4967
دروس الدين االسالمي للصف 

(كراسة العمل  )الرابع االبتدائي 
عبداالله بن أمحد اجلفري فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 191

4968
دروس الدين االسالمي للصف 

الخامس االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 192

4969
دروس الدين االسالمي للصف 

الخامس االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 193

4970
دروس الدين االسالمي للصف 

السادس االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان كدوا لولوس L 194

4971
دروس الدين االسالمي للصف 

السادس االبتدائي
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 195

4972
قراءتى العربية للصف األول 

االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4973
قراءتى العربية للصف األول 

(كراسة العمل  )االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4974
قراءتى العربية للصف الثالث 

(كراسة العمل  )االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4975
قراءتى العربية للصف الرابع 

(كراسة العمل  )االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4976
قراءتى العربية للصف الخامس 

(كراسة العمل  )االبتدائى 
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4977
قراءتى العربية للصف السادس 

االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف LTC 

4978
األساس فى اللغة العربية لرياض 

( 1 )األطفال 
األستاذ السيد عبداالله بن أمحد فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس L 535

4979
دروس اللغة العربية للصف 

الخامس االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف L 173



4980
دروس اللغة العربية للصف 

السادس االبتدائى
سيد أمحد مسيط فستاك انشيونل جيتقان فراتم لولوس تنفا جف L 174

4981 مقدمة الى فن الترجمة الدكتور حممد الباقر احلاج يعقوب
اجلامعة االسالمية 

العاملية مباليزاي
الطبعة األوىل لولوس L  881

4982 جامع الترمذى أىب عيسى حممد بن عيسى بيت األفكار الدولية 2004 لولوس L  34

4983 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوة للطباعة 

والنشر والتوزيع
1992 لولوس L 886

4984 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوة للطباعة 

والنشر والتوزيع
1992 لولوس L 887

4985 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوة للطباعة 

والنشر والتوزيع
1992 لولوس L 885

4986 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية مطبعة املقهوى األوىل 2005 لولوس L 884

4987 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية مطبعة املقهوى األوىل 2006 لولوس L 883

4988 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية مطبعة املقهوى األوىل 2008 لولوس L 889

4989 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
شركه جمموعة فور 

للطباعة الرابعة
م2006 لولوس L 890



4990 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية دار غراس كويت م2007 لولوس L 891

4991 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية  - 2006 لولوس L 882

4992 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوه للطباعة 

وانشر والتوزيع
1995 لولوس L 888

4993 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 

والشئون االسالمية
2004 لولوس L 892

4994 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
شركة غراس لالعالن 

والدعاية
2007 لولوس L 906

4995 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية مطبعة املقهوى االوىل 2007 لولوس L 905

4996 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
شركة غراس لالعالن 

والدعاية
2007 لولوس L 907

4997 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 

والشئون االسالمية
2009 لولوس L 903

4998 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 

والشئون االسالمية
2006 لولوس L 904

4999 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
مطبعة دار الصفوة 
للبطاعة والنشر 

والتوزيع
1993 لولوس L 901

5000 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية دار غراس 2004 لولوس L 893

5001 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 

والشئون االسالمية
2005 لولوس L 900



5002 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوه للطباعة 

وانشر والتوزيع
1993 لولوس L 895

5003 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 
والشئون وزارة

2005 لولوس L 894

5004 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
وزارة األوقاف 

والشئون االسالمية
1993 لولوس L 896

5005 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
شركة غراس للدعاية 

واالعالن
2005 لولوس L 902

5006 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوة للبطاعة 

والنشر والتوزيع
1993 لولوس L 898

5007 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
الصفوة للبطاعة 
والنشر والتوزيع

1993 لولوس L 897

5008 الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون االسالمية
دار الصفوة للبطاعة 

والنشر والتوزيع
1993 لولوس L 899

5009

متن االجرومية لالمام أبى عبدهللا 

محمد بن محمد الصنهاجى رحمه 

هللا

وان حممد انصر بن وان عبد الوهاب املدىن 
األزهارى Telaga Biru 2011طبعة ابريل  لولوس L 908

5010 االمام مسلم بن الحجاج مشهور حسن حممود سلمان دار القلم 1994 لولوس L 537



5011 محمد عزة دروزة حسني عمر محادة
االحتاد العامل للكتاب 
والصحفيني الفلسطني

1982 لولوس L 909

5012 كتاب التعريفات على بن حممد بن على اجلرجاين دار املعرفة 2007 لولوس L 239

5013 زكات النقود الورقية المعاصرة الدكتور حممود اخلالدي مكتبة الرسالة احلديثة 1985 لولوس L 54

5014 العقيدة وعلم الكالم الدكتور حممود اخلالدي مكتبة الرسالة احلديثة 1985 لولوس L 227

5015 حكم االسالم فى الرأسمالية الدكتور حممود اخلالدي مكتبة الرسالة احلديثة 2005 لولوس L 213

5016 األحكام السلطانية القاضى أىب يعلي حممد بن احلسني الفراء دار الكتب العامية الطبعة الثانية لولوس L 536

5017 بلوغ المرام من أدلة األحكام
االمام أىب الفضل أمحد بن على بن حجر 

العسقالىن
مكتبة االميان 

ابملنصورة
األوىل لولوس L 125

5018
القانون في عقائد الفرق 

والمذاهب االسالمية
حممد نعيم حممد هاين ساعي. د دار السالم 2007 لولوس L 231

5019 فقه النوازل قضايا فقهية معصرة بكر بن عبدهللا أبو زيد
مؤسسة الرسالة 

انشرون
2006 لولوس L 331

5020 نظام الشورى في االسالم الدكتور حممود اخلالدي مكتبة الرسالة احلديثة 1986 لولوس L 201

5021
االداب العربية في العصر 

العباسي األول
حممد عبداملنعم خفاجي. د دار اجليل بريوت 1992 لولوس L 538



5022 مخاليف اليمن القاضي امساعيل بن عاي األكوع
مكتبة اجليل اجلديد 

انشرون
2009 لولوس L 910

5023 الرخصة النحوية الدكتور شوكت علي عبدالرمحن درويش
وزارة الثقافة األردن 

عمان
2006 لولوس L 137

5024
المعجم المفصل في علم العروض 

والقافية وفنون الشعر
الدكتور اميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية 1991 لولوس L 911

5025
تقريب تحفة األشراف بمعرفة 

األطراف
لالمام أىب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن

دار املعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع

2008 لولوس L 525

5026 ديوان االمام ألبي حامد الغزالي جماهد مصطفي هبجت. د.أ

قسم العقيدة والفكر 
االسالمي أكادمية 

الدراسات االسالمي 
جامعة مالاي

ه 1430الطبعة األويل 
م2009- لولوس L 52

5027 -فروكونن كدى كو مفيت  حممد عبدهللا بن حسن دار احلكمه ه1414 صفر 28 لولوس L 240

5028 معالم القران والسنة
جملة حمكمة تصدرها كلية دراسات القران والسنة 

جامعة العلوم االسالمية املاليزية
Layout & 

Printing
2009 لولوس L 912

5029 متن بناء األفعال
وان حممد انصر بن وان عبد الوهاب املدين 

األزهري Telaga Biru 2011طبعة يونيو  لولوس L 913



5030
اللغة – وحدة اللغة العربية 

العربية الثانية
–الدكتور حممد مستقيم حممد ظريف 

جامعة العلوم 
-االسالمية املاليزية 2009 لولوس L 89

5031 الجزء األول– احياء علوم الدين  االمام أىب حامد الغزاىل دار احلديث 2004 لولوس L 539

5032 الجزء الرابع– احياء علوم الدين  االمام أىب حامد الغزاىل دار احلديث 2004 لولوس L 540

5033 الجزء األول– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 49

5034 الجزء الثانى– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 50

5035 الجزء الثالث– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 51

5036 الجز الرابع– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 52

5037 الجزء الخامس– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 53

5038 الجزء السادس– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 54

5039 الجزء السابع– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 55

5040 الجزء الثامن– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 56



5041 الجزء التاسع– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 57

5042 الجزء العاشر– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 58

5043
الجزء الحادى – لسان العرب 

عشر

أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 
األفريقى املصرى

دار الفكر 1997 لولوس L 59

5044 الجزء الثانى عشر– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 60

5045 الجزء الثالث عشر– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 61

5046 الجزء الرابع عشر– لسان العرب 
أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

األفريقى املصرى
دار الفكر 1997 لولوس L 62

5047
الجزء الخامس – لسان العرب 

عشر

أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور 
األفريقى املصرى

دار الفكر 1997 لولوس L 63

5048
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

األول
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 131

5049
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

الثانى
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 132



5050
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

الثالث
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 133

5051
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

الرابع
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 134

5052
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

الخامس
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 135

5053
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

السادس
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 136

5054
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

السابع
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 137



5055
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

الثامن
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 138

5056
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

التاسع
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 139

5057
المجلد – الجامع ألحكام القرآن 

العاشر
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطىب دار الفكر

 1428الطبعة األوىل 
– ه 1429– 

م2008
لولوس L 140

5058
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 228

5059
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 229

5060
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 230

5061
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 231

5062
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 232



5063
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 233

5064
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 234

5065
عون المعبود شرح سنن أبى 

.داود
أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي دار الكتب العلمية 2007 لولوس L 235

5066
رياض الصالصات قطوف تربوية 

من بستان النبوة
بدوي حممود الشيخ دار السالم الطبعة اخلامسة 

م2006– ه 1427
لولوس L 138

5067
تدريب الراوي فى شرح تقريب 

النواوى

امام جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن 
السيوطى

دار الفكر – ه 1427 -1426
م2006 لولوس L 245

5068

Siri mudah belajar 

dan mengajar Bahasa 

Arab Al Baghdadi

Jalaluddin Hj Hassanuddin 

Al Baghdadi

Read 

Network

C1 Dis 2009 / 

C2 Jun 2011
LTC LTC

5069 .شرح ابن عقيل  أىب عبدهللا حممد محال الدين بن مالك دار الفكر 2009 لولوس L 150

5070 .شرح ابن عقيل  أىب عبدهللا حممد محال الدين بن مالك دار الفكر 2009 لولوس L 151

5071 .سنن أبى دأود
االمام احلافظ أىب دأود سليمان ابن األشعث 

السجستان
دار احلديث 2009 لولوس L 252

5072 .سنن أبى دأود
االمام احلافظ أىب دأود سليمان ابن األشعث 

السجستان
دار احلديث 2009 لولوس L 253

5073 .سنن أبى دأود
االمام احلافظ أىب دأود سليمان ابن األشعث 

السجستان
دار احلديث 2009 لولوس L 254



5074 .سنن أبى دأود
االمام احلافظ أىب دأود سليمان ابن األشعث 

السجستان
دار احلديث 2009 لولوس L 255

5075 .سنن أبى دأود
االمام احلافظ أىب دأود سليمان ابن األشعث 

السجستان
دار احلديث 2009 لولوس L 256

5076 .صفة الصفوة  مجال الدين أىب الفرج عبدالرمحن بن على اجلوزى دار الفكر – ه 1425-1426
م2005

لولوس L 142

5077 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 236

5078 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 237

5079 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 238

5080 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 239

5081 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 240

5082 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 241

5083 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 242

5084 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 243



5085 .العزيز شرح الوجيز
االمام أىب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبدالكرمي 

الرافعى القزويين الشافعى
دار الكتب العلمية 1997 لولوس L 244

5086 .المهذب فى فقه االمام الشافعى
الشيخ االمام أىب اسحق ابراهيم بن على ابن 

يوسف الفريوز أابدى الشرازى
دار الفكر - لولوس L 914

5087 .المهذب فى فقه االمام الشافعى
الشيخ االمام أىب اسحق ابراهيم بن على ابن 

يوسف الفريوز أابدى الشرازى
دار الفكر - لولوس L 915

5088 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 128

5089 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 129

5090 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 130

5091 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 131

5092 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 132

5093 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 133

5094 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 134

5095 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 135

5096 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 136

5097 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 137

5098 .البداية والنهاية أىب الفداء احلافظ بن كثري الدمشقى دار الفكر 2010 لولوس L 127

5099
تحفة األحوذى بشرح جامع 

المقدمة. الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 526

5100
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 527

5101
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 528



5102
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 529

5103
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 530

5104
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 531

5105
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 532

5106
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 533

5107
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 534

5108
تحفة األحوذى بشرح جامع 

.الترمذى

االمام احلافظ أىب العال حممد عبد الرمحن ابن 
عبدالرحيم املباركفورى

دار احلديث م2001– ه 1421 لولوس L 535

5109
حياة الصحابة رضى هللا عنهم 

الجزء الثانى– ورضوا عنه 
حممد يوسف الكاندهلوى دار الفكر 1423 / 2002 لولوس 214

5110
حياة الصحابة رضى هللا عنهم 

الجزء الثالث– ورضوا عنه 
حممد يوسف الكاندهلوى دار الفكر 1423 / 2002 لولوس 215

5111 الكبائر اإلمام احلافظ مشس الدين الذهىب دار الفكر 1414 / 1994 لولوس 242

5112
حياة الصحابة رضى هللا عنهم 

الجزء الرابع– ورضوا عنه 
حممد يوسف الكاندهلوى دار الفكر 1423 / 2002 لولوس 216



5113 علم أصول الفقه عبد الوهاب خالف دار الرشيد 1429 / 2008 لولوس 245

5114
قصص القران ويليه قصص 

األنبياء
اإلمام أىب الفرج عبد الرمحن بن على ابن اجلوزى دار الفكر 1424 / 2003 لولوس 232

5115 األذكار النووية اإلمام حمىي الدين أىب زكراي حيىي بن شرف النووى دار الكتب اإلسالمية 1425 / 2004 لولوس 541

5116 أسباب النزول أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى دار الكتب اإلسالمية 1431 / 2010 لولوس 542

5117
– التبيان فى إعراب القران 

الجزء الثانى
أىب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربى دار الفكر 1425-1426 / 

2005
لولوس 538

5118
– التبيان فى إعراب القران 

الجزء األول
أىب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربى دار الفكر 1425-1426 / 

2005
لولوس 537

5119
مناهل العرفان فى علوم القرآن 

الجزء األول– 
حممد عبد العظيم الزرقاىن دار الفكر - لولوس 916

5120
مناهل العرفان فى علوم القرآن 

الجزء الثانى– 
حممد عبد العظيم الزرقاىن دار الفكر - لولوس 917

5121

مجلة فكرية نصف – التجديد 

المجلد الرابع – سنوية محكمة 

, العدد السابع والعشرون, عشر

1431/2010

-
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
1431 / 2010 لولوس 543

5122

مجلة فكرية نصف – التجديد 

المجلد الثالث – سنوية محكمة 

, العدد السادس والعشرون, عشر

1430/2009

-
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي 1430 / 2009 لولوس 544

5123
مدخل إلى المذهب الشافعى 

رجاله وكتبه ومصطلحاته
نعمان جغيم

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية مباليزاي

2007 لولوس 918



5124 مقاصد الشريعة فى أحكام البيوع زهر الدين بن عبد الرمحن
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية مباليزاي
2011 / 1432 لولوس 920

5125
المجلد – تفسير القرآن العظيم 

األول
احلافظ ابن كثري دار احلديث القاهرة 1423 / 2003 لولوس 541

5126
المجلد – تفسير القرآن العظيم 

الثانى
احلافظ ابن كثري دار احلديث القاهرة 1423 / 2003 لولوس 542

5127
المجلد – تفسير القرآن العظيم 

الثالث
احلافظ ابن كثري دار احلديث القاهرة 1423 / 2003 لولوس 540

5128
المجلد – تفسير القرآن العظيم 

الرابع
احلافظ ابن كثري دار احلديث القاهرة 1423 / 2003 لولوس 539

5129 منظومة عقيدة العوام العالمة السيد أمحد املرزوقى املالكى املكى دار العلوم اإلسالمية 1427 / 2006 لولوس 919

5130
الجزء – جامع كرامات األولياء 

األول
يوسف إمساعيل النبهاىن دار الفكر 1429-1430 / 

2009
لولوس 141

5131 شرح تعليم المتعلم الشيخ إبراهيم بن إمساعيل
احلرمني جااي 
إندونيسيا

1427 / 2006 لولوس 152

5132
تفسير للقرآن – صفوة التفاسير 

الجزء األول– الكريم 
حممد على الصابوىن دار الفكر 1421 / 2001 لولوس 143

5133
تفسير للقرآن – صفوة التفاسير 

الجزء الثانى– الكريم 
حممد على الصابوىن دار الفكر 1421 / 2001 لولوس 144

5134
تفسير للقرآن – صفوة التفاسير 

الجزء الثالث– الكريم 
حممد على الصابوىن دار الفكر 1421 / 2001 لولوس 145

5135
– فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون 

رؤية تربوية
اجليالىن بن التوهامى مفتاح IIUM Press 1431 / 2010 لولوس 333



5136 أحكام أهل الذمة
اإلمام مشس الدين حممد بن أىب بكر ابن قيم 

اجلوزية
دار احلديث 2005 / 1426 لولوس 543

5137
العولمة اللغوية تبعات حضارية 

للغة العربية
أمحد شيخ عبد السالم

اجلامعة اإلسالمية 
العاملية ماليزاي

2008 لولوس تنفا جف 246

5138

تعدد الروايات فى متن الحديث 

النبوى أسبابه عند المحدثين 

وموقف المستشرقين منه

الدكتور سيوطى عبد املناس
اجلامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزاي
2008 لولوس 545

5139
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد األول– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 208

5140
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد الثانى– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 209

5141
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد الثالث– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 210

5142
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد الرابع– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 211

5143
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد الخامس– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 212



5144
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد السادس– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 213

5145
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد السابع– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 214

5146
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد الثامن– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 215

5147
الدين الخالص أو إرشاد الخلق 

المجلد التاسع– إلى دين الحق 

اإلمام اجلليل احملقق املدقق حمى السنة صاحب 
الفضيلة الشيخ حممود حممد خطاب السبكى

دار املنار 2005 لولوس 216

5148
المجلد األول – البداية والنهاية 

 –1-2
اإلمام احلافظ أىب الفداء إمساعيل بن كثري دار املنار األوىل لولوس 138

5149
المجلد – البداية والنهاية 

12-11– السادس 
اإلمام احلافظ أىب الفداء إمساعيل بن كثري دار املنار األوىل لولوس 139

5150 صحيح البخارى أىب عبدهللا إمساعيل بن إبراهيم البخارى ألفا للنشر والتوزيع الثانية لولوس 146

5151
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء األول– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 546

5152
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء الثانى– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 547



5153
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء العاشر– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 554

5154
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء الرابع– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 548

5155
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء الخامس– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 549

5156
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء السادس– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 550

5157
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء السابع– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 551

5158
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء الثامن– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 552

5159
تفسير – الجامع ألحكام القران 

الجزء التاسع– القرطبى 
أىب عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى

/ مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة اإلميان

2006 لولوس 553

5160

عدد – مجلة الدراسات العربية 

 / 1430ربيع األول – خاص 

2009فبراير 

_
جامعة السلطان 
الشريف على 

اإلسالمية
األوىل لولوس 921

5161 كاشفة السجا/ شرح سفينة النجا 
الشيخ اإلمام العامل الفاضل أىب عبد املعطى حممد 

نووى
دار / احلرمني 

العابدين
_ لولوس 153



5162
تنقيح القول / شرح تنقيح القول 

الحثيث
الشيخ حممد بن عمر النووى البنتىن

مكتبة دار إحياء 
الكتب العربية

- لولوس 154

5163

أوضح المناهج فى معجم قواعد 

بين القاعدة  )اللغة العربية 

الجزء األول–  (والتطبيق 

أغوس صاحب اخلريين - 2008 لولوس تنفا جف 544

5164

أوضح المناهج فى معجم قواعد 

بين القاعدة  )اللغة العربية 

الجزء الثانى–  (والتطبيق 

أغوس صاحب اخلريين - 2008 لولوس تنفا جف 545

5165

هيئات اإلفتاء والرقابة الشرعية 

السودان : للمصارف اإلسالمية

نموذجا

الدكتور حممد شريف بشري
جامعة السلطان 
الشريف على 

اإلسالمية
األوىل لولوس 34

5166
فتح الباري في شرح صحيح 

الجزء الفهارس– البخاري 
أىب الفضل أمحد بن على بن حجر العسقالىن دار مصر للطباعة األوىل لولوس 334

5167

مناهج تعليم اللغة العربية لغير 

 فى TASLالعرب في مراكز 

دراسة ميدانية– مصر 

الدكتور كمال عبدالعزيز إبراهيم
جامعة السلطان 
الشريف علي 

اإلسالمية
األوىل لولوس تنفا جف 922

5168

قصص تعزيزية لتعلم اللغة 

قصص من السيرة  (1)العربية 

النبوية

الدكتور صاحل سبوعي
جامعة السلطان 
الشريف علي 

اإلسالمية
األوىل لولوس 233

5169 تفسير الجاللين

العالمة جالل الدين حممد بن أمحد احمللي 
والعالمة جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر 

السيوطي
دار اخلري الثالثة لولوس 556



5170 صحيح مسلم
اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم 

القشريي النيسابوري رمحه هللا
دار الفيخاء الثانية لولوس 148

5171

الجامع – صحيح البخاري 

المسند الصحيح المختصر من 

أمور رسول هللا صلي هللا عليه 

وسلم وسننه وأيامه

اإلمام احلافظ أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل 
البخازي

بيت األفكار الدولية - لولوس 147

5172 بهجة التفاسير عائض بن عبدهللا القرين. د دار ابن حزم األويل لولوس 140

5173 بهذه دالئل الخيرات مع األحزاب - - - لولوس 141

5174
نظام القضاء في الشريعة 

اإلسالمية
الدكتور عبد الكرمي زيدان

مؤسسة الرسالة 
انشرون

الثالثة لولوس 204

5175
أصول المحاكمات الشريعة 

الجزائية
الدكتور أسامة علي مصطفى الفقري الراببعة دار النفائس األوىل لولوس 572

5176
 – 1سلسلة قصص القرآن 

أصحاب األخدود
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 305

5177
بقرة  – 6سلسلة قصص القرآن 

بني إسرائيل
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 306

5178
حمار  – 7سلسلة قصص القرآن 

عزير
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 307

5179
حوت  – 8سلسلة قصص القرآن 

يونس
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 308

5180
 – 10سلسلة قصص القرآن 

عجل السامري
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 309

5181
 – 11سلسلة قصص القرآن 

كبش إسماعيل
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 310

5182
 – 12سلسلة قصص القرآن 

نملة وهدهد سليمان
عزة سليمان ابرادايس 2012 لولوس 311



5183
 – 1سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة بدر
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 312

5184
 – 2سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة بني قينقاع
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 313

5185
 – 3سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة أحد
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 314

5186
 – 4سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة بني النضير
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 315

5187
 – 5سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة ذات الرقاع
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 316

5188
 – 6سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة بني المصطلق
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 317

5189
 – 7سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة الخندق
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 318

5190
 – 8سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة بني قريظة
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 319

5191
 – 9سلسلة الغزوات والمعارك 

صلحة الحديبية
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 320

5192
 – 10سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة خيبر
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 321

5193
 – 11سلسلة الغزوات والمعارك 

غزوة مؤتة
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 322

5194
 – 12سلسلة الغزوات والمعارك 

فتح مكة
عزة سليمان ابرادايس 2011 لولوس 323

5195
أصحاب - قصص من القرآن

السبت
دز إميان عبد الفتاح دار روان 2014 لولوس 256

5196 ذو القرنين- قصص من القرآن دز إميان عبد الفتاح دار روان 2014 لولوس 257



5197 أصحاب الجنة- قصص من القرآن دز إميان عبد الفتاح دار روان 2014 لولوس 258

5198

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد األول

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 156

5199

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الثانى

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 157

5200

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الثالث

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 158

5201

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الرابع

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 159

5202

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الخامس

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 160

5203

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد السادس

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 161

5204

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد السابع

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 162

5205

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الثامن

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 163



5206

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد التاسع

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 164

5207

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد العاشر

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 165

5208

شرح التسهيل المسمى تمهيد 

– القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

المجلد الحادى عشر

حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف 
بناظر اجليش

دار السالم الثانية لولوس 166

5209
– المحصول في علم أصول الفقه 

المجلد األول

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

دار السالم األوىل لولوس 946

5210
– المحصول في علم أصول الفقه 

المجلد الثانى

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

دار السالم األوىل لولوس 947

5211
– المحصول في علم أصول الفقه 

المجلد الثالث

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

دار السالم األوىل لولوس 948

5212
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء األول

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 940

5213
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء الثانى

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 941

5214
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء الثالث

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 942

5215
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء الرابع

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 943



5216
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء الخامس

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 944

5217
– المحصول في علم أصول الفقه 

الجزء السادس

اإلمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد 
بن عمر بن احلسني الرازي

مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 945

5218
صحيح مختصر تفسير ابن كثير 

المجلد األول– 

احلافظ عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن عمر 
بن كثري

دار السالم اخلامسة لولوس 150

5219
صحيح مختصر تفسير ابن كثير 

المجلد الثانى– 

احلافظ عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن عمر 
بن كثري

دار السالم اخلامسة لولوس 151

5220
صحيح مختصر تفسير ابن كثير 

المجلد الثالث– 

احلافظ عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن عمر 
بن كثري

دار السالم اخلامسة لولوس 152

5221

بيان المختصر وهو شرح 

مختصر ابن الحاجب في أصول 

المجلد األول– الفقه 

إيب الثناء مشس الدين حممود بن عبد الرمحن 
األصبهاين

دار السالم األوىل لولوس 143

5222

بيان المختصر وهو شرح 

مختصر ابن الحاجب في أصول 

المجلد الثانى– الفقه 

إيب الثناء مشس الدين حممود بن عبد الرمحن 
األصبهاين

دار السالم األوىل لولوس 144

5223
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

المجلد األول– 
أيب بكر جابر اجلزائري دار السالم - لولوس 574

5224
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

المجلد الثاني– 
أيب بكر جابر اجلزائري دار السالم - لولوس 575

5225
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

المجلد الثالث– 
أيب بكر جابر اجلزائري دار السالم - لولوس 576

5226
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

المجلد الرابع– 
أيب بكر جابر اجلزائري دار السالم - لولوس 577

5227
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

المجلد الخامس– 
أيب بكر جابر اجلزائري دار السالم - لولوس 578



5228
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء األول
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 571

5229
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء الثاني
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 572

5230
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء الثالث
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 576

5231
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء الرابع
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 577

5232
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء الخامس
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 578

5233
– التفسير الشامل للقرآن الكريم 

الجزء السادس
دكتور أمري عبد العزيز دار السالم الثانية لولوس 579

5234
المجلد – الوسيط فى المذهب 

األول

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 90

5235
المجلد – الوسيط فى المذهب 

الثانى

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 91

5236
المجلد – الوسيط فى المذهب 

الثالث

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 92

5237
المجلد – الوسيط فى المذهب 

الرابع

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 93

5238
المجلد – الوسيط فى المذهب 

الخامس

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 94

5239
المجلد – الوسيط فى المذهب 

السادس

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 95



5240
المجلد – الوسيط فى المذهب 

السابع

الشيخ اإلمام حجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل

دار السالم الثالثة لولوس 96

5241
– تلخيص صحيح اإلمام مسلم 

الجزء األول
اإلمام الفقيه أيب العباس أمحد بن عمر القرطيب دار السالم الثانية لولوس 564

5242
– تلخيص صحيح اإلمام مسلم 

الجزء الثانى
اإلمام الفقيه أيب العباس أمحد بن عمر القرطيب دار السالم الثانية لولوس 565

5243 عقيدة المؤمن أبو بكر جابر اجلزائري دار السالم الثانية لولوس 247

5244
قطوف – رياض الصالحات 

تربوية من بستان النبوة
بدوي حممود الشيخ دار السالم اخلامسة لولوس 153

5245 رياض الصالحين اإلمام زكراي حيىي بن شرف النووي الدمشقي دار السالم الثالثة عشرة لولوس 152

5246
قصص الصفوة – قصص األنبياء 

الممتازة أنبياء هللا ورسله
فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم األوىل لولوس 255

5247
المعاني – أسماء هللا الحسنى 

واآلثار
حممد أحمزون. د.أ دار السالم األوىل لولوس 580

5248  كبيرة70– كتاب الكبائر 
اإلمام احلافظ الناقد مؤزخ اإلسالم مشس الدين 

أيب عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
دار السالم السادسة لولوس 245

5249 مختار الصحاح
الشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 

الرازي
مكتبة لبنان انشرون - لولوس تنفا جف 958

5250

التوجيهات واآلثار النحوية 

والصرفية للقراءات الثالثة بعد 

السبعة

علي حممد فاخر. د.أ دار السالم األوىل لولوس 566



5251
معجم مصطلحات علم القراءات 

القرآنية وما يتعلق به
األستاذ الدكتور عبد العلي املسئول دار السالم الثانية لولوس 957

5252
اإلمام الشاطبي وجهوده في ضبط 

الخالف الفقهي
صاحل قادر الزنكي. د.أ دار السالم األوىل لولوس 581

5253 قواعد اللغة العربية

فضيلة الشيخ مصطفي , العالمة حفين انصف
, األديب حممود عمر, العالمة حممد دايب, طموم

العالمة سلطان بك حممد
مكتبة اآلداب األوىل لولوس 259

5254
أنوار الرحمن فى مختصر أحكام 

تجويد القرآن
أمحد إبراهيم عبد الرمحن دار السالم الرابعة لولوس 582

5255

الوجيز في شرح المتون : سلسلة

شرح المقدمة في فن –  (1,2)

التجويد لإلمام ابن الجزري تحفة 

األطفال والغلمان للشيخ سليمان 

الجمزوري

حممد الدسوقي أمني كحيلة دار السالم الثانية لولوس 167

5256
– تربية األوالد في اإلسالم 

المجلد األول
عبدهللا انصح علوان دار السالم الثامنة لولوس 567

5257
– تربية األوالد في اإلسالم 

المجلد الثاني
عبدهللا انصح علوان دار السالم الثامنة لولوس 568

5258

إتحاف البررة بالمتون العشرة 

في القراءات والرسم واآلي 

والتجويد

فضيلة الشيخ علي حممد الضباع دار السالم األوىل لولوس 579

5259
– تربية األوالد في اإلسالم 

الجزء األول
عبدهللا انصح علوان. د دار السالم الثالثة لولوس 569



5260
– تربية األوالد في اإلسالم 

الجزء الثانى
عبدهللا انصح علوان. د دار السالم الثالثة لولوس 570

5261
أبو هريرة أسرار الذاكرة وقوة 

األرقام
صهباء حممد بندق. د دار السالم األوىل لولوس 573

5262
متن الدرة البهية نظم اآلجرومية 

في النحو والصرف

شرف الدين حييي بن موسي بن رمضان العمريطي 
الشافعي

دار السالم األوىل لولوس تنفا جف 939

5263 ملحة اإلعراب القاسم بن علي احلريري البصري دار السالم الثانية لولوس تنفا جف 938

5264 هداية الرحمن في تجويد القرآن الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت رمحه هللا دار السالم الرابعة لولوس 36

5265
تحفة األطفال في تجويد القرءان 

ومتن الجزرية
اإلمام ابن اجلزري, الشيخ سليمان اجلمزوري دار السالم الثالثة عشرة لولوس 563

5266

سلسلة دراسات المقارنات 

المقارنات –  (2)التشريعية 

التشريعية بين القوانين الوضعية 

– المدنية والتشريع اإلسالمي 

المجلد األول

سيد عبدهللا علي حسني دار السالم الثانية لولوس 953

5267

سلسلة دراسات المقارنات 

المقارنات –  (2)التشريعية 

التشريعية بين القوانين الوضعية 

– المدنية والتشريع اإلسالمي 

المجلد الثاني

سيد عبدهللا علي حسني دار السالم الثانية لولوس 954

5268

سلسلة دراسات المقارنات 

المقارنات –  (2)التشريعية 

التشريعية بين القوانين الوضعية 

– المدنية والتشريع اإلسالمي 

المجلد الثالث

سيد عبدهللا علي حسني دار السالم الثانية لولوس 955



5269

سلسلة دراسات المقارنات 

المقارنات –  (2)التشريعية 

التشريعية بين القوانين الوضعية 

– المدنية والتشريع اإلسالمي 

المجلد الرابع

سيد عبدهللا علي حسني دار السالم الثانية لولوس 956

5270
بحوث وفتاوى إسالمية في 

المجلد األول– قضايا معاصرة 

فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق على جاد 
احلق

دار احلديث 2005 لولوس 145

5271
بحوث وفتاوى إسالمية في 

المجلد الثاني– قضايا معاصرة 

فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق على جاد 
احلق

دار احلديث 2005 لولوس 146

5272
بحوث وفتاوى إسالمية في 

المجلد الثالث– قضايا معاصرة 

فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق على جاد 
احلق

دار احلديث 2005 لولوس 147

5273
بحوث وفتاوى إسالمية في 

المجلد الرابع– قضايا معاصرة 

فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق على جاد 
احلق

دار احلديث 2005 لولوس 148

5274
توضيح األحكام من بلوغ المرام 

الجزء األول– 
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين دار ابن اهليثم 2004 لولوس 573

5275
توضيح األحكام من بلوغ المرام 

الجزء الثاني– 
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين دار ابن اهليثم 2004 لولوس 574

5276
توضيح األحكام من بلوغ المرام 

الجزء الثالث– 
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين دار ابن اهليثم 2004 لولوس 575

5277

إعانة الطالبين على حل ألفاظ 

فتح المعين بشرح قرة العين 

المجلد األول- بمهمات الدين  

العالمة الفاضل أيب بكر بن حممد شطا الدمياطي 
املشهور ابلسيد البكري

دار السالم األوىل لولوس 583



5278

إعانة الطالبين على حل ألفاظ 

فتح المعين بشرح قرة العين 

المجلد الثاني- بمهمات الدين  

العالمة الفاضل أيب بكر بن حممد شطا الدمياطي 
املشهور ابلسيد البكري

دار السالم األوىل لولوس 584

5279

إعانة الطالبين على حل ألفاظ 

فتح المعين بشرح قرة العين 

المجلد الثالث- بمهمات الدين  

العالمة الفاضل أيب بكر بن حممد شطا الدمياطي 
املشهور ابلسيد البكري

دار السالم األوىل لولوس 585

5280

إعانة الطالبين على حل ألفاظ 

فتح المعين بشرح قرة العين 

المجلد الرابع- بمهمات الدين  

العالمة الفاضل أيب بكر بن حممد شطا الدمياطي 
املشهور ابلسيد البكري

دار السالم األوىل لولوس 586

5281

إعانة الطالبين على حل ألفاظ 

فتح المعين بشرح قرة العين 

المجلد الخامس- بمهمات الدين  

العالمة الفاضل أيب بكر بن حممد شطا الدمياطي 
املشهور ابلسيد البكري

دار السالم األوىل لولوس 587

5282

أصول اإلفتاء واإلجتهاد التطبيقي 

في نظريات فقه الدعوة 

الجزء األول– اإلسالمية 

حممد أمحد الراشد دار النشر اجلامعات 2012 / 1433 لولوس 588

5283

أصول اإلفتاء واإلجتهاد التطبيقي 

في نظريات فقه الدعوة 

الجزء الثاني– اإلسالمية 

حممد أمحد الراشد دار النشر اجلامعات 2012 / 1433 لولوس 589

5284

أصول اإلفتاء واإلجتهاد التطبيقي 

في نظريات فقه الدعوة 

الجزء الثالث– اإلسالمية 

حممد أمحد الراشد دار النشر اجلامعات 2012 / 1433 لولوس 590



5285

أصول اإلفتاء واإلجتهاد التطبيقي 

في نظريات فقه الدعوة 

الجزء الرابع– اإلسالمية 

حممد أمحد الراشد دار النشر اجلامعات 2012 / 1433 لولوس 591

5286

الموسوعة الجنائية الحديثة في 

شرح قانون العقوبات طبقا 

ألحدث التعديالت الصادرة معلقا 

عليه بآراء الفقه وأحكام محكمة 

النقض منذ تاريخ إنشائها حتى 

المجلد األول – 2013عام 

إيهاب عبد املطلب اندي القضاة الرابعة لولوس 949

5287

الموسوعة الجنائية الحديثة في 

شرح قانون العقوبات طبقا 

ألحدث التعديالت الصادرة معلقا 

عليه بآراء الفقه وأحكام محكمة 

النقض منذ تاريخ إنشائها حتى 

المجلد الثاني – 2013عام 

إيهاب عبد املطلب اندي القضاة الرابعة لولوس 950

5288

الموسوعة الجنائية الحديثة في 

شرح قانون العقوبات طبقا 

ألحدث التعديالت الصادرة معلقا 

عليه بآراء الفقه وأحكام محكمة 

النقض منذ تاريخ إنشائها حتى 

المجلد الثالث – 2013عام 

إيهاب عبد املطلب اندي القضاة الرابعة لولوس 951



5289

الموسوعة الجنائية الحديثة في 

شرح قانون العقوبات طبقا 

ألحدث التعديالت الصادرة معلقا 

عليه بآراء الفقه وأحكام محكمة 

النقض منذ تاريخ إنشائها حتى 

المجلد الرابع – 2013عام 

إيهاب عبد املطلب اندي القضاة الرابعة لولوس 952

5290

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد األول

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 962

5291

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد الثاني

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 963

5292

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد الثالث

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 964

5293

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد الرابع

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 965

5294

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد الخامس

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 966

5295

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد السادس

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 967

5296

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد السابع

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 968



5297

الموسوعة القضائية فى 

– التشريعات الجنائية الخاصة 

المجلد الثامن

مصطفى جمدى هرجه دار حممود - لولوس 969

5298

دراسة – شرح قانون الوصية 

مقارنة لمسائله وبيان لمصادره 

الفقهية

اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 2001 / 1422 لولوس 168

5299
الصورية في ضوء الفقه 

الجزء األول– والقضاء 
عبد احلميد الشوارىب, عز الدين الدانصوري - - لولوس 153

5300
الصورية في ضوء الفقه 

الجزء الثاني– والقضاء 
عبد احلميد الشوارىب, عز الدين الدانصوري - - لولوس 154

5301 األحوال الشخصية اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 2012 / 1432 لولوس 593

5302

حق المجني عليه في التعويض 

عن ضرر النفس في الفقه 

اإلسالمي والقانون الوضعي

األستاذ الدكتور زكي زكي حسني زيدان دار الكتب القانوىن 2009 لولوس 217

5303
مناهج البحث العلمي في العلوم 

القانونية
الدكتور مسعد عبد الرمحن زيدان دار الكتب القانوىن 2009 لولوس 959

5304

إنحراف األحداث دراسة فقهية 

في ضوء علم اإلجرام والعقاب 

والشريعة اإلسالمية

بالل أمني زين الدين, دكتور منتصر سعيد محودة دار الفكر اجلامعى 2007 لولوس 592

5305 كتاب أحكام األوقاف
اإلمام الصدر الكبري والعلم الشهري أبو بكر أمحد 

بن عمرو الشيباىن املعروف ابحلصاف
مكتبة الثقافة الدينية - لولوس 246



5306

تنفيذ األحكام القضائية فى الفقه 

اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون 

المرافعات

دكتور حممود األمري يوسف الصادق
, دار الكتب القانونية
دار شتات للنشر 

والربجميات
2011 لولوس 584

5307
نظرية اإلكراه المدنى بين 

الشريعة والقانون دراسة مقارنة
هاتل حزام مهيوب العامرى

املكتب اجلامعى 
احلديث

2005 لولوس 205

5308 التعزير فى الشريعة اإلسالمية الدكتور عبد العزيز عامر دار الفكر العرىب 2007 / 1428 لولوس 585

5309
الرجوع عن الشهادة وأثره على 

حكم القاضى
دكتور األمري يوسف الصادق

, دار الكتب القانونية
دار شتات للنشر 

والربجميات
2011 لولوس 154

5310

نظرية الظروف الطارئة بين 

القانون المدنى والفقه اإلسالمى 

دراسة مقارنة

دكتور حممد حمىي الدين إبراهيم سليم
دار املطبوعات 

اجلامعية
2007 لولوس 206

5311

هالك المعقود عليه بين الفقه 

اإلسالمى والقانون المدنى دراسة 

مقارنة

دكتور حممود حممد عوض سالمة مكتبة الوفاء القانونية األوىل لولوس 37

5312
بنوك لبن الرضاع بين الحل 

والحرمة دراسة فقهية مقارنة
دكتور مجال مهدى حممود األكشة مكتبة الوفاء القانونية األوىل لولوس 149

5313

السلوك اإلجرامى للمحرض 

الصورى دراسة حول المساهمة 

الجنائية بالتحريض الصورى

دكتورة نسرين عبد احلميد نبيه مكتبة الوفاء القانونية األوىل لولوس 324



5314

الحق بين البقاء الدائم والسقوط 

بالتقادم دراسة مقارنة بين الفقه 

اإلسالمي والقانون الوضعي

الدكتور السيد عبد الصمد حممد يوسف مكتبة الوفاء القانونية األوىل لولوس 218

5315
جريمة الزواج بغير المسلمات 

فقها وسياسة
عبد املتعال اجلربى مكتبة الوهبة الثالثة لولوس 142

5316 الوالية على النفس اإلمام حممد أبو زهرة دار الفكر العرىب 1994 لولوس 101

5317
الشهادة المقبولة فى الفقه 

اإلسالمى
الدكتور حممد حسني قنديل مطبعة حسان األوىل لولوس 169

5318
القسم الخاص – قانون العقوبات 

فى شرح جرائم
الدكتور رمزى رايض عوض دار الفكر العرىب األوىل لولوس 262

5319
الجنايات وعقوباتها في اإلسالم 

وحقوق اإلنسان
حممد بلتاجي. د.أ دار السالم األوىل لولوس 143

5320 مدخل للفقه الجنائى اإلسالمى الدكتور حممود جنيب حسىن دار النهضة العربية 1984 لولوس 1008

5321 الوسيط فى جريمة الزنا والقذف دكتور نصر فريد حممد واصل املكتبة التوفيقية - لولوس 97

5322
– الوجيز في الفقه اإلسالمي 

الجزء األول
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر األوىل لولوس 98

5323

– اآلراء الشاذة في أصول الفقه 

المجلد – دراسة استقرائية نقدية 

األول

عبد العزيز بن عبدهللا بن علي النملة. د دار التدمرية األوىل لولوس 156

5324

– اآلراء الشاذة في أصول الفقه 

المجلد – دراسة استقرائية نقدية 

الثاني

عبد العزيز بن عبدهللا بن علي النملة. د دار التدمرية األوىل لولوس 155

5325

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

األول

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 211



5326

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

الثاني

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 210

5327

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

الثالث

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 208

5328

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

الرابع

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 212

5329

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

الخامس

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 207

5330

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

في الفقه على مذهب اإلمام 

المجلد – الشافعي رضي هللا عنه 

السادس

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرملي 
الشهري ابلشافعي الصغري

دار الكتب العلمية - لولوس 209

5331

الموسوم – القواعد الكبرى 

بقواعد األحكام في إصالح األنام 

الجزء األول– 

سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السالم

دار القلم الرابعة لولوس 261

5332

المجلد – معجم الفقه الحنبلي 

- أ - الجزء األول - الرابع عشر 

ش

ابن قدامة دار الكتب العلمية 2009 لولوس 970



5333

المجلد – معجم الفقه الحنبلي 

- الجزء الثاني - الخامس عشر 

ي-ص

ابن قدامة دار الكتب العلمية 2009 لولوس 1002

5334
الجزء – مختصر اختالف العلماء 

األول
أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي دار البشائر اإلسالمية الرابعة لولوس 974

5335
الجزء – مختصر اختالف العلماء 

الثاني
أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي دار البشائر اإلسالمية الرابعة لولوس 975

5336
الجزء – مختصر اختالف العلماء 

الثالث
أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي دار البشائر اإلسالمية الرابعة لولوس 976

5337
الجزء – مختصر اختالف العلماء 

الرابع
أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي دار البشائر اإلسالمية الرابعة لولوس 977

5338
الجزء – مختصر اختالف العلماء 

الخامس
أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي دار البشائر اإلسالمية الرابعة لولوس 978

5339
المجلد – مشيخة قاضي القضاة 

األول

شيخ اإلسالم بدر الدين أيب عبدهللا حممد بن 
إبراهيم ابن مجاعة

دار الغرب اإلسالمي األوىل لولوس 961

5340
المجلد – مشيخة قاضي القضاة 

الثاني

شيخ اإلسالم بدر الدين أيب عبدهللا حممد بن 
إبراهيم ابن مجاعة

دار الغرب اإلسالمي األوىل لولوس 960

5341
الجزء – الفقه الشافعي الميسر 

األول
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2010 / 1431 لولوس 338

5342
الجزء – الفقه الشافعي الميسر 

الثاني
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2010 / 1431 لولوس 337

5343 المجلد األول– مختار الفتاوى  ابن القيم دار املعرفة األوىل لولوس 1004
5344 المجلد الثاني– مختار الفتاوى  ابن القيم دار املعرفة األوىل لولوس 1005
5345 المجلد الثالث– مختار الفتاوى  ابن القيم دار املعرفة األوىل لولوس 1003



5346 المجلد الرابع– مختار الفتاوى  ابن القيم دار املعرفة األوىل لولوس 1006

5347
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد األول– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 247

5348
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الثانى– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 248

5349
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الثالث– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 249

5350
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الرابع– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 250

5351
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الخامس– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 251

5352
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد السادس– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 252

5353
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد السابع– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 253



5354
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الثامن– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 254

5355
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد التاسع– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 255

5356
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد العاشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 256

5357
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الحادي عشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 257

5358
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الثاني عشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 258

5359
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الثالث عشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 259

5360
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الرابع عشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 260



5361
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 

المجلد الخامس عشر– 

شيخ اإلسالم مشس األئمة الفقيه األصويل النظار 
أيب بكر حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي 

احلنفي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 261

5362

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

-سورة الفاتحة– المجلد األول – 

سورة النساء

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 349

5363

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

-سورة المائدة– المجلد الثاني – 

سورة هود

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 348

5364

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

-سورة يوسف– المجلد الثالث – 

سورة المؤمنون

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 632

5365

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

-سورة النور– المجلد الرابع – 

سورة الدخان

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 351

5366

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

سورة – المجلد الخامس – 

سورة الناس-الجاثية

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 354

5367

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير 

فهارس– المجلد السادس – 

اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتب العلمية _ لولوس 391



5368

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد األول– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 990

5369

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الثاني– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 989

5370

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الثالث– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 972

5371

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الرابع– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 978

5372

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الخامس– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 988



5373

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد السادس– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 986

5374

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد السابع– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 987

5375

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الثامن– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 983

5376

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد التاسع– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 984

5377

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد العاشر– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 796



5378

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الحادي عشر– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 979

5379

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الثاني عشر– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 981

5380

المغني ومعه الشرح الكبير على 

كالهما فى الفقه – متن المقنع 

المجلد الثالث عشر– الحنبلي 

اإلمام موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن 
قدامة املقدسي واإلمام مشس الدين عبد الرمحن 

بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 985

5381

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

األول

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 991

5382

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الثاني

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 992

5383

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الثالث

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 993

5384

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الخامس

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 971



5385

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

السابع

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 994

5386

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الثامن

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 1001

5387

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

التاسع

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 1000

5388

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

العاشر

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 996

5389

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الحادي عشر

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 997

5390

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الثاني عشر

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 998

5391

موسوعة الفقه اإلسالمي 

الجزء – والقضايا المعاصرة 

الثالث عشر

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 999

5392

موسوعة - الفهارس العامة 

الفقه اإلسالمي والقضايا 

الجزء الرابع عشر– المعاصرة 

األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2013 / 1434 لولوس 995

5393
الوالية في النكاح في الشريعة 

اإلسالمية
نضال حممد أبو سنينة دار الثقافة األوىل لولوس 103



5394 السرقة اإللكترونية دراشة فقهية ضياء مصطفى عثمان دار النفائس األوىل لولوس 399

5395

, علة الجهاد– دراسات فقهية 

أثر الكفالة , أركان جريمة القتل

في برائة ذمة األصيل

مصطفى عايد إسعيفان دار البداية األوىل لولوس 222

5396
المصلحة المرسلة حقيقتها 

وضوابطها
نور الدين اخلادمي. د دار ابن حزم األوىل لولوس 1012

5397
دراسة مقارنة – الردة وآثارها 

مع القانون
الدكتور تيسري العمر دار النوادر األوىل لولوس 157

5398

القصد الجنائي في الفقه 

مقارنة بالقانون – اإلسالمي 

الوضعي

عبد اجلبار الطيب دار النوادر األوىل لولوس 263

5399 الجزاء الجنائي دكتور سامي عبد الكرمي حممود
منشورات احلليب 

احلقوقية
األوىل لولوس تنفا جف 146

5400

دراسة – أحكام األدعاء الجنائي 

فقهية مقارنة ضمن المذاهب 

األربعة

رابح زروايت. د دار ابن حزم األوىل لولوس 599

5401

الجامع ألحكام الفقه على 

مالك – المذاهب األربعة 

والشافعي وأحمد وأبي حنيفة

الشيخ عبد احلكيم محادة دار الكتب العلمية 2009 لولوس 145

5402
درجات التقاضي واجراءاتها في 

المحكمة الجنائية الدولية
الدكتور جهاد القضاة دار وائل للنشر األوىل لولوس 284

5403

التعارض والترجيح في طرق 

دراسة فقهية قانونية – اإلثبات 

مقارنة

الدكتور سليم علي مسلم الرجوب دار النفائس األوىل لولوس 586



5404
دراسة )الدبلوماسية اإلسالمية 

(مقارنة بالقانون الدولي المعاصر
الدكتور سهيل حسني الفتالوي

دار الثقافة للنشر 
والتوزيع

2005 لولوس 221

5405
اإلشتراك في الجريمة في الفقه 

اإلسالمي
الدكتور سامي مجيل الفياض الكبيسي دار الكتب العلمية األوىل لولوس 600

5406
– نظرية الضرورة الشرعية 

مقارنة مع القانون الوضعي
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

/ دار الفكر املعاصر 
دار الفكر

2010 / 1431 لولوس 214

5407 الموافقات في أصول الشريعة
أيب إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسىاللخمى 

الغرانطي املالكي
دار الكتب العلمية 2009 لولوس 1013

5408
النظام القضائي للمحكمة الجنائية 

الدولية
الدكتور براء منذر كمال عبد اللطيف

دار احلامد للنشر 
والتوزيع

2007 لولوس تنفا جف 215

5409

بحوث مختارة مقدمة – الوقف 

في الندوة الفقهية العاشرة 

لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

مساحة الشيخ القاضي جماهد اإلسالم القامسي دار الكتب العلمية األوىل لولوس 104

5410

أهم – القانون الدولي الجنائي 

المحاكم الدولية , الجرائم الدولية

الجنائية

دكتور علي عبد القهوجي
منشورات احلليب 

احلقوقية
األوىل لولوس تنفا جف 264

5411 رد التشديد في مسألة التقليد الشيخ أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطي دار الكتب العلمية األوىل لولوس 158

5412

تحفة – البجيرمي على الخطيب 

الحبيب على شرح الخطيب 

المعروف باإلقناع في حل ألفاظ 

الجزء الثالث– أبي شجاع 

الشيخ سليمان بن حممد بن عمر البجريمي 
الشافعي

دار الكتب العلمية 2011 لولوس 150



5413 حكم اإلسالم في السحر ومشتقاته فتحي يكن مؤسسة الرسالة السادسة لولوس 219

5414
جريمة الردة وعقوبة المرتد في 

ضوء القرآن والسنة
الدكتور يوسف القرضاوي

دار الفرقان للنشر 
والتوزيع

األوىل لولوس 144

5415

نظرية السببية الجنائية في الفقه 

مقارنة بالقانون – اإلسالمي 

الوضعي

الدكتورة نشوة العلواين
مؤسسة الرسالة 

انشرون
األوىل لولوس 216

5416
دراسة – في الفقه األولويات 

جديدة في ضوء القرآن والسنة
الدكتور يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة األوىل لولوس 355

5417
السنة – أصول الفقه اإلسالمي 

الثانية
الدكتور حممد مصطفى الزحيلي جامعة دمشق _ لولوس 601

5418
الخالصة في أوراد وأدعية واردة 

ومأثورة
عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ

دار الفقيه للنشر 
والتوزيع

2014 لولوس 595

5419
– الوجيز في الفقه اإلسالمي 

الجزء الثاني
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر األوىل لولوس 99

5420
– الوجيز في الفقه اإلسالمي 

الجزء الثالث
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر األوىل لولوس 100

5421

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد 

– األحكام فى إصالح األنام 

الجزء الثانى

سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السالم

دار القلم الرابعة لولوس 494

5422 مصادر األدب العربي األستاذ حممد واضح رشيد الندري دار عرفات األوىل لولوس 1007

5423 إلى اإلسالم من جديد أبو احلسن علي احلسين الندوي
اجملمع اإلسالمى 

العلمي
1428 لولوس 595

5424 إذا هبت ريح اإليمان العالمة األستاذ أيب احلسن علي احلسين الندوي دار عرفات - لولوس 594



5425
مبادئ وأصول فى علم حديث 

(ص)الرسول 
بالل عبد احلى احلسىن الندوي دار عرفات الثانية لولوس 1009

5426 الجزء األول– السيرة النبوية  اإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري دار السالم األوىل لولوس 326
5427 الجزء الثانى– السيرة النبوية  اإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري دار السالم األوىل لولوس 327
5428 الجزء الثالث– السيرة النبوية  اإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري دار السالم األوىل لولوس 328
5429 الجزء الرابع– السيرة النبوية  اإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري دار السالم األوىل لولوس 329

5430
الجزءان – تفسير آيات األحكام 

األول والثانى
فضيلة األستاذ حممد على السايس

املكتبة األزهرية 
للرتاث

2000 لولوس 591

5431
الجزءان – تفسير آيات األحكام 

الثالث والرابع
فضيلة األستاذ حممد على السايس

املكتبة األزهرية 
للرتاث

- لولوس 592

5432 تاريخه ورجاله– أصول الفقه  الدكتور شعبان حممد إمساعيل دار السالم األوىل لولوس 773

5433 قصص األنبياء
احلافظ عماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن عمر 

بن كثري
دار السالم السادسة لولوس 265

5434
المجلد – أصول الفقه اإلسالمي 

األول والثانى
أمري عبد العزيز. د دار السالم األوىل لولوس 597

5435
قضايا إعجاز القرآن الكريم في 

نصوص القرن األول الهجري
احلسني زروق. د دار السالم األوىل لولوس 266

5436
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن 

الكريم بجاشية المصحف الشريف
حممد فؤاد عبد الباقى دار احلديث األوىل لولوس 1010

5437

أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 

وبهامشة نهر الخير على أيسر 

التفاسير

أيب بكر جابر اجلزائري مكتبة العلوم واحلكم اخلامسة لولوس 603



5438
رياض الصالحين من كالم سيد 

المرسلين
اإلمام أيب زكراي حييي بن شرف النووي الدمشقي املكتبة العصرية 1432 / 2011 لولوس 158

5439

أثر القراءات القرآنية في الفهم 

دراسة تطبيقية في – اللغوي 

سورة البقرة

حممد مسعود علي حسن عيسى. د دار السالم األوىل لولوس 602

5440

السياسة الشرعية وعالقتها 

بالتنمية اإلقتصادية وتطبيقاتها 

المعاصرة

دز فؤاد عبد املنعم أمحد
املعهد اإلسالمى 
للبحوث والتدريب

2012 / 1421 لولوس 325

5441 الخالصة فى أوراد واردة ومأثورة
عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ ابن الشيخ أيب 

بكر بن سامل
دار الفقيه للنشر 

والتوزيع
2014 لولوس 57

5442
حكايات قرآنية – الخطاط القدير 

معاصرة
عبد التواب يوسف دار الفكر املعاصر األوىل لولوس 55

5443

خطابات الضمان في الشريعة 

اإلسالمية حكم إصدارها وحكم 

أخذ األجر على إصدارها

الصديق حممد األمني الضرير ضمن برانمج 
حماضرات العلماء البارزين

البنك اإلسالمي 
للتنمية

1432 لولوس 56

5444
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

األول
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 341

5445
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

الثاني
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 346

5446
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

الثالث
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 345

5447
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

الرابع
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 340

5448
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

السادس
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 347

5449
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

التاسع
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 350



5450
– الفقه اإلسالمي وأدلته 

الفهارس العامة
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 344

5451 الفقه اإلسالمي وأدلته األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 342

5452
الجزء – الفقه اإلسالمي وأدلته 

التاسع
األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر 2008 لولوس 343

5453
صيغ تمويل التنمية في اإلسالم 

(29)رقم – وقائع ندوة 
فخري حسني عزى

البنك اإلسالمي 
للتنمية

األوىل لولوس 149

5454

سلسلة قصص من السيرة 

محمد  – 3للفتيان والفتيات 

في شبابه (ص)

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 400

5455

سلسلة قصص من السيرة 

من أخالق  – 4للفتيان والفتيات 

قبل البعثة (ص)محمد 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 401

5456

سلسلة قصص من السيرة 

محمد  – 11للفتيان والفتيات 

وحادثة اإلسراء والمعراج (ص)

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 402

5457

سلسلة قصص من السيرة 

غزوة  – 16للفتيان والفتيات 

(1)بدر 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 403

5458

سلسلة قصص من السيرة 

غزوة  – 17للفتيان والفتيات 

(2)بدر 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 404

5459

سلسلة قصص من السيرة 

غزوة  – 21للفتيان والفتيات 

األحزاب

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 405



5460

سلسلة قصص من السيرة 

صلح  – 22للفتيان والفتيات 

(1)الحديبية 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 406

5461

سلسلة قصص من السيرة 

صلح  – 23للفتيان والفتيات 

(2)الحديبية 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 407

5462

سلسلة قصص من السيرة 

فتح مكة  – 25للفتيان والفتيات 

(1)

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 408

5463

سلسلة قصص من السيرة 

غزوة  – 28للفتيان والفتيات 

تبوك

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 409

5464

سلسلة قصص من السيرة 

أحداث  – 29للفتيان والفتيات 

(ص)في آخر أيام النبي 

الدكتور حممد بن قاسم انصر بوحجام سلطنة عمان الثانية لولوس 410

5465
سلسلة حكايات تربوية من 

سيدة النساء – 2السيرة النبوية 
فهيم مصطفي الصحوة - لولوس 340

5466
سلسلة حكايات تربوية من 

شجاعة غالم – 8السيرة النبوية 
فهيم مصطفي الصحوة - لولوس 341

5467

سلسلة حكايات تربوية من 

التضحية  – 9السيرة النبوية 

وحسن المعاملة

فهيم مصطفي الصحوة - لولوس 342

5468

سلسلة الطيور والحيوان فى 

حوت – اقرأ ولون – القرآن 

يونس عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 364



5469

سلسلة الطيور والحيوان فى 

نملة – اقرأ ولون – القرآن 

سليمان عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 363

5470

سلسلة الطيور والحيوان فى 

ناقة – اقرأ ولون – القرآن 

صالح عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 362

5471

سلسلة الطيور والحيوان فى 

كبش – اقرأ ولون – القرآن 

إسماعيل عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 361

5472

سلسلة الطيور والحيوان فى 

بقرة بنى – اقرأ ولون – القرآن 

إسرائيل

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 360

5473

سلسلة الطيور والحيوان فى 

ذئب – اقرأ ولون – القرآن 

يوسف عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 369

5474
سلسلة الطيور والحيوان فى 

فيل أبرهة– اقرأ ولون – القرآن 
إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 368

5475

سلسلة الطيور والحيوان فى 

هدهد – اقرأ ولون – القرآن 

سليمان عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 367

5476

سلسلة الطيور والحيوان فى 

كلب أهل – اقرأ ولون – القرآن 

الكهف

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 366

5477

سلسلة الطيور والحيوان فى 

حمار – اقرأ ولون – القرآن 

العزير

إميان عبد الفتاح. د دار روان 2013 لولوس 365



5478
 – 1السيرة النبوية لألطفال 

المولود المبارك
مصطفى حسني املكرب

دار الصحابة للرتاث 
بطنطا

األوىل لولوس 343

5479
 – 2السيرة النبوية لألطفال 

الرضيع المبارك
مصطفى حسني املكرب

دار الصحابة للرتاث 
بطنطا

األوىل لولوس 344

5480
 – 3السيرة النبوية لألطفال 

عالمات النبوة المباركة
مصطفى حسني املكرب

دار الصحابة للرتاث 
بطنطا

األوىل لولوس 345

5481

اإلتقان في شرح فتح الرحمن 

دليل المعلم لتدريس منهج نور 

البيان

-
مكتبة اإلتقان لنور 

البيان
- لولوس 596

5482

نور البيان فى معلم القراءة 

كتاب منهجى ألطفال – بالقرآن 

الحضانة ودور تحفيظ القرآن 

ومحو األمية للكبار

راجى رمحة الغفور - 2006 لولوس 213

5483
الوضوء – الكتاب المصور 

والصالة
إميان عبد الفتاح. د روان - لولوس 102

5484

سلسلة قصص الحيوانات 

اقرأ ولون – والطيور فى القرآن 

نملة سليمان عليه السالم– 

إميان عبد الفتاح. د روان 2005 لولوس 354

5485

سلسلة قصص الحيوانات 

بقرة  – 1والطيور فى القرآن 

بنى إسرائيل

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 346

5486

سلسلة قصص الحيوانات 

هدهد  – 2والطيور فى القرآن 

سليمان عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 347



5487

سلسلة قصص الحيوانات 

ذئب  – 3والطيور فى القرآن 

يوسف عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 348

5488

سلسلة قصص الحيوانات 

كبش  – 4والطيور فى القرآن 

إسماعيل عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 349

5489

سلسلة قصص الحيوانات 

كلب  – 5والطيور فى القرآن 

أهل الكهف

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 350

5490

سلسلة قصص الحيوانات 

حمار  – 6والطيور فى القرآن 

العزير

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 351

5491

سلسلة قصص الحيوانات 

فيل  – 7والطيور فى القرآن 

أبرهة

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 352

5492

سلسلة قصص الحيوانات 

ناقة  – 8والطيور فى القرآن 

صالح عليه السالم

إميان عبد الفتاح. د روان 2004 لولوس 353

5493
–  (1)سلسلة أمهات المؤمنين 

(الطاهرة)خديجة بنت خويلد 
منصور على عرايب أطفالنا 2002 لولوس 330

5494
–  (2)سلسلة أمهات المؤمنين 

(أم البنين)سودة بنت زمعة 
أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 331

5495

–  (3)سلسلة أمهات المؤمنين 

حبيبة )عائشة بنت أبى بكر 

(رسول هللا

منصور على عرايب أطفالنا 2002 لولوس 332



5496

–  (4)سلسلة أمهات المؤمنين 

الصوامة )حفصة بنت عمر 

(القوامة

أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 333

5497

–  (5)سلسلة أمهات المؤمنين 

أول )أم سلمة بنت أبى أمية 

(مهاجرة

منصور على عرايب أطفالنا 2002 لولوس 334

5498

–  (6)سلسلة أمهات المؤمنين 

صاحبة )زينب بنت جحش 

(المعروف

منصور على عرايب أطفالنا 2002 لولوس 335

5499
–  (7)سلسلة أمهات المؤمنين 

(الذاكرة)جويرية بنت الحارث 
أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 336

5500
–  (8)سلسلة أمهات المؤمنين 

(الصادقة)صفية بنت حيى 
أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 337

5501

–  (9)سلسلة أمهات المؤمنين 

أم حبيبة بنت أبى سفيان 

(الجاهرة بالحق)

أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 338

5502

–  (10)سلسلة أمهات المؤمنين 

الواهبة )ميمونة بنت الحارث 

((ص)نفسها للنبى 

أمحد حسن عرايب أطفالنا 2002 لولوس 339

5503
–  (4)سلسلة قصص القرآن 

كبش إسماعيل
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 355

5504
–  (6)سلسلة قصص القرآن 

حوت يونس
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 370

5505
–  (7)سلسلة قصص القرآن 

قارون وكنوزه
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 371

5506
–  (8)سلسلة قصص القرآن 

عجل السامري
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 372



5507
–  (9)سلسلة قصص القرآن 

بقرة بني إسرائيل
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 373

5508
–  (10)سلسلة قصص القرآن 

أصحاب الفيل
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 356

5509
–  (11)سلسلة قصص القرآن 

أصحاب الكهف
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 357

5510
–  (12)سلسلة قصص القرآن 

أصحاب األخدود
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 358

5511
–  (13)سلسلة قصص القرآن 

أصحاب الجنة
مرمي حيىي ابرادايس - لولوس 359

5512
–  (1)سلسلة قصص األنبياء 

أدم عليه السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 374

5513
–  (6)سلسلة قصص األنبياء 

إسماعيل عليه السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 375

5514
–  (8)سلسلة قصص األنبياء 

يوسف عليه السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 376

5515

–  (10)سلسلة قصص األنبياء 

شعيب وإلياس واليسع عليهم 

السالم

مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 377

5516
–  (11)سلسلة قصص األنبياء 

أيوب وذو الكفل عليهما السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 378

5517
–  (12)سلسلة قصص األنبياء 

يونس عليه السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 379

5518
–  (13)سلسلة قصص األنبياء 

داود وسليمان عليهما السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 380



5519
–  (14)سلسلة قصص األنبياء 

زكريا ويحيى عليهما السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 381

5520
–  (15)سلسلة قصص األنبياء 

عيسى عليه السالم
مرمي حيىي شركة ابرادايس 2003 لولوس 382

5521 (1)– التيسير في العربية  ZAIRANI A. HAMID

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS

2014 لولوس تنفا جف 580

5522 (2)– التيسير في العربية  ZAIRANI A. HAMID

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS

2014 لولوس 581

5523 (3)– التيسير في العربية  ZAIRANI A. HAMID

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS

2014 لولوس 582

5524
كتاب  (4)– التيسير في العربية 

التلميذ
ZAIRANI A. HAMID

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS

2015 لولوس 583

5525
 1السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

هللا الواحد األحد– 
حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 383

5526
 3السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

محمد خير البشر– 
حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 384



5527
 4السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

الصالة عماد الدين– 
حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 385

5528

 5السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

الجزء – خلق المسلم الصغير – 

األول

حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 386

5529

 6السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

الجزء – خلق المسلم الصغير – 

الثانى

حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 387

5530
 7السلسلة الذهبية للطفل المسلم 

اعرف أجدادك– 
حممد سعيد مرسى مؤسسة اقرأ 2012 لولوس 388

5531
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

صالح عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 398

5532
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

عيسى عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 397

5533
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

نوح عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 396

5534
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

يوسف عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 395

5535
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

إسماعيل وإسحاق عليهما السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 394

5536
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

هود ولوط عليهما السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 393



5537
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

داود وسليمان عليهما السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 392

5538
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

موسى عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 391

5539
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

إبراهيم عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 390

5540
– سلسلة قصص األنبياء لألطفال 

آدم عليه السالم
نصار أمني

مؤسسة أطفالنا 
الدولية

2009 لولوس 389

5541

 – 1التيسير في العربية 

AKTIVITI BAHASA 

ARAB TAHUN 1 – 

KURIKULUM  IKRAM 

 –MUSLEH (SRI)

ZAIRANI A. HAMID ,

WINDI CHALDUN

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS 

SDN BHD

C.1 2014 لولوس 587

5542

 – 2التيسير في العربية 

AKTIVITI BAHASA 

ARAB TAHUN 2 – 

KURIKULUM  IKRAM 

 –MUSLEH (SRI)

ZAIRANI A. HAMID ,

WINDI CHALDUN

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS 

SDN BHD

C.1 2014 لولوس 588



5543

 – 3التيسير في العربية 

AKTIVITI BAHASA 

ARAB TAHUN 3 – 

KURIKULUM  IKRAM 

 –MUSLEH (SRI)

ZAIRANI A. HAMID ,

WINDI CHALDUN

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS 

SDN BHD

C.1 2014 لولوس 589

5544

 – 4التيسير في العربية 

AKTIVITI BAHASA 

ARAB TAHUN 4 – 

KURIKULUM  IKRAM 

 –MUSLEH (SRI)

ZAIRANI A. HAMID ,

WINDI CHALDUN

AL-AMEEN 

SERVE 

HOLDINGS 

SDN BHD

C.1 2015 لولوس 590

5545
المصطلحات القانونية باللغة 

اإلنجليزية
الدكتور زيد حممود العقايلة

دار الثقافة للنشر 
والتوزيع C.1 2004 لولوس 1011

5546
المصلحة المرسلة حقيقتها 

وضوابطها
نورالدين اخلادمى. د دار ابن حزم C.1 2000 لولوس 1012

5547

شرح التلويح على التوضيح 

– لمتن التنقيح في أصول الفقه 

الجزء األول

اإلمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين 
الشافعي

دار الكتب العلمية C.1 1996 لولوس 170

5548

شرح التلويح على التوضيح 

– لمتن التنقيح في أصول الفقه 

الجزء الثانى

اإلمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين 
الشافعي

دار الكتب العلمية C.1 1996 لولوس 171

5549
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد األول– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 147



5550
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد الثانى– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 148

5551
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد الثالث– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 149

5552
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد الرابع– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 150

5553

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد – تفسير الطبري – 

الخامس

أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 151

5554

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد – تفسير الطبري – 

السادس

أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 152

5555
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد السابع– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 153

5556
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد الثامن– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 154

5557
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد التاسع– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 155

5558
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

المجلد العاشر– تفسير الطبري – 
أيب جعفر حممد بن جرير الطربي دار السالم C.4 2009 لولوس 156



5559

رياض الصالحين من كالم رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم سيد 

العارفين

اإلمام العالمة اجملتهد حميي الدين أيب زكراي حييي 
بن شرف النووي

دار املنهاج C.6 لولوس 160

5560 األربعون النووية
اإلمام العالمة احملدث الفقيه حميي الدين أيب زكراي 

حييي بن شرف النووي
دار املنهاج C.5 لولوس 605

5561
كفاية األخيار في حل غاية 

شرح متن أبي شجاع– اإلختصار 

اإلمام الفقيه احملدث الشريف تقي الدين أيب بكر 
بن حممد بن عبد املؤمن احلصين احلسيين 

الدمشقي الشافعي
دار املنهاج C.4 لولوس 262

5562 عمدة السالك وعدة الناسك
اإلمام العالمة الفقيه األصوىل شهاب الدين أيب 

العباس أمحد بن لؤلؤ القاهري الشافعي
دار املنهاج C.2 لولوس 248

5563 أيها الولد

اإلمام اجملدد حجة اإلسالم واملسلمني زين الدين 
أيب حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل 

الطوسي الطابراين الشافعي رضي هللا عنه
دار املنهاج C.2 لولوس 604

5564 زبدة التفسير من التفسير المنير دكتور منري أمحد قاضي دار السالم C.2 لولوس 56

5565
سلسلة احك لنا يا جدو من 

عام الفيل – 1السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 429

5566
سلسلة احك لنا يا جدو من 

اليتيم – 2السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 430

5567
سلسلة احك لنا يا جدو من 

الوحى – 3السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 431



5568
سلسلة احك لنا يا جدو من 

عام الحزن – 4السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 432

5569
سلسلة احك لنا يا جدو من 

اإلسراء – 5السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 433

5570
سلسلة احك لنا يا جدو من 

الهجرة – 6السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 434

5571
سلسلة احك لنا يا جدو من 

غزوة بدر – 7السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 435

5572
سلسلة احك لنا يا جدو من 

غزوة أحد – 8السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 436

5573

سلسلة احك لنا يا جدو من 

إجالء اليهود  – 9السيرة النبوية 

عن المدينة

اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 437

5574

سلسلة احك لنا يا جدو من 

غزوة  – 10السيرة النبوية 

الخندق

اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 438

5575
سلسلة احك لنا يا جدو من 

المبايعة – 11السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 439

5576
سلسلة احك لنا يا جدو من 

فتح مكة – 12السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 440

5577
سلسلة احك لنا يا جدو من 

غزوة حنين – 13السيرة النبوية 
اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 441



5578

سلسلة احك لنا يا جدو من 

وفاة  – 14السيرة النبوية 

الرسول

اننيس حممد عزت مكتبة مصر - لولوس 442

5579 مناسك الحج والعمرة - - - لولوس 1014
5580 ماذا يقول المسلم - القرى - لولوس 1015

5581 كأنك تراه (ص)وصف الرسول  - ابرادايس 2010 لولوس 105

5582
قصص ) (ص)خلفاء الرسول 

للناشئة
عبد املنعم اهلامشي دار ابن حزم 2015 / 1436 لولوس 58

5583
-سلسلة أركان اإلسالم عربي

الحج- إنجليزي 
خياط خليفة ينابيع 2009 لولوس 426

5584
-سلسلة أركان اإلسالم عربي

الصالة- إنجليزي 
خياط خليفة ينابيع 2009 لولوس 427

5585
الشهادتان – أركان اإلسالم 

الصالة الزكاة الصوم الحج
- القرى - لولوس 606

5586
 1– من روائع قصص األنبياء 

نوح عليه السالم– 
نور اجلنديل دار اإلرشاد للنشر - لولوس 1019

5587
 2– من روائع قصص األنبياء 

هود– 
نور اجلنديل دار اإلرشاد للنشر - لولوس 1020

5588
 5– من روائع قصص األنبياء 

شعيب عليه السالم– 
نور اجلنديل دار اإلرشاد للنشر - لولوس 1021

5589
 7– من روائع قصص األنبياء 

أيوب عليه السالم– 
نور اجلنديل دار اإلرشاد للنشر - لولوس 1022

5590
شبابه صلى هللا – السيرة النبوية 

عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 418

5591 زمزم– السيرة النبوية  خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 419



5592
غزوات رسول – السيرة النبوية 

هللا صلى هللا عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 420

5593
بيعتا العقبة – السيرة النبوية 

والهجرة
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 424

5594
والدته صلى – السيرة النبوية 

هللا عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 425

5595 فتح مكة– السيرة النبوية  خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 423

5596
وفاة رسول هللا – السيرة النبوية 

صلى هللا عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 422

5597
بعثته صلى هللا – السيرة النبوية 

عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 421

5598
حج رسول هللا – السيرة النبوية 

صلى هللا عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 417

5599
المسلمون – السيرة النبوية 

واألوائل
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 416

5600
اإلسراء – السيرة النبوية 

والمعراج
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 415

5601
اليهود في – السيرة النبوية 

المدينة
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 414

5602 اإليذاء والمحن– السيرة النبوية  خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 412

5603
شمائل رسول – السيرة النبوية 

هللا صلى هللا عليه وسلم وصفاته
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 413

5604
مدينة رسول – السيرة النبوية 

هللا صلى هللا عليه وسلم
خليل توفيق موسى دار اإلرشاد للنشر 2004 لولوس 411



5605 كلمات القرآن تفسير وبيان األستاذ الشيخ حسنني حممد خملوف دار املعارف 2006 لولوس 266

5606

مختصر صحيح البخاري 

والمسمى التجريد الصريح 

ألحاديث الجامع الصحيح

اإلمام زين الدين أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف 
الزبيدي

دار املعرفة C.7 لولوس 1018

5607 مختصر صحيح مسلم
اإلمام كي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 

املنذري
دار املعرفة C.6 لولوس 1017

5608
سيرة الرسول صلى هللا عليه 

وسلم
- املركز العرىب احلديث 2013 لولوس 428

5609
نساء حول الرسول صلى هللا 

عليه وسلم
ايسني اجلمل املركز العرىب احلديث 2005 لولوس 217

5610 تقرب إلى هللا بالنوافل انجيه املرزوكي بن الشيخ املركز العرىب احلديث 2013 لولوس 593

5611
رجال حول الرسول صلى هللا 

عليه وسلم
أمحد ايسر فاروق املركز العرىب احلديث 2008 لولوس 159

5612

الوصايا – كيف تحفظ القرآن 

العشر لحفظ كتاب هللا مع أحكام 

التجويد ودعاء ختم القرآن

أبو الفداء حممد عزت حممد عارف املركز العرىب احلديث 2005 لولوس 265

5613 قصص األنبياء لألطفال عبد احلميد جودة السحار مكتبة مصر 1988 لولوس 267
5614 قواعد ترتيل القرآن الميسرة خنبة من خادمى كتاب هللا مكتبة مصر 2010 لولوس 268

5615
– تفسير من نسمات القرآن 

كلمات وبيان
غسان محدون دار السالم C.2 لولوس 597

5616
رواية – الكافي في التجويد 

ورش عن نافع من طريق األزرق
عبد العلي املسئول. د.أ دار السالم C.1 لولوس 263



5617

وصايا – ورتل القرآن ترتيال 

وتنبيهات في التالوة والحفظ 

منهج تعليمي – والمراجعة 

للمعاهد القرآنية

أنس أمحد كرزون. د دار السالم C.1 لولوس 106

5618 كلمات القرآن تفسير وبيان حسنني حممد خملوف دار اإلرشاد للنشر 2014 لولوس 264

5619
مرشد الحيران إلى طرق حفظ 

القرآن الكريم
أمحد مصطفى قاسم الطهطاوى دار الفضيلة 2005 لولوس 1023

5620 أسماء هللا الحسنى الدكتور مصطفى مراد دار الفتح C.1 لولوس 607

5621
معجم اإلعراب الملون من القرآن 

الكريم
أبو فارس الدحداح مكتبة العبيكان C.1 لولوس 1024

5622 منظوية عقيدة العوام السيد أمحد بن حممد املرزوقي املالكي احلسيين دار الكتب العلمية C.1 لولوس 1016

5623
فتح المجيد في شرح الدر الفريد 

في علم التوحيد

الفاضل الشيخ حممد نووي بن عمر اجلاوي 
الشافعي

دار الكتب العلمية C.1 لولوس 356

5624 المسلمون وداء الفرقة طلعت حممد عفيفي. د دار السالم C.2 لولوس 1037

5625 شرح األربعين النووية
ابن )اإلمام حممد بن علي بن وهب القشريي 

(دقيق العيد
دار السالم C.6 لولوس 171

5626
بغية كل مسلم من صحيح اإلمام 

مسلم
السيد حممد بن حممد بن عبدهللا املراكشي دار السالم C.7 لولوس 152

5627
متن صفوة الزبد في الفقه 

الشافعي

اإلمام أمحد بن حسني بن علي ابن رسالن الرملي 
الشافعي

دار السالم C.1 لولوس 1035

5628

كتاب عقائد – منهاج المسلم 

وآداب وأخالق وعبادات 

ومعامالت

أبو بكر جابر اجلزائري دار السالم C.6 لولوس 1036

5629
كتاب اإليضاح في مناسك الحج 

والعمرة
اإلمام أيب زكراي حييي بن شرف النووي دار السالم C.4 لولوس 268



5630 بلوغ المرام من أدلة األحكام
احلافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر 

العسقالين
دار السالم C.5 لولوس 153

5631
قصص الصفوة – قصص األنبياء 

الممتازة أنبياء هللا ورسله
فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم C.3 لولوس 269

5632 بداية الهداية اإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل دار السالم C.7 لولوس 151

5633
الدعاء المستجاب من الحديث 

والكتاب
أمحد عبد اجلواد دار السالم C.3 لولوس 223

5634 ألفية السيوطي في علم الحديث
احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر 

السيوطي
دار السالم C.4 لولوس 609

5635 مختصر صحيح البخاري ابن أيب مجرة دار السالم C.7 لولوس 1033

5636
العقيدة الطحاوية المسماة بيان 

السنة والجماعة

اإلمام اجلليل أيب جعفر أمحد بن حممد ابن سالمة 
الطحاوي احلنفي

دار السالم C.7 لولوس 249

5637 كتاب األربعين النووية اإلمام أبو زكراي حيىي بن شرف النووي دار السالم 2002 لولوس 267

5638 متن قطر الندى وبل الصدى
اإلمام مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن 

هشام
دار السالم C.5 لولوس 1034

5639
أصحاب النبي صلي هللا عليه 

وسلم بين المادحين والقادحين
طلعت حممد عفيفي. د دار السالم C.3 لولوس 608

5640
رحلة اإلنسان إلى عالم – التوهم 

اآلخرة
احلارث بن أسد احملاسيب دار السالم C.5 لولوس 595

5641
العقيدة اإلسالمية التي ينشأ 

عليها الصغار
اإلمام ابن أيب زيد القريواين دار السالم C.4 لولوس 250

5642 صالة اإلستخارة فضلها وأحكامها أمحد حممد الشرقاوي. د دار السالم C.6 لولوس 155



5643 الصبر عند فقد الولد أمحد حممد الشرقاوي سامل. د دار السالم C.3 لولوس 158
5644 العلماء بين التوقير والتطاول طلعت حممد عفيفي. د دار السالم C.1 لولوس 251
5645 تبسيط علم أصول الفقه أمحد حممود اخلويل. د دار السالم C.2 لولوس 594

5646

متن سفينة النجاة في أصول 

الدين والفقه على مذهب اإلمام 

الشافعي

الشيخ العالمة سامل بن مسري احلضرمي دار السالم C.1 لولوس 1031

5647
متن سلم الوصول إلى علم 

األصول في التوحيد
الشيخ حافظ بن أمحد بن علي احلكمي دار السالم C.2 لولوس 1026

5648 متن جوهرة التوحيد
اإلمام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن 

اللقاين
دار السالم C.1 لولوس 1030

5649

من روائع الدراسات القرآنية 

حول القراءات –  (1)المعاصرة 

الشاذة واألدلة على حرمة 

القراءة بها

العالمة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.2 لولوس 1032

5650
متن الدرة المتممة للقراءات 

العشر
اإلمام العامل العالمة حممد بن اجلزري دار السالم C.2 لولوس 1027

5651 وصايا وفوائد لحفظ القرآن الكريم أنس أمحد كرزون. د دار السالم C.2 لولوس 107

5652
 حديث للحفظ من صحيحي 100

البخاري ومسلم
- دار السلف الصاحل C.2 لولوس 1028

5653 متن الورقات في أصول الفقه أبو املعايل عبد امللك بن عبدهللا اجلويين دار السالم C.7 لولوس 1025

5654
المنظومة البيقونية في مصطلح 

الحديث
طه بن حممد البيقوين دار السالم C.8 لولوس 1029

5655 فلسفة الزي اإلسالمي للمرأة صهباء حممد بندق. د دار السالم C.1 لولوس 357



5656
الدعاء من الكتاب والسنة ويليه 

العالج بالرقي من الكتاب والسنة
سعيد بن علي بن وهف القحطاين دار السالم C.10 لولوس 224

5657
المختار من – الورد المصفى 

كالم هللا تعالى وكالم سيد األبرار
عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود دار السالم C.11 لولوس 108

5658 صحيح البخارى أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخارى دار الغد اجلديد - لولوس 156

5659 صحيح مسلم
اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي 

النيسابوري
مكتبة الثقافة الدينية C.1 لولوس 157

5660
التأصيل الشرعي لقواعد 

المحدثين
عبدهللا شعبان. د.أ دار السالم C.2 لولوس 596

5661
: المسمات– العقيدة الطحاوية 

بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة
لالمام العالمة أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوى دار السلف الصاحل C.1 2013 / 

1425
لولوس 252

5662 ومضات في تزكية النفس عبد هللا بن علي بصفر. د دار السالم C.1 2009M / 

1430H
لولوس 109

5663 أهل الصفة عبد الشايف حممد عبد اللطيف دار السالم C.1 2007M / 

1428H
لولوس 611

5664 صالة الحاجة وصالة التسابيح أمحد حممود اخلويل. د دار السالم C.4 2014M / 

1435H
لولوس 159

5665 الشباب وأوقات الفراغ أمحد حسن كرزون دار السالم C.1 2009M / 

1430H
لولوس 172

5666 الحكم العطائية للشيخ اتج الدين أمحد بن عطاء هللا السكندري دار السالم C.3 2013M / 

1434H
لولوس 220

5667
االنسان بين السراء والضراء في 

تصوير القرأن الكريم
حممد السيد حممد يوسف .د دار السالم C.1 2002M / 

1424H
لولوس 610

5668 عمدة األحكام من كالم خير األنام اإلمام احلافظ عبد الغين الواحد املقدسي دار السالم C.8 2015M / 

1436H
لولوس 254



5669

مختصر أبي شجاع المسمى متن 

أو غاية االختصار , غاية التقريب

في الفقه الشافعي

اإلمام العالمة أيب شجاع أمحد بن احلسن بن 
أمحد األصفهاين

دار السالم C.7 2014M / 

1435H
لولوس 1040

5670 من أدب اإلسالم عبد الفتاح إبو غدة دار السالم C.6 2013M / 

1434H
لولوس 126

5671
نفائس البيان شرح الفرائد 

الحسان في عداي القرأن
عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.1 2009M / 

1430H
لولوس 218

5672

متن الشاطبية المسمى حرز 

األمامي ووجه التهاني في 

القراءات السبع

القاسم بن فيزه بن خلف بن أمحد الرعيين 
الشاطيب األندلسي

دار السالم C.8 2015. لولوس 1038

5673 !سبحان هللا حممد عبد املنعم عبد العال. د.أ دار السالم C.1 2009M / 

1430H
لولوس 443

5674 رياض الصالحين اإلمام أبو زكراي حيي بن شرف النووي دار السالم C.8 2014M / 

1435H
لولوس 478

5675 القلوب- دقات – هدايا للعروسين  حممد نبيل كاظم دار السالم C.2 2011M / 

1432H
لولوس 38

5676 عقيدة المؤمن ابو بكر جابر اجلزائري دار السالم C.5 2010M / 

1431H
لولوس 253

5677
هذا الحبيب محمد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يا محب
ابو بكر جابر اجلزائري دار السالم C.2 2013M / 

1434H
لولوس 39

5678
شرح أسماء هللا الحسنى في 

ضوء الكتاب والسنة
سعيد بن وهب القحطاين دار السالم C.2 2014M / 

1435H
لولوس 173

5679 فقه الصالة للنساء إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة - لولوس 359

5680 فقه الطهارة للنساء إبراهيم حممد حسن اجلمل دار الفضيلة - لولوس 358

5681
محاضرة حين يجد المؤمن حالوة 

اإليمان
عبد هللا انصح علوان دار السالم C.14 2012M / 

1433H
لولوس 80

5682
- أنواعه – العمل الصالح جزاءه 

أفضله
فضيلة األستاذ أمحد عز الدين البيانوين دار السالم C.3 1999M / 

1419H
لولوس 1041



5683 دليل الحج والعمرة فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم C.5 2013M / 

1434H
لولوس 225

5684
– المرأة في القصص القرآني 

المجلد األول
الدكتور أمحد حممد الشرقاوي دار السالم C.1 2001 لولوس 1042

5685
– المرأة في القصص القرآني 

المجلد  الثاني
الدكتور أمحد حممد الشرقاوي دار السالم C.1 2001 لولوس 1043

5686

البدور الزاهرة في القراءات 

العشر المتواترة من طريقي 

المجلد األول– الشاطبية والدرة 

فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.7 2015 لولوس 154

5687

البدور الزاهرة في القراءات 

العشر المتواترة من طريقي 

المجلد الثاني– الشاطبية والدرة 

فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.7 2015 لولوس 155

5688
القرآن والقراءات واألحرف 

المجلد األول– السبعة 
عبد الغفور حممود مصطفى جعفر. د.أ دار السالم C.1 2008 لولوس 270

5689
القرآن والقراءات واألحرف 

المجلد الثاني– السبعة 
عبد الغفور حممود مصطفى جعفر. د.أ دار السالم C.1 2008 لولوس 271

5690 المجلد األول– إحياء علوم الدين  حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزايل دار السالم C.6 2013 لولوس 612

5691 المجلد الثاني– إحياء علوم الدين  حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزايل دار السالم C.6 2013 لولوس 613

5692
الوجيز في أصول الفقه وتاريخ 

التشريع اإلسالمي
إمساعيل الكيالين املكتب اإلسالمي C.1 2015 لولوس 110

5693
السياسة الشرعية والفقه 

اإلسالمي
اإلمام األكرب الشيخ عبد الرمحن اتج دار السالم C.1 2014 لولوس 444

5694
المقدمة الحضرمية في الفقه 

الشافعي
عبدهللا بن عبد الرمحن اب فضل احلضرمي دار املصطفى C.1 2004 لولوس 1045



5695
متن نهاية التدريب في نظم غاية 

التقريب في الفقه الشافعي

شرف الدين حيىي بن موسى ابن رمضان العمريطي 
الشافعي

دار السالم C.1 2013 لولوس 1044

5696
عمدة السالك وعدة الناسك في 

الفقه الشافعي
شهاب الدين أيب العباس أمحد بن النقيب املصري دار املصطفى C.1 2005 لولوس 255

5697

المرشد األمين إلى موعظة 

مختصر إحياء علوم – المؤمنين 

الدين

حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد الغزايل دار السالم C.4 2012 لولوس 1046

5698
الشيخ محمد متولي الشعراوي 

ومنهجه في التفسير
عثمان أمحد عبد الرحيم القميحي .د دار السالم C.1 2013 لولوس 174

5699
تاريخ التشريع اإلسالمي مراحله 

ومصادره
شعبان حممد إمساعيل. د.أ دار السالم C.1 2015 لولوس 598

5700

البدور الزاهرة في القراءات  

العشر المتواترة من طريقي 

الشاطبية والدرة بحاشية 

المصحف الشريف

فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.1 2016 لولوس 157

5701

القراءات الواردة في السنة ومعه 

جزء فيه قراءات النبي صلي هللا 

عليه وسلم

أيب عمر حفص بن عمر الدوري دار السالم C.2 2008 لولوس 272

5702 اصول الفقه الشيخ حممد اخلضري دار صادر C.1 2005 لولوس 614

5703
هذا الحبيب محمد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يا محب
أبو بكر جابر اجلزائري دار السالم C.13 2013 لولوس 40

5704
مقاصد الشريعة اإلسالمية 

ومكارمها
الفضيلة العالمة األستاذ عالل الفاسي دار السالم C.2 2013 لولوس 1047

5705 بلوغ المرام من أدلة األحكام
احلافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر 

العسقالين
دار السالم C.2 2011 لولوس 158



5706
التعايش السلمي بين المسلمين 

داخل دولة واحدة– وغيرهم 
سورمحن هداايت دار السالم C.2 2012 لولوس 599

5707

-  سلسلة دراسات منهجية هادفة 

الرسول – هللا الرسول اإلسالم 

صلى هللا عليه وسلم

سعيد حوى دار السالم C.9 2010 لولوس 445

5708
رحلة الخلود من الدنيا إلى الدار 

اآلخرة
فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم C.6 2013 لولوس 162

5709 الفقه الشافعى للمبتدئين أمحد حممود أبو حسوبه دار الفضيلة 2011 لولوس 361

5710
مقاصد الشريعة عند اإلمام 

الشافعي
أمحد وفاق بن خمتار. د.أ دار السالم C.1 2014 لولوس 1048

5711 التبيان في أقسام القرأن اإلمام ابن القيم مكتبة كنوز املعرفة 2010 لولوس 600

5712 األدب المفرد
اإلمام احلافظ احلجة أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل 

البخاري
دار السالم C.3 لولوس 615

5713 قصص األنبياء
احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر 

بن كثري
دار السالم C.7 لولوس 273

5714 فقهنا المعاصر نور الدين خمتار اخلادمي. د.أ دار السالم C.1 لولوس 362

5715
كتاب الصالة على المذاهب 

األربعة مع أدلة أحكامها
عبد القادر الرحباوي دار السالم C.10 لولوس 269

5716 العمل التطوعي في ميزان اإلسالم أمحد حممد عبد العظيم اجلمل دار السالم C.1 لولوس 256

5717 فن التعامل بين الزوجين حممد صديق املنشاوى دار الفضيلة 2006 لولوس 360

5718
– تاريخ التشريع اإلسالمي 

التشريع والفقه
مناع القطان

مكتبة املعارف للنشر 
التوزيع C.4 لولوس 601



5719 مقاصد الشريعة اإلسالمية
فضيلة العالمة مساحة األستاذ اإلمام حممد الطاهر 

ابن عاشور
دار السالم C.6 لولوس 1050

5720
حقائق وشبهات حول معنى 

النسخ في القرآن الكريم
حممد عمارة. د.ا دار السالم C.1 لولوس 221

5721 الفقه الشامل فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم C.1 لولوس 618

5722
مفهوم القطع والظن وأثره في 

الخالف األصولي
محيد الوايف. د دار السالم C.2 لولوس 1049

5723
الموافقات في شرح الورقات في 

أصول الفقه
الدكتور أحسن حلسانية دار السالم C.1 لولوس 626

5724

إعجاز القرءان الكريم في تشريع 

الميراث وتوظيفه في العلوم 

اإلنسانية واإلجتماعية

رفعت السيد العوضي. د.أ دار السالم C.1 لولوس 617

5725
مناهج التشريع اإلسالمى في 

القرن الثاني الهجري
حممد بلتاجي. د.أ دار السالم C.2 لولوس 1051

5726
األدلة الشرعية دراسة أصولية 

استقرائية
شعبان حممد إمساعيل. د.أ دار السالم C.1 لولوس 619

5727
القواعد الفقهية من خالل كتاب 

قواعد األحكام في مصالح األنام
حممد األنصاري. د.أ دار السالم C.1 لولوس 621

5728

: إتحاف المسلم بما ورد في

الترغيب والترهيب من أحاديث 

البخاري ومسلم

احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري دار السالم C.1 لولوس 620

5729 كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة
أيب القاسم احلسني بن حممد بن املفضل املعروف 

ابلراغب األصفهاين
دار السالم C.2 لولوس 270

5730
الفقه الشافعى الميسر بطريقة 

السؤال والجواب
العالمة الشيخ سيد بن عبدهللا بن حسني التيدي دار املعرفة 2007 لولوس 365



5731

التذهيب في أدلة متن الغاية 

والتقريب المشهور بمتن أبي 

شجاع في الفقه الشافعي

األستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا دار املصطفى C.2 لولوس 629

5732
المنهج القويم بشرح مسائل 

التعليم

اإلمام العالمة الفقيه احملقق شهاب الدين أمحد بن 
حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي

دار املنهاج C.3 لولوس 630

5733

في الفقه )متن الغاية والتقريب 

طبعة جديدة مزيدة  )(الشافعي

(ومنقحة

القاضي أيب شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد 
األصفهاين

دار ابن حزم C.1 لولوس 1059

5734

السيرة النبوية الميسرة للفتيان 

حياة محمد صلى هللا عليه – 

المجلد األول-وسلم 

حممد علي قطب
الدار النموذجية 
للطباعة والنشر C.1 لولوس 627

5735

السيرة النبوية الميسرة للفتيان 

حياة محمد صلى هللا عليه – 

المجلد الثاني-وسلم 

حممد علي قطب
الدار النموذجية 
للطباعة والنشر C.1 لولوس 628

5736 قصص األصحاب في القرآن إبراهيم البحريي
الدار النموذجية 
للطباعة والنشر C.1 لولوس 56

5737
سيد الخلق صلى هللا عليه وسلم 

السيرة النبوية الميسرة– 
شهاب سلطان

الدار النموذجية 
للطباعة والنشر C.1 لولوس 446

5738 غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم حممد علي القطب
الدار النموذجية 
للطباعة والنشر C.1 لولوس 11

5739
قصص - القصص الديني لألطفال 

الحلقة الثانية– السيرة 
عبد احلميد جودة السحار مكتبة مصر 2013 / 1434 لولوس 278



5740
قصص - القصص الديني لألطفال 

الحلقة الثالثة– الخلفاء الراشدين 
عبد احلميد جودة السحار مكتبة مصر 2012 / 1433 لولوس 279

5741

محاور – ما ال نعلمه ألوالدنا 

تربوية غائبة عن ذهنية المربي 

والمدرسة والمجتمع

بشري شكيب . د, أمحد معاذ اخلطيب احلسين. أ
.……اجلابري

دار السالم C.4 لولوس 1058

5742
كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة 

صحيحة
عبد الرمحن عبد الرمحن النقيب. د.أ دار السالم C.2 لولوس 271

5743
– المدخل إلى مناهج المحدثين 

األسس والتطبيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د.أ دار السالم C.3 لولوس 625

5744
اإلمام فخر الدين الرازي 

ومصنفاته
طه جابر العلواين. د.أ دار السالم C.1 لولوس 624

5745

تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد 

شرح عقيلة أتراب القصائد في 

علم الرسم القرآني

أيب البقاء علي بن عثمان بن حممد بن القاصح دار السالم C.1 لولوس 603

5746 الحديث في علوم القرآن والحديث فضيلة الشيخ حسن أيوب دار السالم C.3 لولوس 623

5747 إيثار اإلنصاف في آثار الخالف بسط بن اجلوزي دار السالم C.1 لولوس 631

5748
كشف المغطى من المعاني 

واأللفاظ الواقعة في الموطأ

فضيلة الشيخ مساحة األستاذ اإلمام حممد الطاهر 
ابن عاشور

دار السالم C.4 لولوس 272

5749
التشريع اإلسالمي والمدارس 

الفقهية المعاصرة
حممد بن إبراهيم. د دار السالم C.1 لولوس 632

5750
سيرة خاتم النبيين صلى هللا عليه 

وسلم
أبو السحن علي احلسين الندوي دار ابن كثري C.2 لولوس 161

5751
القواعد األصولية المستنبطة من 

فقه السيدة عائشة رضي هللا عنها
الدكتورة دعاء مازن عبد املعاضيدي دار السالم C.1 لولوس 633



5752 طبعة جديدة ملونة– هداية النحو  مكتبة البشرى البشرى C.2 لولوس 41

5753 تعليم المتعلم طريق التعلم اإلمام برهان اإلسالم الزرنوجى قدميى كتب خانه _ لولوس 602

5754 الجزء األول– قصص النبيين  أبو احلسن علي احلسين الندوي فضل رىب ندوى 2015 لولوس 274

5755 الجزء الثانى– قصص النبيين  أبو احلسن علي احلسين الندوي فضل رىب ندوى 2015 لولوس 275

5756 الجزء الثالث– قصص النبيين  أبو احلسن علي احلسين الندوي فضل رىب ندوى 2015 لولوس 276

5757 الجزء الرابع– قصص النبيين  أبو احلسن علي احلسين الندوي فضل رىب ندوى 2015 لولوس 277

5758
شرح مائة عامل بال إعراب 

وحاشية
الشيخ اإلمام عبد القاهر اجلرجاىن مفتاح العلوم 2011 لولوس 178

5759
فتح الوهاب المالك في حل ألفاظ 

عمدة السالك وعدة الناسك
طه بن عبد احلميد بن حممد محادي دار الضياء C.1 لولوس 370

5760

 (26)بحوث إسالمية هامة 

محاضرة في الشريعة اإلسالمية 

وفقهها ومصادرها

عبدهللا انصح علوان. د دار السالم C.3 لولوس 1065

5761 الوافي في شرح األربعين النووية
الدكتور حميي الدين / الدكتور مصطفى ديب البغا 
مستو

دار املصطفى C.1 لولوس 111

5762
فقه العبادات الميسر على 

المذهب الشافعي
حممد خلف القزعل. د دار اخلري C.2 لولوس 366

5763

شبهات  (7)بحوث إسالمية هامة 

وردود حول العقيدة الربانية 

وأصل اإلنسان

عبدهللا انصح علوان دار السالم C.8 لولوس 175

5764
المقدمة الحضرمية في فقه 

السادة الشافعية

الشيخ العالمة الفقيه عبدهللا بن عبد الرمحن اب 
فضل احلضرمي

دار املنهاج C.3 لولوس 1063

5765 خمس رسائل في الفرق والمذاهب
الشيخ اإلسالم ابن كمال ابشا مشس الدين أمحد 

بن سليمان بن كمال ابشا
دار السالم C.1 لولوس 60



5766 المعين في تفسير كالم األصوليين الدكتور عبد هللا ربيع عبد هللا حممد دار السالم C.1 لولوس 1060

5767

تطبيق  – 20فى ظالل اإلسالم 

الضبط )الشريعة بين آليتى 

( الضبط القانونى)و (اإلجتماعى

(دور السلطة)و (دور األمة)وبين 

حيىي رضا جاد. د دار املعارف - لولوس 368

5768

بشير اليسر شرح ناظمة الزهر 

في علم الفواصل لإلمام الشاطبي 

رضي هللا عنه

عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.2 لولوس 160

5769 مختصر صحيح مسلم احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري مكتبة الصفا C.1 لولوس 1064

5770

مختصر صحيح البخاري المسمى 

التجريد الصريح ألحاديث الجامع 

الصحيح

اإلمام زين الدين أمحد بن عبد اللطيف الزبيدي مكتبة الصفا 2005 / 1426 لولوس 1061

5771
خطب الرسول صلى هللا عليه 

وسلم في حجة الوداع
رفعت السيد العوضي. د.أ دار السالم C.1 لولوس 59

5772

تطبيق الشريعة بين الواقع 

مباحث وحقائق – والمأمول 

تاريخية في قضية تقنين الشريعة 

اإلسالمية وتطبيقها

حممد وفيق زين العابدين دار السالم C.1 لولوس 606

5773
معالم – نظرية النقد الفقهي 

لنظرية تجديدية معاصرة
الدكتور أبو أمامة نوار بن الشلي دار السالم C.1 لولوس 221

5774
المقصد األسنى في شرح معاني 

أسماء هللا الحسنى
اإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل دار السالم C.1 لولوس 1066

5775

فقه التاريخ عند الدكتور فريد 

األنصاري المفهوم والمنهج 

والقضايا

حممد الربكة. د/ سعيد بنحمادة . د دار السالم C.1 لولوس 367



5776 نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء
العالمة الفقيه السيد أمحد بن عمر الشاطري 

العلوي الرتميي احلضرمي الشافعي
دار املنهاج C.3 لولوس 220

5777

شرح منحة مولي البر فيما زاده 

كتاب النشر في القراءات العشر 

على الشاطبية والدرة

فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.1 لولوس 177

5778

المدخل الوجيز في التعريف 

بمذهب إمام الفقه والحديث مالك 

بن أنس رضي هللا عنه

أمحد علي طه راين. د.أ دار السالم C.1 لولوس 1062

5779

رؤية – اإلنسان بين شريعتين 

قرآنية في معرفة الذات ومعرفة 

اآلخر

عبد احلميد أمحد أبو سليمان. د.أ دار السالم C.2 لولوس 634

5780 (1)من نظريات الفقه اإلسالمي  أمحد حممود اخلويل. د دار السالم C.1 لولوس 219

5781
الباهر في حكم النبي صلى هللا 

عليه وسلم بالباطن والظاهر
اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي دار السالم C.1 لولوس 159

5782 تيسير متن أبي شجاع زينب عبد العزيز. د.أ دار السالم C.2 لولوس 605

5783
أضواء على  (9)رسائل اإلصالح 

محاورات الشيخ الغزالي
حممد عمارة. د.أ دار السالم C.1 لولوس 164

5784
شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام 

نافع
فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي دار السالم C.2 لولوس 176

5785
أحكام  – 5بحوث إسالمية هامة 

الزكاة على ضوء المذاهب األربعة
عبد هللا انصح علوان دار السالم C.8 لولوس 162

5786
الدعوة  – 3من هدي اإلسالم 

إلى اإلسالم وأركانها
فضيلة األستاذ أمحد عز الدين البيانوين دار السالم C.1 لولوس 1071



5787

– موجز سيرة خاتم أنبياء هللا 

محمد صلى هللا عليه وسلم 

المصطفى الشفيع

إبراهيم حممد صقر _ 2013 لولوس 1070

5788 القراءات أحكامها ومصدرها شعبان حممد إمساعيل. د دار السالم C.4 لولوس 280

5789
الصالة الخاشعة هي الصالة 

النافعة
أمحد قالش دار السالم C.4 لولوس 160

5790 أفعال اإلنسان بين الجبر واالختيار الدكتور عبد هللا انصح علوان دار السالم C.2 لولوس 635

5791

رسالة إلى - اإلسالم دين السالم 

الضمير اإلنساني إلنقاذ السالم 

العالمي

عبد الصبور شاهني. د.أ دار السالم C.1 لولوس 636

5792 اإلستدالل عند األصوليين الدكتور أسعد عبد الغين السيد الكفراوي دار السالم C.3 لولوس 640

5793
الفروق عند األصوليين والفقهاء 

دراسة تأصيلية
الدكتور عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن دار التدمرية C.1 لولوس 369

5794

المنهج اإلسالمي في الجرح 

والتعديل دراسة منهجية في 

علوم الحديث

فاروق محادة. د.أ دار السالم C.2 لولوس 1067

5795 الموقظة في علم مصطلح الحديث
اإلمام احلافظ احملدث املؤرخ مشس الدين حممد بن 

أمحد الذهيب
دار السالم C.8 لولوس 1068

5796

جامع العلوم والحكم في شرح 

-1خمسين حديثا من جوامع الكلم 

3

زين الدين أيب الفرج عبد الرمحننب شهاب الدين 
ابن أمحد بن رجب احلنبلي البغدادي

دار السالم C.3 لولوس 157

5797
التمهيد في تخريج الفروع على 

األصول

اإلمام مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن 
احلسن اإلسنوي

مؤسسة الرسالة C.5 لولوس 610

5798
اإلتكيت – ذو قيات إسالمية 

اإلسالمي
عبد اللطيف الربجياوي. م دار اإلرشاد للنشر 2008 لولوس 20



5799 اللمعات- 3كليات رسائل النور  بديع الزمان سعيد النورسى دار سوزلر للنشر C.7 لولوس 64
5800 الكلمات- 1كليات رسائل النور  بديع الزمان سعيد النورسى دار سوزلر للنشر C.7 لولوس 272

5801
 – 24بحوث إسالمية هامة 

اإلسالم والحب
عبدهللا انصح علوان دار السالم C.7 لولوس 163

5802
الهدى  – 3من هدي اإلسالم 

والضالل
فضيلة األستاذ أمحد عز الدين البيانوين دار السالم C.1 لولوس 1073

5803
دراسة في – فقه واقع األمة 

المفهوم  الشروط والعوائق
الشاهد البوشيخي. د.أ دار السالم C.1 لولوس 371

5804
الصالة الخاشعة هي الصالة 

النافعة
أمحد قالش دار السالم C.3 لولوس 638

5805 من كنوز اإلسالم أمحد القالش دار السالم C.1 لولوس 1074
5806 مسرحيات إسالمية سليم عبد القادر زجنري دار السالم C.1 لولوس 1075

5807
العشر  – 14من هدي اإلسالم 

المهلكات
فضيلة األستاذ أمحد عز الدين البيانوين دار السالم C.1 لولوس 1072

5808
 - 1ومضات من السيرة النبوية 

أضواء على البعثة المحمدية
فاروق محادة. د.أ دار السالم C.1 لولوس 639

5809

 – 4ومضات من السيرة النبوية 

التربية والتعليم في المدرسة 

المحمدية

الدكتور عبد الكرمي عكيوي دار السالم C.1 لولوس 608

5810
 – 3ومضات من السيرة النبوية 

لمع من المعجزات النبوية
الدكتور حممد بنكريان دار السالم C.1 لولوس 65

5811
التعليم الديني بين التجديد 

والتجميد
طه جابر العلواين. د.أ دار السالم C.1 لولوس 609

5812 البتاني الرقي – 5أعالمنا  علي شواخ إسحاق الشعييب دار السالم C.1 لولوس 637



5813

ديوان جواهر السلوك فى مدايح 

للشاعر هالل بن سعيد بن عرابة 

العماني

الدكتور داؤد سلوم وزارة الرتاث والثقافة C.4 لولوس 226

5814 جالء العمى شرح ميمية الدما الشيح خلفان بن مجيل السيايب السمائلي العماين وزارة الرتاث والثقافة 2007 لولوس 158

5815 الجزء الثالث– حصاد الخطب  حممد بن سامل اخلروصى
وزارة األوقاف 

والسئوون الدينية C.3 لولوس 222

5816

العالقات التكاملية بين 

المؤسسات المالية اإلسالمية 

وآثارها التنموية

الدكتور حممد عدانن بن الضيف دار النفائس C.1 لولوس 257

5817 فى ظالل آية انئلة هاشم صربي دار النفائس C.1 لولوس 372

5818

قصص معجزات الرسول صلى 

معجزة ) (5)هللا عليه وسلم 

(انشقاق القمر وتسبيح الحصى

سعد حسن حممد/ طه عبد الرءوف سعد  دار اللطائف 2006 لولوس 286

5819

قصص معجزات الرسول صلى 

معجراته ) (4)هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم مع الجن 

(والقرين

سعد حسن حممد/ طه عبد الرءوف سعد  دار اللطائف 2006 لولوس 285

5820
الغالم الذى  (1)قصص الصحابة 

اختار الجنة
سلوى العناين دار اللطائف C.1 2003 لولوس 281

5821
مهمة فى  (3)قصص الصحابة 

سبيل هللا
سلوى العناين دار اللطائف C.1 2003 لولوس 282

5822
امرأة من  (4)قصص الصحابة 

أهل الجنة
سلوى العناين دار اللطائف C.1 2003 لولوس 283

5823
األم  (5)قصص الصحابة 

والفارس الشهيد
سلوى العناين دار اللطائف C.1 2003 لولوس 284



5824 تعليم التجويد _ املركز الثقايف العرىب _ لولوس 611

5825
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى يونس عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 296

5826
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى موسى عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 297

5827

– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى محمد صلى هللا 

عليه وسلم

عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 295

5828
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى إبراهيم عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 294

5829
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى نوح عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 293

5830
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى أيوب عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 292

5831
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى عيسى عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 291

5832
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى يوسف عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 290

5833
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى صالح عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 289



5834
– قصص معجزات األنبياء 

معجزة النبى سليمان عليه السالم
عبد التواب يوسف دار اللطائف 2006 لولوس 288

5835
سيد  – 10– قصص الصحابة 

الشهداء
سلوى العناين دار اللطائف C.1 2003 لولوس 287

5836
 – 2– قصص معجرات الرسول 

معجزة الغار
سعد حسن حممد, طه عبد الرءوف سعد دار اللطائف C.1 2006 لولوس 299

5837
 – 3– قصص معجرات الرسول 

معجزة اإلسراء والمعراج
سعد حسن حممد, طه عبد الرءوف سعد دار اللطائف C.1 2006 لولوس 298

5838
 (2)كليات رسائل النور 

المكتوبات
بديع الزمان سعيد النورسى دار سوزلر للنشر 2014الطبعة السابعة  لولوس 273

5839
اشارات  (5)كليات رسائل النور 

االعجاز فى مظان االعجاز
بديع الزمان سعيد النورسى دار سوزلر للنشر 2014الطبعة السابعة  لولوس 276

5840 10-الفهارس لكليات رسائل النور حازم انظم فاضل دار سوزلر للنشر 2014الطبعة الثانية  لولوس 373

5841

   القصص الديني الحلقة االولى 

سفينة نوح    : قصص االنبياء

(3)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 302

5842

       القصص الديني الحلقة 

ارم ذات : االولى قصص االنبياء

(4)العماد   

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 303

5843
  القصص الديني الحلقة االولى 

(5)ناقة صالح   : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 304



5844
   القصص الديني الحلقة االولى 

(1)ادم وحواء : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 300

5845
   القصص الديني الحلقة االولى 

(2)قابيل وهابيل : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 301

5846

   القصص الديني الحلقة االولى 

ابراهيم يبحث : قصص االنبياء

(6)عن هللا 

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 305

5847

   القصص الديني الحلقة االولى 

فداء اسماعيل : قصص االنبياء

(7)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 306

5848

   القصص الديني الحلقة االولى 

يوسف الصديق : قصص االنبياء

(8)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 307

5849

   القصص الديني الحلقة االولى 

تحقيق الرؤيا : قصص االنبياء

(9)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 308

5850

   القصص الديني الحلقة االولى 

أيوب عليه : قصص االنبياء

(10)السالم 

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 309

5851

   القصص الديني الحلقة االولى 

يونس بن متى : قصص االنبياء

(11)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 310

5852

   القصص الديني الحلقة االولى 

مدين وشعيب : قصص االنبياء

(12)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 311



5853

   القصص الديني الحلقة االولى 

موسى والعصا : قصص االنبياء

(13)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 312

5854

   القصص الديني الحلقة االولى 

موسى وااللواح : قصص االنبياء

(14)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 313

5855

   القصص الديني الحلقة االولى 

موسى والرجل : قصص االنبياء

(15)الصالح 

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 314

5856
   القصص الديني الحلقة االولى 

(16)داود : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 315

5857

   القصص الديني الحلقة االولى 

سليمان وبلقيس : قصص االنبياء

(17)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 316

5858

   القصص الديني الحلقة االولى 

عيسى بن مريم : قصص االنبياء

(18)

عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 317

5859
   القصص الديني الحلقة االولى 

(19)اهل الكهف : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 318

5860
   القصص الديني الحلقة االولى 

(20)قدرة هللا : قصص االنبياء
عبد احلميد جودة السحار للناشر مكتبة مصر لولوس 319

5861
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

1علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم امني اخلوىل الطبعة الثانية لولوس 1076

5862
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

2علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1077



5863
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

3علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم امني اخلوىل الطبعة الثانية لولوس 1078

5864
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

4علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1079

5865
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

5علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1080

5866
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

6علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1081

5867
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

7علمية ادبية
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1082

5868
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

8علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1083

5869
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

9علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1084

5870
مجلة القضاء الشرعى شرعية 

10علمية ادبية 
الرسائل العلمية ترسل ابسم حممد ابراهيم اجلزيرى الطبعة الثانية لولوس 1085

5871

 : قصص نساء االنبياء  (1)

 قصص وعبر وايات فى حياة

 نساء االنبياء زوجة ادم زوجة

نوح زوجة لوط

حممد على قطب دار اللطائف لولوس 367

5872

 : قصص نساء االنبياء (2) 

 قصص وعبر وايات فى حياة

 ,نساء االنبياء زوجتا ابراهيم

زوجة اسحاق, زوجة اسماعيل , 

زوجة يعقوب

حممد على قطب دار اللطائف لولوس 368



5873

 : قصص نساء االنبياء (3) 

 قصص وعبر وايات فى حياة

زوجة يوسف: نساء االنبياء  , 

زوجة موسى, زوجة أيوب

حممد على قطب دار اللطائف لولوس 369

5874

 : قصص نساء االنبياء (4) 

 قصص وعبر وايات فى حياة

زوجة  داود: نساء االنبياء  , 

زوجة سليمان

حممد على قطب دار اللطائف لولوس 370

5875

 : قصص نساء االنبياء (5)

 قصص وعبر وايات فى حياة

زوجة  زكريا: نساء االنبياء   , 

مريم

حممد على قطب دار اللطائف لولوس 371

5876 من قصص االنبياء لالطفال رشا ابراهيم ابنوراما املعارف لولوس 1086
5877 قصص االنبياء لالطفال عماد الشافعى دار الکتاب العريب لولوس 374

5878

الغار ونزهة فى حديقة االسالم 

العاب ومسابفات اسالمية تناسب 

جميع االعمار

فاطمة احلمصى ملسات لولوس 12

5879
قصص القران لالطفال المجموعة 

االولى
عاد الشافعى دار الکتاب العريب لولوس 372

5880
قصص القران لالطفال المجموعة 

الثانية
عاد الشافعى دار الکتاب العريب لولوس 373

5881
سلسلة العلوم االسالمية الميسرة 

 مصطلح الحديث الميسر٤
د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 448

5882

سلسلة العلوم االسالمية الميسرة 

 احکام التالوة والتجويد ٣

الميسرة

د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 258



5883

سلسلة العلوم االسالمية الميسرة 

 اصول التخريج ودراسة ٢

االسانيد الميسرة

د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 447

5884
سلسلة التراث االسالمي المشجر 

 تشجير زاد المستقنع٨
د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 452

5885

سلسلة التراث االسالمي المشجر 

 تشجير دليل الطالب لنيل ٢

المطالب

د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 450

5886
سلسلة التراث االسالمي المشجر 

 تشجير متن الغاية والتقريب٣
د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 451

5887

-توحيد )الواضح فى اصول الدين 

لطالب  (سيرة- حديث- تفسير

الصف الثانى االعدادى

د بشري عبد هللا على املکتبة االزهرية لولوس 112

5888

-توحيد )الواضح فى اصول الدين 

وقف  (سيرة - حديث- تفسير

المنهج الجديد لطالب الصف 

االول االعدادى الفصل الدارسي 

االول والثانى

املکتبة االزهرية لولوس 113

5889
 القواعد ٦العلوم االسالمية 

الفقهية الميسرة
د عماد على مجعة دار النفائس لولوس 259

5890 (المشحر)فقه المعامالت  ا د حممد رواس قلعة جى دار النفائس لولوس 374

5891
سلسلة التراث االسالمى المشجر 

 تشجير روضة الناظرالبن قدامة١
ا د حممد رواس قلعة جى دار النفائس لولوس 449

5892
الواضح فى اصول الدين لطالب 

الصف الثالث االعدادى
د بشري عبد هللا على املکتبة االزهرية لولوس 114



5893

القصص الديني الحلقة الثانية 

هاشم ابن عبد : قصص السيرة 

(1)مناف 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 320

5894

القصص الديني الحلقة الثانية 

عبد المطلب جد : قصص السيرة 

(2)النبى 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 321

5895

القصص الديني الحلقة الثانية 

عبد هللا وامنة : قصص السيرة 

(3)

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 322

5896
القصص الديني الحلقة الثانية 

4مولد الرسول : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 323

5897

القصص الديني الحلقة الثانية 

حليمة السعدية : قصص السيرة 

5

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 324

5898
القصص الديني الحلقة الثانية 

6اليتيم : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 325

5899

القصص الديني الحلقة الثانية 

خديجة بنت : قصص السيرة 

7خويلد 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 326

5900
القصص الديني الحلقة الثانية 

8الوحى : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 327

5901

القصص الديني الحلقة الثانية 

المسلمون : قصص السيرة 

9االوائل 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 328

5902
القصص الديني الحلقة الثانية 

10االضطهاد : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 329



5903

القصص الديني الحلقة الثانية 

الهجرة الى : قصص السيرة 

11الحبشة 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 330

5904
القصص الديني الحلقة الثانية 

12ايام الشدة : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 331

5905
القصص الديني الحلقة الثانية 

13الهجرة : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 332

5906
القصص الديني الحلقة الثانية 

14غزوة بدر : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 333

5907
القصص الديني الحلقة الثانية 

15غزوة احد : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 334

5908
القصص الديني الحلقة الثانية 

16الخندق  : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 335

5909

القصص الديني الحلقة الثانية 

صلح الحديبية : قصص السيرة 

17

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 336

5910

القصص الديني الحلقة الثانية 

الدعوة الى : قصص السيرة 

18االسالم 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 337

5911
القصص الديني الحلقة الثانية 

19فتح مكة : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 338

5912
القصص الديني الحلقة الثانية 

20غزوة حنين : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 339



5913
القصص الديني الحلقة الثانية 

21غزوة تبوك : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 340

5914
القصص الديني الحلقة الثانية 

22حجة الوداع : قصص السيرة 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 341

5915

القصص الديني الحلقة الثانية 

النبي الصالح : قصص السيرة 

23

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 342

5916

القصص الديني الحلقة الثانية 

وفاة الرسول : قصص السيرة 

24

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 343

5917

القصص الديني الحلقة الرابعة 

الرحى : العرب فى اروبا 

1والطلسم 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 344

5918
القصص الديني الحلقة الرابعة 

2رؤيا الرسول : العرب فى اروبا 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 345

5919
القصص الديني الحلقة الرابعة 

3ملك االندلس : العرب فى اروبا 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 346

5920

القصص الديني الحلقة الرابعة 

طارق بن زياد : العرب فى اروبا 

4

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 347

5921

القصص الديني الحلقة الرابعة 

نهاية موسى : العرب فى اروبا 

6بن نصير 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 348



5922

القصص الديني الحلقة الرابعة 

العرب فى : العرب فى اروبا 

7فرنسا 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 349

5923
القصص الديني الحلقة الرابعة 

8شارل مارتل : العرب فى اروبا 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 350

5924
القصص الديني الحلقة الرابعة 

9صقر قريش : العرب فى اروبا 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 351

5925

القصص الديني الحلقة الرابعة 

عودة العرب : العرب فى اروبا 

10الى غزو فرنسا 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 352

5926

القصص الديني الحلقة الرابعة 

الحكم بن : العرب فى اروبا 

11هشام 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 353

5927

القصص الديني الحلقة الرابعة 

العرب فى : العرب فى اروبا 

12كريت 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 354

5928

القصص الديني الحلقة الرابعة 

العرب فى : العرب فى اروبا 

13صقلية 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 355

5929

القصص الديني الحلقة الرابعة 

عبد الرحمن : العرب فى اروبا 

14وطروب 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 356

5930

القصص الديني الحلقة الرابعة 

العرب فى :  العرب فى اروبا 

15ايطاليا 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 357



5931

القصص الديني الحلقة الرابعة 

عبد الرحمن : العرب فى اروبا 

16الناصر 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 358

5932

القصص الديني الحلقة الرابعة 

الحكم بن : العرب فى اروبا 

17الناصر 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 359

5933

القصص الديني الحلقة الرابعة 

االميرة صبح : العرب فى اروبا 

18

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 360

5934

القصص الديني الحلقة الرابعة 

المنصور ابن : العرب فى اروبا 

19هبى عامر 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 361

5935

القصص الديني الحلقة الرابعة 

والدة وابن : العرب فى اروبا 

20زيدون 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 362

5936

القصص الديني الحلقة الرابعة 

الجاهلية : العرب فى اروبا 

21الثانية 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 363

5937
القصص الديني الحلقة الرابعة 

22شقاق : العرب فى اروبا 
عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 364

5938

القصص الديني الحلقة الرابعة 

انتصار : العرب فى اروبا 

23االسبان 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 365

5939

القصص الديني الحلقة الرابعة 

اخ ر ايام : العرب فى اروبا 

24العرب فى االندلس 

عبد احلميد جودة السحار الناشر مكتبة مصر لولوس 366

5940 الشهادتان للمسلم الصغير دار سفري لولوس 179
5941 الزكاة للمسلم الصغير دار سفري  سورية لولوس 57



5942 الحج للمسلم الصغير دار سفري لولوس 223

5943 بديع الزمان سعيد النورسى سيرة ذاتية9كليات رسائل النور 
الطبعة السابعة 

2014
دار سوزلر للنشر لولوس 274

5944 بديع الزمان سعيد النورسى الشاعات4كليات رسائل النور 
الطبعة السابعة 

2014
دار سوزلر للنشر لولوس 275

5945 بديع الزمان سعيد النورسى  المكتوبات2كليات رسائل النور 
الطبعة السابعة 

2014
دار سوزلر للنشر لولوس 273

5946

فتح الجليل للععبد الزليل رسالة 

هللا )فى تفسير قول هللا تعالى 

(ولي الذين امنوا

حممد رفعت زجنري. د
الطبعة االوىل 

1423_2002
مؤسسة الرايت لولوس 375

5947 مذكرة فى أهم أحكام واداب السفر الشيخ الدكتور حممد منري احلياك
الطبعة االوىل 

1423_2015
دمشق الصاحلة لولوس 1087

5948
نصب الموائد لذكر الفتاوى 

والنوادر والفوائد
عبد هللا التلريي

الطبعة االوىل 
1423_1993

دار ابن حزم لولوس 222

5949
نصب الموائد لذكر الفتاوى 

والنوادر والفوائد  الجزء الثاني
عبد هللا التلريي

الطبعة االوىل  
1416 - 1995

دار ابن حزم لولوس 223

5950
العرف واثره فى التطبيق الفقهي 

وقف المذهب الحنفي
االستاذ الدكتور ابسم حسني عيتاين

الطبعة االوىل  
1438-2017

مؤسسة الرسالة انشرون لولوس 260

5951

االربعون العجلونية المسماة عقد 

الجوهر الثمين  فى اربعين حديثا 

من احاديث سيد المرسلين

حملدث الشام العالمة امساعيل بن حممد العجلوين
الطبعة الثانية 

1435-2014
شركة دار االبشائر 

االسالمية
لولوس 649



5952
درء االنتقاص عن عمرو بن 

العاص
حممد بن كمال خالد السيوطى

الطبعة االوىل 
1431-2010

دار طيبة لولوس 227

5953
االصابة فيمن نزل حمص من 

الصابة رضوان هللا تعالى عليهم
الدكتور حممد منري بن عبد الفتاح احلايك

الطبعة االوىل 
1435- 2014

دار املقتبس لولوس 650

5954 الرافة والرحمة
مجعة ورتبه الشيخ د حممد منري بن عبد الفتاح 

احلايك
الطبعة االوىل  

1438-2016
دار افنان لولوس 165

5955

الميدى الفقهية على مذهب االمام 

الشفعي رضى هللا عنه الجزء 

الرابع

عمر عبد اجلبار مكتبة الشيح سامل بن 
سعد نبهان لولوس 651

5956
سلسلة أطفال المسلمين المصورة 

 جزء تبارك الجزء الثاني15
حممد علي. د  دار السلف الصاحل لولوس 457

5957
سلسلة أطفال المسلمين المصورة 

 جزء تبارك الجزء االول14
حممد علي. د  دار السلف الصاحل لولوس 456

5958
سلسلة أطفال المسلمين المصورة 

  تفسير جزء عم الجزء االول12
حممد علي. د  دار السلف الصاحل لولوس 455

5959
سلسلة أطفال المسلمين المصورة 

  تفسير جزء عم الجزء الثاني13
حممد علي. د  دار السلف الصاحل لولوس 454

5960
سلسلة روعة البيان في تعليم 

ايات الرحمن
مسية حممد مربوك دار السلف الصاحل لولوس 453

5961
تفسير القران الكريم  سورة 

الفاتحة

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 612



5962
 سورة 2تفسير القران الكريم 

البقرة

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 613

5963
 سورة 3تفسير القران الكريم 

البقرة القسم الثاني

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 614

5964
 سورة 4تفسير القران الكريم 

65 الى 34البقرة من اية 

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 615

5965

  اية 5تفسير القران الكريم 

الكرسي وسورة النور من اية 

35 الى 34

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 616

5966
   سورة 6تفسير القران الكريم 

يس

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 617

5967

   سورة 7تفسير القران الكريم 

الواقعة سورة الجمعة سورة 

الطارق سورة االعلى سورة 

الزلزلة

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 618

5968
 سورة 8تفسير القران الكريم 

السجدة وسورة الحديد

صدر املتأهلني حممد بن  ابراهيم صدر الدين 
الشريازي

الطبعة الثانية  
1419-1998

دار التعارف 
للمطبوعات بيوت لبنان

لولوس 619

5969 التفسير العلمي للقران فى الميزان الدكتور امحد عمر ابو حجر دار املدار االسالمي لولوس 620



5970
أشهر ما تضمنه الكتاب المبين 

من التضمين
الشيخ د حممد منري بن عبد الفتاح احلايك

الطبعة االوىل 
1438 - 2017

دمشق  منطقة الصاحلية لولوس 653

5971
احكام القران الجزء االول الفاتحة 

البقرة-

لالمام ايب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم 
املعروف ابن الفرس االندلسي

الطبعة االوىل 
1437-2006

دار ابن حزم لولوس 654

5972
احكام القران الجزء الثانى  ال 

المائدة-عمران 

لالمام ايب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم 
املعروف ابن الفرس االندلسي

الطبعة االوىل 
1437-2006

دار ابن حزم لولوس 655

5973
احكام القران الجزء الثالث االنعام 

المعوذتين- 

لالمام ايب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم 
املعروف ابن الفرس االندلسي

الطبعة االوىل 
1437-2006

دار ابن حزم لولوس 656

5974
المبادى الفقهية على مذهب 

الشافعى الجزء الرابع
عمر عبد اجلبار مكتبة الشيح سامل بن 

سعد نبهان لولوس 651

5975
المبادى الفقهية على مذهب 

الشافعى الجزء الثانى
عمر عبد اجلبار مكتبة الشيح سامل بن 

سعد نبهان لولوس 652

5976
صفوة االمداد فى معرفة البنى 

صلى هللا عليه وسلم باالفراد
الشيخ د حممد املنري بن عبد الفتاح احلايك 2016الطبعة االوىل  دار افنان لولوس 161

5977
عمدة القاري والسامع فى ختم 

الصحيح الجامع
احلافظ حممد عبد الرمحن السخاوى 1418الطبعة االوىل  دار عامل الفوائد للنشر 

والتوزيع لولوس 261

5978
كتاب االربعين فى فضائل الخلفاء 

الراشدين
االمام عبد الرمحن بن اىب بكر السيوطي

الطبعة االوىل 
1438-2007

دار ابن حزم لولوس 281

5979

المؤلفة فى المؤلفة رسالة فى 

تراجم الصحابة المؤلفة قلوبهم 

على االسالم رضوان هللا عليهم

العالمة عبد القادر الطربى
الطبعة االوىل 

1436 -2015
دار النوادر لولوس 1088



5980
المبادى الفقهية على مذهب 

الشافعى الجزء الثالث
عمر عبد اجلبار مكتبة الشيح سامل بن 

سعد نبهان لولوس 657

5981
مجموعة مهمات المتون فى 

مختلف العلوم والفنون

الشيخ أبو عبد هللا حممد بن حممد بن داود 
الصنهاجي

الطبعة االوىل 
1436 -2015

دار الكتب االسالمية لولوس 1089

5982
متن االجرومية فى النحو 

والصرف

االمام  أيب عبد هللا حممد بن حممد بن  حممد داود 
الصنهاجي

دار عمر املختار لولوس تنفا جف 1090

5983
تذكرة السامع والمتكلم فى ادب 

العالم والمتعلم

الشيخ العامل بدر الدين ايب عبد هللا حممد بن 
ابراهيم بن سعد هللا ابن مجاعة الكناين

مكتبة دار الدقائق لولوس 621

5984 حممد انصر بن وان عبد الوهابتحسين المقال فى شرح متن بناء االفعال     Pustaka Salam لولوس تنفا جف 622
5985 حممد انصر بن وان عبد الوهابالخالصة النحوية فى شرح متن االجرومية     Pustaka Salam لولوس تنفا جف 61

5986

عقد اليواقيت الجزهرية فى 

الشمائل الحمدية واالخالق 

المصطفوية

الراجى رضى الكرمي املنان البارى ابراهيم بن 
مسران البنجري

الطبعة االوىل 
ه1437 م 2016

جملس البنجرى للتفقه 
ىف الدين

لولوس 262

5987
روضة االنوار فى شمائل البنى 

المختار صلى هللا عليه وسلم

اتليف الفقري اىل هللا البارى ابراهيم بن مسران 
البنجري

جمليس البنجري التفقه 
ىف الدين لولوس 166

5988 الوسائل العقيدة للحياة السعيدة البارى ابراهيم بن مسران البنجري جمليس البنجري التفقه 
ىف الدين لولوس 115

5989
الفتح االسنى فى الصالة البنجرية 

على خير البرية باالسماء الحسنى

ابراهيم بن مسران البنجري تقريط الشيخ حممود 
دخال الزملكاىن الدمشقى

الطبعة االوىل 
ه1437 م 2016

جمليس البنجري التفقه 
ىف الدين

لولوس 376



5990
الدر المنظم فى اخالق النبي 

االعظم صلى هللا عليه وسلم
ابراهيم بن مسران البنجري

الطبعة االوىل 
ه1438 م 2017

جمليس البنجري التفقه 
ىف الدين

لولوس 228

5991 شرح تعليم المتعلم الشيخ ابراهيم بن امساعيل
الطبعة االوىل 

ه1436 م 2016
دار االمام الشافعى لولوس 180

5992
شرح االربعين النووية فى 

االحاديث الحيحة النبوية

االمام احلافظ شيخ االسالم حميي الدين هىب زكراي 
حيىي بن شرف النووى الدمشقى الشافعى

دار الستوسى للرتاث 
االسالمى

لولوس 181

5993
 قصة وقصة من حياة ابي 100 

بكر الصديق رضى هللا عنه
حممد الصديق املنشاوى دار الفضيلة لولوس 393

5994
 قصة وقصة من حياة على 100 

بن ابى طالب كرم هللا وجهه
حممد الصديق املنشاوى دار الفضيلة لولوس 392

5995 كتاب الفروق
: اسعد بن حممد احلسن النيسابورى احلنفى  حتقيق

الدكتور حممد طوم
الطبعة االوىل دار السالم لولوس 282

5996
 (5)سلسلة قصص االنبياء  

ابراهيم عليه السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 458

5997
 (8)سلسلة قصص االنبياء 

اسحاق عليه السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 459

5998
 (10)سلسلة قصص االنبياء 

موسى وهارون عليهما السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 460

5999
 (17)سلسلة قصص االنبياء 

سليمان عليه السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 461



6000
 (18)سلسلة قصص االنبياء  

زكريا ويحيى عليهم السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 462

6001
 (20)سلسلة قصص االنبياء 

محمد صلى هللا عليه السالم
اشرف عبد العزيز, مرمي حيىي  بار ادريس لولوس 463

6002

حقوق المسبحون فى الشريعة 

-ISBN 978االسالمية       

603-507-407-4

ا د حسن عبد الغىن ابو غدة 2016 دار جامعة الملك 
سعود للنشر

لولوس 224

6003

االسالم فى الفكر االوروبي        

           ISBN 978-996-

55-718-20

الربت حوراىن 2011 جامعة الملك 

سعود
لولوس 658

6004
التفسير العظيم المسمى تفسير 

القران العظيم الجزء الثانى

االمام المجتهد سلطان العلماءالعزيز 

عبد السالم

الطبعة الثانية 

2012
دار النور لولوس 623

6005
التفسير العظيم المسمى تفسير 

القران العظيم الجزء الثالث

االمام المجتهد سلطان العلماءالعزيز 

عبد السالم

الطبعة الثانية 

2012
دار النور لولوس 624

6006
التفسير العظيم المسمى تفسير 

القران العظيم الجزء الرابع

االمام المجتهد سلطان العلماءالعزيز 

عبد السالم

الطبعة الثانية 

2012
دار النور لولوس 625

6007 تفسير الجاللين الميسر
جالل الدين المحىل وجالل الدين 

السيوىط
2003 لونجمان لولوس 688

6008
نور اليقين معجم فى اعراب 

القران

الدكتور عىل عبد المنعم عبد الحميد  

الدكتور محمد سيد السيوىط
لونجمان لولوس 224

6009
المفصل فى تفسير القران الكريم 

المشهور بتفسير الجاللين

 االمام جالل الدين المحىل واالمام 

جالل الدين السيوىط
لونجمان لولوس 1091



6010
التفسير العظيم المسمى تفسير 

القران العظيم الجزء الثانى

االمام المجتهد سلطان العلماءالعزيز 

عبد السالم

الطبعة الثانية 

2012
دار النور لولوس 626

6011
التزكيه على منهاج النبوة تزكية 

القلب
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 627

6012
التزكيه على منهاج النبوة 

مقدمات فى التزكية
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 628

6013
التزكيه على منهاج النبوة تزكية 

العقل والفكر
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 629

6014
التزكيه على منهاج النبوة تزكية 

الحسد التزكية العلمية
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 630

6015
التزكيه على منهاج النبوة تزكية 

(الجزء االول )االخالق واالداب 
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 631

6016
التزكيه على منهاج النبوة تزكية 

(الجزء الثانى )االخالق واالداب 
الدكتور معاذ سعيد حوى

الطعة االوىل 

2018
دار النور لولوس 632

6017 احكام التركات والمواريث االمام محمد ابو زهرة دار الفكر العربى لولوس 225

6018
الوجيز فى شرح القواعد الفقهية 

فى السريعة االسالمية
الدكتور عبد الكريم زيدان

الطبعة الثانية 

2014
كة الرسالة  شر

العالمية
لولوس 116

6019 اتعلم تجويدي االظهار فراس صاق النحيل خالد حسن رعد 2017-1438 ارشاد لولوس 659

6020 معلم احكام التجويد وائل محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1092

6021

 (1)سلسلة تربوية تعليمية 

النهج القصصى لالطفال التوحيد 

والعقيدة

ي عاصم سيد محمود ابى مكتبة مرص لولوس 464



6022
 (2)سلسلة تربوية تعليمية 

النهج القصصى لالطفال العبادات
ي عاصم سيد محمود ابى مكتبة مرص لولوس 465

6023

 (3)سلسلة تربوية تعليمية 

النهج القصصى لالطفال االداب 

واالخالق

ي عاصم سيد محمود ابى مكتبة مرص لولوس 466

6024
 (4)سلسلة تربوية تعليمية 

النهج القصصى لالطفال االذكار
ي عاصم سيد محمود ابى مكتبة مرص لولوس 467

6025

 (5)سلسلة تربوية تعليمية 

النهج القصصى لالطفال معجزات 

الرسول صلى هللا عليه وسلم

ي عاصم سيد محمود ابى مكتبة مرص لولوس 468

6026

سلسلة فتيان لكن أبطال 

الرحمة المهادة فى رحاب (1)

الطفولة المطهرة

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 469

6027
على  (2)سلسلة فتيان لكن أبطال 

بن ابى طالب الفتى الشجاع
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 470

6028

 (3)سلسلة فتيان لكن أبطال 

الحسن والحسين ريحانتا رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 471

6029

 (4)سلسلة فتيان لكن أبطال 

الزبير بن العوام خواري رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 472



6030

عبد  (5)سلسلة فتيان لكن أبطال 

هللا بن عمر قوة االيمان ونصرة 

العقيدة

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 473

6031
عبد  (6)سلسلة فتيان لكن أبطال 

هللا بن عباس فتى الكهول
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 474

6032
عبد  (7)سلسلة فتيان لكن أبطال 

هللا بن الزبير الغالم الشجاع
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 475

6033
عبد  (8)سلسلة فتيان لكن أبطال 

هللا جعفر قطب السخاء
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 476

6034

 (9)سلسلة فتيان لكن أبطال 

مصعب بن عمير سفير رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 477

6035
 (10)سلسلة فتيان لكن أبطال 

اسامة بن زيد الحب ابن الحب
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 478

6036
 (11)سلسلة فتيان لكن أبطال 

زيد بن حارثة العبد االمير
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 479

6037
 (12)سلسلة فتيان لكن أبطال 

زيد بن أرقم الغالم الصادق
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 480

6038
 (13)سلسلة فتيان لكن أبطال 

زيد بن ثابت العالم المجاهد
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 481



6039

 (14)سلسلة فتيان لكن أبطال 

جابر بن عبد هللا مفتى المدينة 

المنورة

خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 482

6040
 (15)سلسلة فتيان لكن أبطال 

سلمة االكوع خير رجالتنا
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 483

6041
 (16)سلسلة فتيان لكن أبطال 

رافع بن خديج الغالم الجريح
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 484

6042
 (17)سلسلة فتيان لكن أبطال 

سمرة بن جندب المصارع القوى
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 485

6043
 (18)سلسلة فتيان لكن أبطال 

ابو سعيد الخدري الفقيه الصغير
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 486

6044
 (19)سلسلة فتيان لكن أبطال 

عبد هللا الزنى ذوالبجادين
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 487

6045
 (20)سلسلة فتيان لكن أبطال 

سعيد بن العاص اكرم العرب
خليل الصمادى 1421 مكتبة العبيكان لولوس 488

6046

العربية للبراعم كتاب النشاط 

منهج متكامل فى تعليم العربية 

 5-4للصغار مرحلة الروضة 

سنوات

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1435    2014
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
263



6047

العربية للبراعم  منهج متكامل 

فى تعليم العربية للصغار مرحلة 

كتاب  ) سنوات 5-4الروضة 

(المعلمة

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1436  2015
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
264

6048

العربية للبراعم  كتاب الطفل 

منهج متكامل فى تعليم العربية 

 5-6-للصغار مرحلة التمهيدى

سنوات

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1436  2015
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
265

6049

العربية للبراعم كتاب النشاط 

منهج متكامل فى تعليم العربية 

 5-6للصغار مرحلة التمهيدى 

سنوات

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1435    2014
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
266

6050

العربية للبراعم كتاب المعلمة  

منهج متكامل فى تعليم العربية 

 5-6للصغار مرحلة التمهيدى 

سنوات

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1436  2015
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
267

6051

العربية للبراعم  كتاب الطفل 

منهج متكامل فى تعليم العربية 

 5-4-للصغار مرحلة الروضة 

سنوات

ناصق  (2)محمود اسماعيل صالح   

مختار . د (3)مصطفى عيد العزيز  
ى الطاهر حسي 

1435    2014
بية  مكتب التر

الغربى لدول 

الخليج الرياض

لولوس تنفا  

جوف
268

6052
مصعب بن - من صحابة الرسول 

1المجموعة االولى - عمير
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1095

6053
سعد بن - من صحابة الرسول 

2المجموعة االولى - ابى وقاص 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1096

6054
ابو عبيدة - من صحابة الرسول 

6المجموعة االولى - بن الجراح
مكتبة مرص لولوس 1097



6055
من صحابة الرسول زيد بن 

7المجموعة االولى - حارثة 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1098

6056
أبو ايوب - من صحابة الرسول 

8االنصارى المجموعة االولى 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1099

6057
البراء بن - من صحابة الرسول 

9المجموعة االولى - مالك 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1100

6058
معاذ بن - من صحابة الرسول 

4المجموعة االولى - جبل
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1101

6059
أسامة بن - من صحابة الرسول 

11زيد المجموعة االولى 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1102

6060
سعد بن - من صحابة الرسول 

12معاذ المجموعة االولى 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1103

6061
خالد بن - من صحابة الرسول 

13المجموعة االولى - الوليد 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1104

6062
سعيد بن - من صحابة الرسول 

14المجموعة االولى - عامر 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1105

6063

عبد هللا بن - من صحابة الرسول 

المجموعة -عمرو بن العاص 

15االولى 

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1106

6064
جعفر بن - من صحابة الرسول 

2المجموعة الثانية - ابى طالب
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1107

6065
أبو هريرة - من صحابة الرسول 

3المجموعة الثانية - 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1108



6066
عمير بن - من صحابة الرسول 

4المجموعة الثانية - سعد 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1109

6067
عبد هللا بن - من صحابة الرسول 

6المجموعة الثانية -  سعود
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1111

6068
سلمان -من صحابة الرسول 

5المجموعة الثانية - الفارسي
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1110

6069

الطفيل بن - من صحابة الرسول 

المجموعة - عمرو الدوسى 

7الثانية 

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1112

6070
عبد هللا بن - من صحابة الرسول 

8المجموعة الثانية - عمر
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1113

6071
عكرمة بن - من صحابة الرسول 

9المجموعة الثانية - ابى جهل
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1114

6072
جابر بن - من صحابة الرسول 

10المجموعة الثانية - عبد هللا 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1115

6073
عمير بن - من صحابة الرسول 

11المجموعة الثانية - وهاب
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1116

6074
بالل بن - من صحابة الرسول 

12-رباح المجموعة الثانية 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1117

6075
خباب بن -من صحابة الرسول 

13االرت  المجموعة الثانية  
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1118



6076
عبد هللا بن -من صحابة الرسول 

14المجموعة الثانية - جحش
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1119

6077

طلحة بن - من صحابة الرسول 

المجموعة - عبيد هللا اليتمى 

15الثانية 

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1120

6078
خبيب بن - من صحابة الرسول 

1-عدى  المجموعة الثالثة
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1121

6079
حذيفة بن - من صحابة الرسول 

2المجموعة الثالثة -  اليمان
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1122

6080
زيد بن -من صحابة الرسول 

3المجموعة الثالثة - ثابت
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1123

6081
فيروز -من صحابة الرسول 

4الديلمى المجموعة الثالثة 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1124

6082
عاصم بن -من صحابة الرسول 

5المجموعة الثالثة - الثابت
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1125

6083

خالد بن - من صحابة الرسول 

سعيد بن العاص المجموعة 

6الثالثة 

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1126

6084

حبيب بن - من صحابة الرسول 

المجموعة -  زيد االنصارى

7الثالثة  

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1127

6085
نعيم بن - من صحابة الرسول

8المجموعة الثالثة - مسعود 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1128

6086
عبد هللا بن -من صحابة الرسول 

9المجموعة الثالثة -  ام مكتوم
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1129



6087
عبد هللا بن - من صحابة الرسول 

10المجموعة الثالثة - الزبير
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1130

6088
عمرو بن - من صحابة الرسول 

11المجموعة الثالثة -  العاص
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1131

6089
ابو ذر -من صحابة الرسول 

12المجموعة الثالثة - الغفارى 
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1132

6090

مجزاءة بن - من صحابة الرسول

ثور السدوسى  المجموعة الثالثة 

13

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1133

6091

عبد هللا بن - من صحابة الرسول 

-  عبد هللا بن أبى بن سلول 

14المجموعة الثالثة 

نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1134

6092
سهيل بن -من صحابة الرسول 

15المجموعة الثالثة - عمرو
نانيس محمد عزت مكتبة مرص لولوس 1135

6093

الحياة االجتماعية عند نساء 

العبادة عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 234

6094

الحياة االجتماعية عند نساء 

الزفاف عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 233

6095

الحياة االجتماعية عند نساء 

الحجاب عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 232



6096

الحياة االجتماعية عند نساء 

االنثى الغيرى عند   (ص )النبى 

(ص)نساء النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 231

6097

الحياة االجتماعية عند نساء 

الزهد عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 230

6098

الحياة االجتماعية عند نساء 

القرأن عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 229

6099

الحياة االجتماعية عند نساء 

حقوق الزوج عند   (ص )النبى 

(ص)نساء النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 228

6100

الحياة االجتماعية عند نساء 

الصبر  عند  نساء  (ص )النبى 

(ص)النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 227

6101

الحياة االجتماعية عند نساء 

طيب العشرة عند   (ص )النبى 

(ص)نساء النبى 

عبد المنعم الهاشىم مكتبة مرص لولوس 226

6102
نسيبة بنت : نساء فى االسالم 

كعب رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 234

6103
أم ورقة : نساء فى االسالم 

رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 233

6104
صفية رضى : نساء فى االسالم 

هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 232

6105
فاطمة : نساء فى االسالم 

الزهراء رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 231

6106
السيدة زينب : نساء فى االسالم 

رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 230



6107
أسماء بنت : نساء فى االسالم 

يزيد رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 229

6108
أم هانى : نساء فى االسالم 

رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 228

6109
أم الدرداء : نساء فى االسالم 

رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 227

6110
فاطمة بنت : نساء فى االسالم 

الخطاب رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 226

6111
السيدة نفيسة : نساء فى االسالم 

رضى هللا عنها
 حسن

ى
نجالء شوق مكتبة مرص لولوس 225

6112 صبر وحكمة أمي  سعيد السحار مكتبة مرص لولوس 162
6113 فاتح مصر عمرو بن العاص محمد رضوان مكتبة مرص لولوس 377
6114 غمر بن عبد العزيز عبد الحميد جودة السحار مكتبة مرص لولوس 269

6115 هللا غالب عبد الرحمن بكر, أمي  سعيد السحار  مكتبة مرص لولوس 659

6116 بالل مؤذن الرسول عبد الحميد جودة السحار مكتبة مرص لولوس 167

6117 البطل الفارس سعد بن ابى وقاص محمد محمود رضوان مكتبة مرص لولوس 166

6118 بخ بخ أمي  سعيد السحار مكتبة مرص لولوس 165
6119 باكروا الغدو أمي  سعيد السحار مكتبة مرص لولوس 164
6120 منطق أعرابي أمي  سعيد السحار مكتبة مرص لولوس 1093

6121 (فى بنى اسرائيل )المال مال هللا  عبد الرحمن بكر, أمي  سعيد السحار  مكتبة مرص لولوس 1094

6122 خبز وملح عبد الرحمن بكر, أمي  سعيد السحار  مكتبة مرص لولوس 62

6123 الوجيز فى علم التخريج
, نجم الدين عبد الرحمن خلف .د

ساجدة حلىم سمارة.د

الطبعة االوىل 

ه1438 م 2017
دار الشاكر لولوس 117



6124

معجم الصواب اللغوى فى أبنية 

الثالثى - االفعال الجزء الثالث

المزيد فيه حرفان

الدكتور مجيد خي  هللا الزامىل دار الكتب العلمية لولوس 1136

6125
ابواب الفعل الثالثى فى اللغة 

العربية
محمد جواد النورى. د.أ دار الكتب العلمية لولوس 660

6126 البالغة

وان اسماعيل وان , عبد الواحد صالح.د

, نشأت عبد العزيز بيوىم.د, عبد هللا

زنور , <نورميآل نور الدين, نوريحان عىل

ا عبد الرحمن ى راج حزيرة راج , الي 

صفى الدين يوسف مهادى أبو , سليمان

بكر

دار الشاكر لولوس 168

6127
السعى الحثيث فى معرفة علوم 

الحديث

االستاذ المشارك الدكتور محمد فوزى 
ى الدكتور نجم بن عبد , بن محمد أمي 

الدكتور شمس الدين , الرحمن خلف 
ى
بن محمد يابى فطاب

2016

كليات الدراسات 

القران والسنة 

جامعة العلوم 

ية ز االسالمية المالت 

لولوس 489

6128 االربعون النووية
لالمام العالمة المحدث الفقيه محي  

ف النووى الدين ابى زكريا يحي  بن شر
2018 دار المنهاج لولوس 661

6129 بداية الهداية االمام الغزاىل 2019 دار المنهاج لولوس 169

6130
المقدمة الحضرمية فى فقه 

السادة الشافعية

الشيخ العالمة الفقيه عبد هللا بن عبد 

ىم الرحمن بافضل الحضى
2017 دار المنهاج لولوس 1142

6131
اللغة العربية للصف الثالث   

BUKU ARAB TAHUN 3

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, MOHAMED BIN HJ 

IBRAHIM,AZRUL BIN ABU 

AMAN

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP   

  ISBN -978-

983-49-2034-

0

LTC 665



6132
اللغة العربية للصف الثانى  

BUKU ARAB TAHUN 2

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, ABDUL SAMAD BIN 

ABDOLL AZIZ

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP   

  ISBN -978-

983-49-1589-

6

LTC 664

6133
اللغة العربية للصف الثانى  

BUKU ARAB TAHUN 2

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, ABDUL SAMAD BIN 

ABDOLL AZIZ

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP   

  ISBN -978-

983-49-1590-

2

LTC 663

6134

اللغة العربية للصف االول  

BUKU ARAB TAHUN 

1 BUKU AKTIVITI

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, ABDUL SAMAD BIN 

ABDOLL AZIZ

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP  

ISBN -978-

983-49-1077-

8

LTC 662

6135

اللغة العربية للصف االول  

BUKU ARAB TAHUN 

1 BUKU TEKS

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, ABDUL SAMAD BIN 

ABDOLL AZIZ

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP     

    ISBN -978-

983-49-1076-1

LTC 667

6136

اللغة العربية للصف الثالث  

BUKU ARAB TAHUN 

1 BUKU AKTIVITI

MOHD ZAHIR BIN ABD 

RAHMAN, MOHAMED BIN HJ 

IBRAHIM,AZRUL BIN ABU 

AMAN

2018

DEWAN 

BAHASA DAN 

PUSTAKA 

KUALA 

LUMPUR

LULUS 

TANPA COP     

    ISBN -978-

983-49-2033-3

LTC 666

6137 اعراب القران
كمال . د.محمد محمود القاضى    أ. د

الغفار حماد هالل.د.محمد بشر       أ
2010 دار االدب العربى

لولوس     

ISBN 977-

255-280-9

L 668



6138
: سلسلة تعليم اللغة العربية 

الصرف
الدكتور عبد هللا حامد الحامد 2004

المملكة العربية 

السعودية
LULUS L490

6139 المحتصر الفقهى الجزء الثالث
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 

الورغىمي التونىس المالىك
2016 \1437 دار ابن حزم LULUS 1143

6140 المحتصر الفقهى الجزء الخامس
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 

الورغىمي التونىس المالىك
2016 \1437 دار ابن حزم LULUS 1144

6141 المحتصر الفقهى ا لجزء  السابع
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 

الورغىمي التونىس المالىك
2016 \1437 دار ابن حزم LULUS 1145

6142
المحتصر الفقهى الجزء الحادى  

عشر

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 

الورغىمي التونىس المالىك
2016 \1437 دار ابن حزم LULUS 1146


