
كتب العلوم اإلسالمية

العلم والدين 205

عدد النسخإسم المؤلفعنوان الكتابرقم الكتاب

1الفندي مجال الديناهللا والكون205/1

3البار حممد علياخلمر بني الطب والفقه205/2

205/3
االعجاز الطيب يف القرآن واألحاديث 

النبوية: الرطب والنخلة
4السعيد عبد اهللا

4السويدي يوسفاالسالم والعلم التجرييب205/4

1حليب خالصالطب حمراب لالميان ج205/51

1حليب خالصالطب حمراب لالميان ج205/62

1البار حممد عليخلق االنسان بني الطب والقرآن205/7

4حسب النيب منصور حممدالكون واالعجاز العلمي للقرآن205/8

3شاكر حممدمداخل اعجاز القرآن205/9

205/10
من آيات االعجاز العلمي يف القرآن 

الكرمي
1الشريف عدنان

6تركي ابراهيمنظرية نشأة الكون يف الفكر االسالمي 205/11

205/12
من علوم األرض القرآنية: الثوابت 

العلمية يف القرآن الكرمي
1شريف عدنان

205/13
من علم الطب القرآين: الثوابت 

العلمية يف القرآن الكرمي
1شريف عدنان

205/14
من آيات االعجاز العلمي يف القرآن 

الكرمي
1النجارة زغلول



5سعد الدين املكاويأسرار اللقاء مع خملوقات الفضاء205/15

6حممد الصاحل صديقمن روائع االعجاز205/16

205/17
الدين وااليديولوجيا،الدين والسياسة 

يف املاركسية
1حممد الدمحوين

205/18
الكون يف القرآن الكرمي: اشارات علمية

تدعو اىل االميان
3اء الدين احلسين امياين

5فتح اهللا الشيخالعلوم عند املسلمني: مقدمة مصورة205/19

205/20
االعجاز القرآين يف الوجود الكوين: 

دراسة مقارنة
4دالور حممد صابر

205/21
اخلطاب القرآين: دراسة يف العالقة بني

النص والسياق
3العموش خلود

2فاضل السامرائيمن اسرار البيان القرآين205/22

205/23
االعجاز البياين يف القرآن الكرمي: 

دراسة نظرية تطبيقية يف اآليات
2عمار ساسي

مبادئ وأخالق الدين اإلسالمي 211

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

10الغزايل أبو حامدمنهاج العابدين211/01

10القرضاوي يوسفاحلالل واحلرام يف االسالم211/02

211/03
جذور عقيدتنا: حبث يف عقيدة القضاء 

والقدر
10خيلف رمضان



211/04
العقائد االسالمية من اآليات القرآنية و

االحاديث النبوية
6عبد احلميد بن باديس

5شلتوت حممداالسالم عقيدة وشريعة211/05

3األشقر عمرالعقيدة يف اهللا211/06

14اجلزائري أبو بكرعقيدة املؤمن 211/07

1ابن تيميةكتاب االميان211/08

4الغزايل حممدركائز االميان بني العقل والقلب211/09

10الغزايل حممدعقيدة املسلم211/10

3عطا عبد القادرهذا حلبال وهذا حرام211/11

211/12
الشريعة االسالمية- مشوليتها، عامليتها 

ووجوب تطبيقها
3القطان مناع

4احلمصي حممد حسناالميان باهللا211/13

5الطنطاوي عليتعريف عام بدين االسالم211/14

211/15
اجلواهر الكالمية يف ايضاح العقيدة 

االسالمية
40اجلزائري طاهر

18عيسى كمال حممدالعقيدة االسالمية سفينة النجاة211/16

5اجلوزية ابن القيمالفوائد211/17

211/18
املبادئ الدينية يف العقائد والعبادات 

االسالمية
10أبو شعيب حسني

5طالب عبد الرمحانخالصة شعب االميان211/19

211/20

من املالئكة تسأل رسالة اىل االسالم 

يف 

أمريكا

1جعفري النغ

2يوسف القرضاويرعاية البيئة يف شريعة االسالم211/21

1ابن معنيكتاب التمييز 211/22



1خلضر العرايباالدب االسالمي مهاتفه وجماالته211/23

6عباس العقادعبقرية عمر211/24

5امحد عمركرلزكرامة االنسان وحقوقه يف االسالم211/25

5حممد عبد الواحد حجازياحلرية يف القرآن211/26

5حسن أمحد حممودالعامل االسالمي يف العصر العباسي211/27

211/28
االسالم وحترير الفكر االنساين: 

حبوث ودراسات يف الدين واحلياة
5حممد فريد وجدي

211/29
االسالم واملسلمون والتحديات  و

االستجابات يف القرن 21
6حممد نعمان جالل

1مصطفى رجباالعجاز الرتبوي يف القرآن الكرمي211/30

2أيب عبد اهللا بن عبدواالخالق بني الطبع والتطبع211/31

4كرمية عبودنساء صنعن التاريخ يف العهد النبوي211/32

14حممد الصاحل صديقعاملية االسالم واالخالقيات رسوله211/33

211/34
اغتيال العقل حمنة الثقافة العربية بني 

السلفية والتبعية
5برهان غليون

األخالق واآلداب االسالمية 212

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

5األصبهاين حممدعبد اهللاأخالق النيب -صلى اهللا عليه وسلم -212/01

13شليب أمحدتاريخ الرتبية االسالمية212/02

2الشعراين عبد الوهابتنبيه املغرتين212/03

10االهواين امحدالرتبية يف االسالم212/04

1اجلاوي حممد نوويمراقي الصورية212/05

212/06
االميان االجيايب يف نفوس الشباب 

العريب
3نافق حيي



212/07
أضواء على االخالق االسالمية و

املعاصرة
10أعوشت بكري

8اخلوري عثماندرة الناصحني يف الوعظ واالرشاد212/08

3أيب حزم أمحداألخالق والسري يف مداواة النفوس212/09

1قطب حممدمنهج االسالمية ج212/101

1قطب حممدمنهج االسالمية ج212/112

5مهدي عبد احلميدالنفس املطمئنة212/12

10الغزايل حممدخلق املسلم212/13

5عباس مدينمشكالت تربوية يف البالد االسالمية212/14

212/15
عبد الكرمي بن حممد السمعاين يف 

كتابة أدب االمالء واالستمالء
1زهور شفيق

8احلسني عبد احليذيب االخالق212/16

4دراز حممد عبد الهدستور االخالق يف القرآن,,,212/17

1اجلوزية مشس الدينعدة الصابرين وذخرية الشاكرين212/18

212/19
نظرية الرتبية يف القرآن وتطبيقاا يف 

عهد الرسول عليه الصالة والسالم
1حسن أمينة

3الشرباحي امحدموسوعة أخالق القرآن ج212/202-1

3الشرباحي امحدموسوعة أخالق القرآن ج212/214-3

2الشرباحي امحدموسوعة أخالق القرآن ج212/226-5

1السمرقندي ناصرتنبيه الغافلني ج212/231

1السمرقندي ناصرتنبيه الغافلني ج212/242

1اجلمايل فاضلحنو تربية مؤمنة,,,212/25

5سيدي عمر عبد العزيزنرباس اآلداب املهذب ألخالق الشباب212/26

10النبهاين بن امساعيلوسائل الوصول اىل مشائل األصول212/27

10عيسى حممدخصائص مدرسة النبوة212/28

212/29
الرتبية االسالمية: اهدافها واسسها 

وخصائصها
6القحطاين حممد

15خبيت العريبالرتبية العائلية يف االسالم212/30



212/31
أسس بناء الشخصية من خالل القرآن 

الكرمي وأثرها يف حياة املسلمني
5القبوري الصادق

212/32
دور الرتبية األخالقية االسالمية يف بناء

الفرد واتمع واحلضارة االنسانية
2ياجلن مقداد

212/33
مدارس الرتبية يف احلضارة االسالمية: 

دراسة نظرية تطبيقية
3حسان حممد

212/34

شخصية املعلم وآداؤه يف ضوء 

التوجهات االسالمية: حنو تأصيل 

اسالمي للرتبية

5راشد علي

212/35
الرتبية االسالمية املعاصرة يف مواجهة 

النظام العاملي اجلديد
4النقيب عبد الرمحان

2علي امساعيلأصول الرتبية االسالمية212/36

5األبراشي عطيهالرتبية االسالمية وفالسفتها212/37

1مكروم عبد الودوداالصول الرتبوية لبناء الشخصية املسلمة212/38

3البخاري بن امساعيلاألدب املغرد212/39

5البخاري بن امساعيلاألدب املغرد ط212/402

1الرتميذي حممدخمتصر الشمائل احملمدية212/41

3اجلزائري جابرمنهاج املسلم212/42

212/43
تنبيه الغافلني باحاديث سيد األنبياء 

واملسلمني
1عبد الرمحان حسن

212/44
منهاج اهل السنة يف الرد على الشيعة 

والقادرية:عرض حتليلي نقدي
1بازيد عبده



212/45
الفتوى يف املفهوم االسالمي: دراسة يف 

األخالق االسالمية
1حممد عبد العزيز

2حممد عبد اهللا درازدستور األخالق يف القرآن 212/46

2أمحد اذوباملعاجلة القرآنية للجرمية212/47

2اميل ناصيفأروع ماقيل عن الزواج212/48

1اميل ناصيفأروع ماقيل عن الزواج212/49

الدعوة اإلسالمية 213

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

213/1
اتمع العريب قبل االسالم: دراسة يف 

مرحلة التمهيد للدعوة االسالمية
2شليب رؤوف

20املودودي أبو االعلىبني يدي الشباب213/2

213/3
انتشار االسالم يف شرقي افريقيا و

مناهضة الغرب له
2النقرية عبد اهللا

5برغوث الطيبالدعوة االسالمية واملعادلة االجتماعية213/4

20القرضاوي يوسفأين اخللل ؟213/5

8املودودي أبو االعلىحنن واحلضارة الغربية213/6

1ظفر اهللا حممداالسالم االنسان املعاصر213/7

1طعيمة صابراالسالم يقينا ال تلقينا213/8

3اجلندي أنوراطار اسالمي للفكر املعاصر213/9

3اجلمايل الفاضلدعوة اىل االسالم 213/10

6سعد فضيلسبيل االستقالل213/11

2حممد سيداملسؤولية االعالمية يف االسالم213/12



213/13
دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري 

من القرن العشرين
3مالك بن نيب

1بيوض ابراهيماتمع املسجدي213/14

213/15
الصحوة االسالمية ومهوم الوطن العريب

واالسالمي
5القرضاوي يوسف

213/16
أزمة الفكر احلديث ومربرات احلل 

االسالمي
5مدين عباس

5مشهور مصطفىالقدوة على طريق الدعوة213/17

10زيدان عبد الكرميأصول الدعوة213/18

2اجلندي أنورآفاق جديدة للدعوة اإلسالمية يف عامل الغرب213/19

5الطحان مصطفىنظرات يف واقع الدعوة والدعاة213/20

5مشهور مصطفىتساؤالت على الطريق213/21

13احلريب عليمنهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية213/22

39املاصي عبد الرمحنالدعوة اإلسالمية يف إفريقيا الواقع واملستقبل213/23

30الكيالين موسىاحلركات اإلسالمية دراسة وتقييم213/24

213/25

الدعوة اىل االسالم:تارخيها يف عهد 

النيب والصحابة والتابعني والعصود 

املتالحقة وما جيب اآلن

5أبو زهرة حممد

213/26

من خطب اجلمعة: اقناع لتغري الطباع 

واصالح االوضاع-ترسيم للعقيدة 

وتقومي للتخلف

1خمتارمحو بن عمر

4عبد احلليم حمي الدينالدعوة االسبالمية االسالم الدويل213/27

3خفاجي حممدالتغيري االخالقي للسرية النبوية213/28

2الفقي عصام الدينتاريخ الفكر االسالمي213/29

6عمارة حممديف فقه احلضارة213/30

1الشرباحي أمحداملوسوعة الشرياصية يف اخلطب املنربية م213/311

2الشرباحي أمحداملوسوعة الشرياصية يف اخلطب املنربية م213/322



3الشرباحي أمحداملوسوعة الشرياصية يف اخلطب املنربية م213/333

4الشرباحي أمحداملوسوعة الشرياصية يف اخلطب املنربية م213/344

5الشرباحي أمحداملوسوعة الشرياصية يف اخلطب املنربية م213/355

2املهدي عبد الرزاقاالعتصام للشياطني213/36

213/37
اخلطب املنربية به 52 خطبة مجعة منها 

خطبتا العيدين واالستسقاء والكسوف
1اجلزائري أبو بكر

1اجلزائري جابركتاب املسجد وبيت املسلم213/38

5اجللنيد حممد سيدمنهج السلف بني العقل والتقليد213/39

4اجللنيد حممد سيداالصولية واحلوار مع اآلخر213/40

3حممد أركونتاريخ الفكرالعريب االسالمي213/41

1زكي امليالدجتديد الفكر الديين يف مسألة املرأة ط213/421

3حسن أمحد احلجريالعقل والنقل يف الفكر اإلصالحي املغريب ط213/43

3مدحت ركونالفكر اإلسالمي قراءة علمية213/44

5عبد الباري حممد داوداللسان ميزان بني الصمت والكالم213/45

3عزيز بن عمررحلة اىل البقاع املقدسة ط213/462

213/47
اإلجتهاد والتقليد واإلتباع والنظر حتديد 

املوقف الشرعي للمثقف املسلم ط1
5جني حممد

5الصادق التيهوماحلديث عن املرأة والديانات ط213/481

5أبكار السقافالدين يف شبه اجلزيرة العربية ط213/491

213/50
الظاهرة اإلسالمية قبل 11 ايلول 

وبعده جتارب وحتديات وآفاق ط1
4ياسر الزعاترة

5أبكار السقافالدين يف مصر والعصور القدمية وعند العربيني213/51

5علي املقلداإلسالم يف القرون الوسطى ط213/521

5سهيل املالذيمن املتطرف يف كل فن متطرف السفر األول213/53

5سهيل املالذيمن املتطرف يف كل فن متطرف السفر الثاين213/54

5سهيل املالذيمن املتطرف يف كل فن متطرف السفر الثالث213/55

1امري عبد العزيزالوجيز يف تاريخ اإلسالم واملسلمني ط213/561



3عبد اجلبار الرفاعيالفكر اإلسالمي املعاصر: مراجعة تقوميية ط213/57

6امري عبد العزيزالقرآن والعلم يف مضاء املعرفة213/58

213/59
القراءة يف اخلطاب األصويل 

اإلسرتاتيجية واإلجراء ط1
2جني رمضان

2فؤاد زكرياالصحوة اإلسالمية يف ميزان العقل ط213/601

4رشدي أمحد طميعةالثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس ط213/61

5الفقي حممد أبو زيدأسس الفكر املستقبلي عند املسلمني213/62

5حممد صاحل مسكفن التدريس للرتبية الدينية213/63

213/64
اجلماعات العلمية العربية اإلسالمية: 

رؤية جديدة عن األسس املعرفية ط1
1خالد أمحد حسنني

2حممد أركونأين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ط213/653

2ماجد الغرباويقضايا إسالمية معاصرة، اشكاليات التجديد ط213/66

3رضوان جودت زيادةسؤال التجديد يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر ط213/67

1علي املنتصر الكتاينانبعاث اإلسالم يف األندلس ط213/681

213/69
اإلجتهاد اجلماعي املنشود يف ضوء 

الواقع املعاصر ط1
4قطب مصطفى سانو

2شهاب الدين حممد بن أمحداملتطرف يف كل فن متطرف ج213/701

5درنيقة حممد أمحداملوجز يف احلضارة اإلسالمية ط213/711

4اإلمام حممد بن سرينمنتخب الكالم يف تفسري األحالم213/72

213/73
احلضاراة العربية بني الصراع واحلوار 

نظام املصارحة
2ميخائيا مسعود

213/74
احلضارة العربية حىت العصرين اململوكي 

والعثماين ط1
5احلسن قصي

213/75
احلضارة العربية اإلسالمية يف عصر 

صدر اإلسالم
5الصمد واضح

213/76
اعالم احلضارة اإلسالمية من املسلمني 

غري العرب ط1
5درنيقة حممد أمحد



213/77
الفكر العريب احلديث واملعاصر حممد 

عبد وعبد احلميد بن باديس
3عبد الكرمي بوصفصاف

213/78
الفكر العريب احلديث واملعاصر حممد 

عبد وعبد احلميد بن باديس
3عبد الكرمي بوصفصاف

213/79
الفكر العريب احلديث واملعاصر حممد 

عبد وعبد احلميد بن باديس
3عبد الكرمي بوصفصاف

4الفتياين خالد ابراهيم الثقافة االسالمية لطلبة اجلامعات ط.213/804

3اقبال حممد جتديد الفكر الديين يف االسالم213/81

الثقافة االسالمية 214

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1العقاد عباس حممودالتفكري فريضة إسالمية ط214/16

5الشعراوي حممد متويل اإلسراء واملعراج ط214/26

5الذهيب مشس الدينالكبائر214/3

214/4
احملاضرات العامة خالل العام اجلامعي 

1961-1962
1

1األنصاريالرسالة التبشريية الد األول 214/52-1

1األنصاريالرسالة التبشريية الد األول 214/64-3

1حسني طهاسالميات، مرآة اإلسالم على هامش السرية214/7

1القاضي عبد الرحيمدقائق االخبار يف ذكر اجلنة والنار214/8

17شلتوت حممودمن توجيهات اإلسالم ط214/97

214/10
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف 

موضوعات العلوم ج3
1بن مصطفى أمحد

1عبده حممد نصوص الشيخ حممد عبده القسم الثاين214/11

3ابن عاشور حممد الفاضلاحملاضرات املغربيات 214/12



214/13

البيان عن الفرق بني املعجزات 

والكرامات و احليل والكهانة والسحر 

والنارجنات

1الباقالين ابو بكر

214/14

األعمال الكاملة -اجلزء الثالث - 

اإلصالح الفكري والرتبوي واإلالهيات 

ط2

3عبده حممد 

5النجار عبد الرمحانخواطر مؤمنة214/15

1جعيط حممدجمالس العرفان ومواهب الرمحان ج214/162

2النووي حمي الديناألذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار 214/17

10السكوين عمر عيون املناظرات214/18

214/19

اإلسالميات -1- حيتوي على حقائق 

اإلسالم وأباطيل خصومه -التفكري 

فريضة إسالمية- الدميقراطية يف 

اإلسالم م5

2العقاد عباس حممود

214/20

اإلسالميات-2- اإلسالم دعوة عاملية-

 اإلسالم يف القرن العشرين- مايقال 

عن اإلسالم م6

3العقاد عباس حممود

214/21

اإلسالميات -4- املرأة يف القرآن- 

اإلسالم واحلضارة اإلنسانية- اإلسالم 

واإلستعمار

3العقاد عباس حممود

214/22
العقائد واملذاهب-2- جممع اإلحياء-

الثاين- هذه الشجرة- إبليس
6العقاد عباس حممود

8نويوات موسىشرح األسئلة الرمضانية ,,,,214/23

10بدوي عبد الرمحان  الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية ط214/244

17الصديق حممد الصاحلمشاعل على الطريق214/25

2حممود مصطفىإسالميات214/26

11ابن عابدين حممد أمنيجمموعة رسائل ابن عابدين ج214/271

11ابن عابدين حممد أمنيجمموعة رسائل ابن عابدين ج214/282



10محاين أمحدصراع بني السنة والبدعة ,,,,ج214/291

10محاين أمحدصراع بني السنة والبدعة ,,,,ج214/302

17الرتكي بشريآدم عليه الصالة والسالم ا214/31

214/32
املهدي املنتظر بني العقيدة الدينية 

واملظمون  السياسي
22حجاب حممد فريد

28الزاهري حممد السعيداإلسالم يف حاجة اىل دعاية وتبشري214/33

8حيفوين علي سليمانالرسل والرساالت214/34

10ادونيس الشيخ االمام حممد بن عبد الوهاب214/35

7الطاليب عمارابن باديس: حياته وآثاره ج214/361

7الطاليب عمارابن باديس: حياته وآثاره ج214/372

6الكتاين املنتصراملسلمون يف أوروبا وامريكا م214/381

6الكتاين املنتصراملسلمون يف أوروبا وامريكا م214/392

3شليب رؤوفشيخ االسالم عبد الليم حممود: سريته وأعماله214/40

3القريواين عبد اهللاجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ214/41

3االسالم والفلسفة والعلوم: أربع حماضرات عامة214/42

2عبد احلميد علياتمع واحلياة: دراسة على ضوء القلم الطيب214/43

2عبد احلميد علياتمع واحلياة: دراسة على ضوء القلم الطيب ج214/44

214/45
العقل املسلم يف مرحلة الصراع 

الفكري: متابعة نقدية
9عويس عبد احلليم

2حسني طهاسالميات -الوعد احلق- مرآة اإلسالم214/46

1مجال أمحدحماضرات يف الثقافة اإلسالمية ط214/476

1فحلة حسنالسنة النبوية ال البدعة214/48

8خنبة من العلماء املسلمنياإلسالم واملستشرقون214/49

10عناية غازي حسنمنهجية البحث العلمي عند املسلمني214/50

10العلواين طه جابرأدب اإلختالف يف اإلسالم214/51

10الغزايل حممدظالم من الغرب214/52

4القلموين ابن ذرنفروا اىل اهللا214/53

5حفاجي حممد عبد املنعمخلود اإلسالم214/54

8احملاسيب احلارثالعقل وفهم القرآن ط214/553



7حسنة عمر نظريات يف مسرية العمل اإلسالمي214/56

4بن عبد الكرمي حممدحكم اهلجرة من خالل ثالث رسائل جزائرية214/57

5الغزايل حممدعلل وأدوية ط214/582

214/59
مقاالت يف الدعوة اىل النهضة 

اإلسالمية يف اجلزائر القسم الثاين
1التبسي العريب

3قاضي صبحيقضايا معاصرة يف احلضارة اإلسالمية  ج214/601

3احملاسيب احلارثكتاب العلم214/61

1ابن تيميةالكلم الطيب214/62

6حممود مصطفىالقرآن كائن حي214/63

5العثماوي حممد سعيدجوهر اإلسالم 214/64

10الذروي أمحد إبراهيمنظرية اإلجتهاد يف الشريعة اإلسالمية214/65

2النمر عبد املنعممشاكلنا يف ضوء اإلسالم214/66

5العقاد عباس حمموداإلسالم واحلضارة اإلنسانية214/67

16القرضاوي يوسفاحللول املستوردة وكيف جنت على أمتنا؟214/68

2غارودي روجيهوعود االسالم214/69

6غارودي روجيهوعود االسالم214/70

1شليب حممودفأسقينا كموه214/71

7الدرقاش اهلاديأبو يوسف القاضي وكتابه اخلراج214/72

5العكيب عبد املالكأهوال القيامة214/73

5اجلزائري أبو بكر جابررسائل اجلزائري214/74

10جاويش عبد العزيزاالسالم دين الفطرة214/75

6النيفر حممد الشاذيلاملاذري الفقيه واملتعلم وكتابه املعلم214/76

3الغزايل حممداالسالم والطاقات املعطلة214/77

5الغزايل حممدالطريق,,,من هنا214/78

3الندوي السيد علياذا هبت ريح االميان214/79

214/80
الشيخ عبد اهللا العاليلي مفكرا ولغويا 

وفقيها
2

1ر هاديالبعثة اعجاز اخالقي ومعطيات حضارية214/81



10التجاين عبد الرمحانالكتاتيب القرآنية بندرومة 214/821977-1900

1االنصاري عبد الداميهجرة الرسول اىل عرب االنصار214/83

1أرسالن شكيبملاذا تاخراملسلمون وملاذا تقدم غريهم214/84

1الندوي السيد عليماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني214/85

3علوان حممدمفهوم إسالمي جديد لعلم اإلجتماع ج214/861

214/87
يف رحاب القرآن -اإلمام الشيخ إبراهيم

 بن بيوض
1

5قطب حممدواقعنا املعاصر214/88

214/89

عالمات القيامة الكربى من بعثة النيب 

صلى اهللا عليه وسلم حىت نزول عيسى 

عليه السالم

5حجاج عبد اهللا

214/90
كتاب اخلوف والرجاء متبوع بكتاب 

واإلخالص والصدق
5الغزايل أبو حامد

5بدوي الطاهررسالة اىل لبيب214/91

4اهلاليل آدم بن عبد اهللانصائح غالية لكل املالحدة الشيوعيني214/92

214/93
السيف اليماين يف حنر االصفهاين 

صاحب االغاين
5االعظمي وليد

5الغزايل حممدمشكالت يف طريق احلياة االسالمية214/94

10الغزايل حممدقذائف احلق214/95

214/96
حماضرات الشيخ حممد الغزايل يف 

اصالح الفرد واتمع
10الغزايل حممد

10الغزايل حممدالسنة النبوية بني أهل الفقه,,واهل احلديث214/97

214/98
كشف موقف الغزايل من السنة وأهلها 

بعض آرائه
5ربيع بن هادي

5اليسي عباسالطريق اىل القلوب ج214/991

10احلسني بن الشيخويف أنفسكم أفال تبصرون214/100

20أمني أمحددليل املسلم احلزين اىل مقتضر السلوك يف القرن214/101

10القامسي مجل الديناصالح املساجد من البدع والعوائد214/102



214/103
معا على طريق الدعوة-شيخ االسالم 

ابن تيمية والشهيد حسن البنا
5حامد حممد عبد احلليم

10البنا حسنحديث الثالثاء لالمام فريد امحد214/104

5فريد امحدخصائص اهل السنة214/105

6مسعود مجالمنهج كتابة التاريخ االسالمي ملاذا؟وكيف؟214/106

5مسعود مجالاالسالم دين اله يف األرض ويف السماء214/107

30اخلطيب سليمانأسس مفهوم احلضارة يف االسالم214/108

8املنجد صالح الدينرسائل اىل شاب متشكك214/109

5نايت  بلقاسم مولود قاسمأصالية أم انفصالية؟ج214/1101

5نايت  بلقاسم مولود قاسمأصالية أم انفصالية؟ج214/1112

5البوطي حممد رمضانحوار حول مشكالت حضارية214/112

5اخلالدي حممودالتفكري بداية الطريق اىل ضة االمة االسالمية214/113

8أرسالن شكيبملاذا تاخراملسلمون وملاذا تقدم غريهم214/114

21حنلة حسن رمضانمقومات احلضارة االنسانية يف االسالم214/115

5اجلوزية ابن القيمالطب النبوي ج214/1161

5اجلوزية ابن القيمالطب النبوي ج214/1172

214/118

قضايا املستقبل االسالمي : حبوث 

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز 

دراسالت املستقبل االسالمي يف اجلزائر

5

5بن باديس عبد احلميدأثار االمام عبد احلميد بن باديس214/119

7بن باديس عبد احلميدأثار االمام عبد احلميد بن باديس214/120

9بن باديس عبد احلميدأثار االمام عبد احلميد بن باديس214/121

7اهلاليل سليمابن تيمية املغزي عليه214/122

10احلجمي عليأضواء على احلضارة والرتاث214/123

5الدمشقي عبد اهللاحماسن الوسائل يف معرفة االوائل214/124

5البقري ماهر حممودابن القيم: من آثاره العلمية214/125

17 احملمودي الطاهرالغزايل وعلماء املغرب214/126



10الغزايل حممدمن معامل احلق يف كفاحنا االسالمي احلديث214/127

1الزهيلي حممدتعريف عام بالعلوم الشرعية214/128

2ابن اجلوزي ابو الفرجكتاب القصاص واملذكرين214/129

2جحا فريدأبو حامد الغزايل: سريته،مؤلفاته،مصادر دراسته214/130

2اخلالدي حممودحكم االسالم يف الرأمسالية214/131

2موراين ميكلوشدراسات يف مصادر الفقه املالكي214/132

2الصديق حممد الصاحلمن مناهل النبوة214/133

20نسيب حممدزوايا العلم والقرآن باجلزائر214/134

18الصديق حممد الصاحلتوجهات نبوية يف الدين واالخالق واالجتماع214/135

20بن ناصر السعيد عثمانوقفات حرة214/136

10اجلعلي فتح الرمحاناالميان باهللا واجلدل الشيوعي214/137

2غازي حسنيمناهج البحث العلمي يف اإلسالم ط214/1381

214/139

آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس 

رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

ج6

2بن باديس عبد احلميد

2حممود حسن أمحداإلسالم والثقافة العربية يف افريقيا214/140

3حممد عبد الغين عبد الرمحانمكة أم القرى ,,,,ملاذا214/141

4سامل حممد عزيز نظميمنهج الدراسات اإلسالمية214/142

214/143
تفسري األحالم الكبري املسمى منتخب 

الكالم يف تفسري األحالم
5ابن سرين حممد

2العقاد عباس حممودالتفكري فريضة إسالمية214/144

214/145
دليل الرمحان للوقاية من اإلصابة بالعني 

والسحر والشيطان واجلان
3حممد عبد الرحيم أبو الفضل

5اجلوزيه ابن قيم الفوائد ط214/1462

214/147
التلوث ومحاية البيئة: قضايا البيئة من 

منظور إسالمي
1حجاب حممد منري

5أبو زهرة حممدتاريخ اجلدل214/148

4عناية غازي حسنمناهج البحث العلمي يف اإلسالم ط214/1491



214/150
احلوار لغة القرآن الكرمي والسنة 

وموضوعات أخرى ط1
5الوقفي ابراهيم أمحد

2عمارة حممديف فقه احلضارة اإلسالمية ط214/1511

1الطهطاوي علي أمحدالقول النفيس يف عداوة آدم وإبليس ط214/1521

3عبد الشايف عبد السالمالكبائر214/153

1األزرقي أبو الوليدتاريخ مكة: شرفها اهللا تعاىل ط214/1542

214/155
كتاب تاريخ املدينة املنورة: أخبار 

املدينة املنورةج1 ط1
3دنيل علي حممد

214/156
كتاب تاريخ املدينة املنورة: أخبار 

املدينة املنورةج2 ط1
2دنيل علي حممد

214/157
الثقافة اإلسالمية لكاتب اإلنشاء كما 

تبدو يف صبح األعشى
1سعيد حممود

214/158
معجم الرموز االسالمية:شعائر-

تصوف-حضارة
3شبل مالك

214/159

معارف اسالمية:سلسلة منتخبة من 

املعلومات املعارف املتصلة  بالثقافة 

العربية االسالمية

1زقالم فاتح 

214/160
تكرمي العلماء واالدباء يف العامل العريب 

قدميا وحديثا
6حممد الصاحل الصديق 

2أمحد دراجالكعبة املشرفة:سرة االرض ووسط الدنيا214/161

7بشار قويدردراسات يف النظم االسالمية214/162

214/163
دراسات نقدية يف الفكر االسالمي 

املعاصر
2مجال املرزوقي

2مصطفى شريفاالسالم واحلداثة:مستقبل صراع الثقافة214/164

2نصر حامد ابو زيدهكذا تكلم ابن عريب214/165

214/166
وقفات وتأمالت،رؤى ومناقشات حول 

قضايا اسالمية معاصرة
6صربي قنديل



214/167
مضامني الرسائل السياسية يف القرن 2-

3 ه
10رابح العويب

2طه عبد الرمحانالعمل الديين وجتديد العقل214/168

4كامل جتارقراءة منهجية لالسالم ط.214/1691

الدفاع عن اإلسالم 216

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

216/1
العامل اإلسالمي واإلستعمار السياسي 

واإلجتماعي والثقايف
4اجلندي أنور

216/2
اإلسالم والثقافة العربية يف مواجهة 

حتديات اإلستعمار ,,,
4اجلندي أنور

17الغزايل حممداإلسالم واملناهج اإلشرتاكية 216/3

8الغزايل حممداإلسالم املفرتى عليه بني الشيوعيني والرأمساليني216/4

1الصعيدي عبد املتعال حرية الفكر يف اإلسالم ط216/52

3زقزوق حممود محدياإلسالم يف الفكر الغريب: عرض ومناقشة ط216/6

10شايليهالغارة على العامل اإلسالمي ط216/74

4ابو خليل شوقياإلسالم يف قفص اإلام ط216/85

2ابو خليل شوقيآراء يهدمها اإلسالم ط216/92

4الثعاليب عبد العزيزروح التحرر يف القرآن216/10

4شليب عبد الودودرد مفرتيات على اإلسالم216/11

2ادواردو سعيدتغطية اإلسالم216/12

8شليب عبد الودوديف حمكمة التايغ ط2+ط216/133

5شليب عبد الودودملاذا خيافون اإلسالم ط216/142

3البهي حممداإلسالم يف الواقع اإليديولوجي املعاصر216/15

1خليل عماد الدينمقال يف العدل اإلجتماعي ط216/162

9كامل عبد العزيزاإلسالم واملشكلة العنصرية216/17

9عمارة حممداإلسالم واملستقبل ط216/182



10التل عبد اهللاألفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم ط216/192

216/20
املقراض احلاد لقطع منتقص دين 

اإلسالم  بالباطل واإلحلاد
6اجلزائري عبد القادر

5فحلة رمضاناخلطر الداهم على العرب واملسلمني216/21

1ابن تيميةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة 216/22

1السلطاين بن علييف سبيل العقيدة االسالمية216/23

5اخلشت حممد عثماناالسالم والعلم بنب االفغاين ورينات216/24

7العقاد حممود عباسحقائق االسالم وأباطيل خصومه216/25

5الشيخ القاهر بدويلبيك ياقدس216/26

2أمحد احلسنالتقنية يف احلضارة االسالمية216/27

3خالد حاجياالسالم والغرب حنو عامل افضل216/28

4سعيد علياالسالم والغرب: تعايش ام صراع216/29

5رحاب عيسىابرز العلماء العرب واملسلمني وماذا قدموا للعلم216/30

العلوم القرآنية 220

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

2الصديق حممد الصاحلمقاصد القرآن220/1

9الصغري حممد حسنيتاريخ القرآن220/2

1خضر عبد العليمالظواهر اجلغرافية بني العلم والقرآن220/3

4السيوطي حممد السعيدمنهج احلضارة االنسانية يف القرآن220/4

1الشافعي السيوطياالتقان يف علوم القرآن ج220/51

3الزرقاوي عبد العظيممناهل العرفان يف علوم القرآن ج220/61

3الزرقاوي عبد العظيممناهل العرفان يف علوم القرآن ج220/72

5الزركشي بدر الدينالربهان يف علوم القرآن ج220/81

5الزركشي بدر الدينالربهان يف علوم القرآن ج220/92

5الزركشي بدر الدينالربهان يف علوم القرآن ج220/103

5الزركشي بدر الدينالربهان يف علوم القرآن ج220/114



220/12
املنهج االمياين للدراسات الكونية يف 

القرآن الكرمي
4خضر عبد العليم

6بن امحد طالبكنوز القرآن السبعة220/13

1رضا فؤاد عليمن علوم القرآن220/14

3الرديين حممد عليخمتصر علوم القرآن220/15

6الصابوين حممد عليالتبيان يف علوم القرآن220/16

10الصديق حممد الصاحلالبيان يف علوم القرآن ط220/173

32بغدادي بلقاسماملعجزة القرآنية220/18

5اجلميلي السيداإلعجاز العلمي يف القرآن220/19

5الغزايل أبو حامدجواهر القرآن ودوره ط220/206

4السيوطي جالل الديناإلتقان يف علوم القرآن ج220/211

4السيوطي جالل الديناإلتقان يف علوم القرآن ج220/222

4السيوطي جالل الديناإلتقان يف علوم القرآن ج220/233

4السيوطي جالل الديناإلتقان يف علوم القرآن ج220/244

2الصايوين حممد عليالتبيان يف علوم القرآن220/25

3فرشوخ حممد أمنياملدخل اىل علوم القرآن والعلوم اإلسالمية ط220/26

6اجلويين مصطفى الصاويالتفسري األديب للنص القرآين220/27

3الصايوين حممد علياجياز البيان يف سور القرآن ط220/281

4حجازي حممد عبد الواحداإلحساس باجلمال يف ضوء القرآن الكرمي ط220/29

2امليداين عبد الغيناللباب يف شرح الكتاب ج1 ال¹ج3 ط220/306

2امساعيل أمحد الطحاندراسات حول القرآن الكرمي220/31

3عبد النعم احلنفيموسوعة القرآن العظيم ط220/321

3عبد النعم احلنفيموسوعة القرآن العظيم ط220/332

1خلضر العرايبأغراض القصص القرآين220/34

3عبد الفتاح الشنياملعاين يف ضوء أساليب القرآن220/35

تفسير القرآن وبالغته 227



عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1جممع اللغة العربيةمعجم ألفاظ القرآن الكرمي م227/11

1الصاوي أمحدالصاوي علي اجلالين م227/21

1الصاوي أمحدالصاوي علي اجلالين م227/32

1الصاوي أمحدالصاوي علي اجلالين م227/43

1الصاوي أمحدالصاوي علي اجلالين م227/54

1شحاتة حممودأهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكرمي227/6

1العلمي عبد اهللامؤمتر تفسري سورة يوسف -عليه السالم-227/7

1التجييب حممد صمادحخمتصر يف تفسري االمام الطربي ج227/81

1التجييب حممد صمادحخمتصر يف تفسري االمام الطربي ج227/92

4ابراهيم امساعيلمصمم االلفاظ واالعالم القرآنية227/10

227/11
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل ج1
4اخلوارزمي حممود

227/12
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل ج2
4اخلوارزمي حممود

227/13
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل ج3
4اخلوارزمي حممود

227/14
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل ج4
4اخلوارزمي حممود

5عبده حممديف تفسري القرآن ج227/154

4عبده حممديف تفسري القرآن ج227/165

1عبد احلميد حمسنالتفسري227/17

10السجتاين عزيزغريب القرآن املسمى (نزهة القلوب)227/18

1بن باديس عبد احلميدجمالس التذكري من كالم احلكيم اخلري227/19



227/20

تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ج1-

2

9الزخمشري

227/21

تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ج3-

4

9الزخمشري

227/22

تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ج5-

6

9الزخمشري

227/23
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج2-1
األلوسي شهاب الدين

227/24
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج4-3
1األلوسي شهاب الدين

227/25
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج6-5
1األلوسي شهاب الدين

227/26
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج8-7
1األلوسي شهاب الدين

227/27
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج10-9
1األلوسي شهاب الدين

227/28
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج11--12
1األلوسي شهاب الدين

227/29
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج14-13
1األلوسي شهاب الدين

227/30
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج16-15
1األلوسي شهاب الدين

227/31
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج18-17
1األلوسي شهاب الدين

227/32
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج20-19
1األلوسي شهاب الدين



227/33
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج22-21
1األلوسي شهاب الدين

227/34
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج24-23
1األلوسي شهاب الدين

227/35
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج26-25
1األلوسي شهاب الدين

227/36
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج28-27
1األلوسي شهاب الدين

227/37
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

والسبع املعاين ج30-29
1األلوسي شهاب الدين

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/38

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/39

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/40

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/41

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/42

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/43

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/44

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/45

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/46

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/47

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/48

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/49

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/50

األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/51

1األلوسي شهاب الديناملشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب م227/52

1الرازي حممدتفسري الفخر الرازي،املشتهر بالتفسري الكبري م227/53

9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/541

9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/552

9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/563



9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/574

9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/585

9الناصري املكيالتيسري يف أحاديث التفسري ج227/596

5الطربي حممدجامع البيان يف تفسري القرآن-غرائب القرآن227/60

227/61
القرآن الكرمي بالرسم العثماين-أوضح 

البيان يف شرح مفردات ومجل القرآن
1راجح كرمي

4جنا ابراهيمالتفسري املاثور عن عمر بن اخلطاب227/62

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/631

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/642

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/653

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/664

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/675

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/686

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/697

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/708

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/719

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7210

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7311

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7412

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7513

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7614

1الطربي حممدجامع البيان عن تاويل القرآن ج227/7715

3ابن عريب حمي الدينتفسري القرآن الكرمي م227/781

3ابن عريب حمي الدينتفسري القرآن الكرمي م227/792

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م1 227/80

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م227/812

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م3 ج227/825-4-3

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م4 ج227/837-6



3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م5 ج227/849-8

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م6 ج10-11--227/85

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م7 13ج-227/8615-14

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م8 16ج-227/8717

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م9ج 227/8819-18

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م10 ج227/8921-20

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م11 ج227/90-23-22

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م12 ج227/9126-25

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م13 227/9228-27

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م14 ج227/9329

3ابن عاشور حممد الطاهرتفسري التحرير والتنوير م15 ج227/9430

1احمللي-السيوطيتفسري اجلاليل227/95

1ابن قتيبة مسلمتفسري غريب القرآن227/96

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/971

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/982

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/993

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1004

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1015

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1026

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1037

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1048

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/1059

2الربوسي امساعيلتفسري روح البيان م227/10610

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/107

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/108

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/109

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/110

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/111

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/112



2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/113

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/114

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/115

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/116

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/117

2رضا رشيدتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ج227/118

5احلمصي حسنقرآن كرمي تفسري وبيان مع أسباب النزول227/119

227/120
القرآن الكرمي -مواهب اجلليل من 

تفسري البيضاوي
3البيضاوي

4شلتوت حممودتفسري القرآن الكرمي:االجزاء العشر االوىل227/121

3العفيفي حممدمقدمة يف تفسري الرسول للقرآن الكرمي227/122

227/123
التصاريف:تفسري القرآن مبا اشتبهت 

امساؤه وتصرفت معانيه
1بن سالم حيي

3سامل عبد املقصودسورة يونس وتفسريها227/124

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1251

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1262

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1273

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1284

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1295

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1306

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1317

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1328

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/1339

1القرطيب االنصارياجلامع الحكام القرآن م227/13410

2عبد الباقي حممد فؤاداملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي227/135

1االخفشي بن مسعدهمعاين القرآن ج227/1361

1االخفشي بن مسعدهمعاين القرآن ج227/1372

3الثعاليب عبد الرمحاناجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج227/1381

3الثعاليب عبد الرمحاناجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج227/1392



3الثعاليب عبد الرمحاناجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج227/1403

3الثعاليب عبد الرمحاناجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج227/1414

3الثعاليب عبد الرمحاناجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج227/1425

5حممود صفوت عبد الفتاحايضاح القرآن لصفات عباد الرمحان227/143

5الصابوين حممد عليقبس من نورالقرآن الكرمي من سورة التوبة227/144

1الصابوين حممد عليقبس من نورالقرآن الكرمي من سورة االعراف227/145

13الصابوين حممد عليروائع البيان تفسري آيات االحكام م227/1461

13الصابوين حممد عليروائع البيان تفسري آيات االحكام م227/1472

14وجدي فريداملصحف املفسر ق227/1481

15وجدي فريداملصحف املفسر ق227/1492

4عيسى عبد اجلليلاملصحف امليسربالرسم العثماين227/150

19املدين هاشممعجزات قلب القرآن227/151

5غازي مجيلمن مفردات القرآن227/152

227/153
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ج1
1الزخمشري حممود

227/154
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل م2
1الزخمشري حممود

227/155
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل م3
1الزخمشري حممود

227/156
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل م4
1الزخمشري حممود

2خملوف حممدكلمات القرآن-تفسري وبيان-227/157

6الصاوي أمحدحاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني ج227/158

6الصاوي أمحدحاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني ج227/159

6الصاوي أمحدحاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني ج227/160



6الصاوي أمحدحاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني ج227/161

1عوض ابراهيمتفسري سورة املائدة227/162

1بن عمر ابراهيميف رحاب القرآن: تفسري سوريت مرمي وطه227/163

1بن عمر ابراهيميف رحاب القرآن: تفسري سورة املؤمنون227/164

1بن عمر ابراهيميف رحاب القرآن: تفسري سورة النور227/165

2السيوطي جالل الدينالتحبري يف علم التفسري227/166

1األندلسي أبو حيانتفسري النهر املاد من البحر احمليط ج227/1671

2األندلسي أبو حيانتفسري النهر املاد من البحر احمليط ج2 القسم 227/168

2األندلسي أبو حيانتفسري النهر املاد من البحر احمليط ج2 القسم 227/169

1الغزايل حممدحنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي227/170

6األخفش األوسطمعاين القرآن227/171

3احمللي جالل الدينتفسري اجلاللني واقة أسباب النزول للسيوطي227/172

الشنقيفي حممد األمنيأصول البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن227/173

16إبن عجيبة أيب العباسالبحر املديد يف تفسري القرآن ايد227/174

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1751

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1762

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1773

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1784

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1795

5األندلسي أبو حيانالنهر املاد من البحر احمليط م227/1806

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1811

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1822

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1833

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1844

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1855

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1866

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1871

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1882

2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1893



2إبن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم ج227/1904

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1911

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1922

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1933

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1944

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1955

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1966

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1977

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1988

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/1999

1الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ج227/20010

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/2012-1

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/2024-3

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/2036-5

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/2048-7

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/20510-9

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/20612-11

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/20714-13

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/20816-15

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/20918-17

2الشنقيطي حممد األنصارياجلامع ألحكام القرآن ج227/21020-19

4زقزوق حمموداملنخب يف تفسري القرآن الكرمي227/211

2رجب إبراهيممعجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري227/212

3حسن اليعقويبج الدين اإلسالمي ج  الشريعة اإلسالمية227/213

15منصور كايفمناهج املفسرين يف العصر احلديث227/214

5السيد عبد الغفارالنص القرآين بني التفسري والتأويل 227/215

11كمال عبد الغيندراسات يف اإلعجاز القرآين227/216

5السيد عبد الغفارالنص القرآين بني التفسري والتأويل 227/217



227/218
مناهج التفسري املوضوعي وعالقتها 

بالتفسري الشفهي
3امحد رمحاين

4طلعت الفرحاندرج الدرريف تفسري القرآن العظيم للجرجاين227/219

227/220

العالمة الشنقيطي مفسرا : دراسة 

منهجية على تفسريه املسمى اضواء 

البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن ط.1

4ابو املنذر 

227/221
االمام ابن كثري واثره يف علم احلديث 

رواية ودراسة
4عدنان بن حممد آل شاس

القراءات والتجويد 228

عدد النسخ اسم املؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1الدمشقي حممدالنثر يف القراءات العشر ج228/11

1الدمشقي حممدالنثر يف القراءات العشر ج228/22

228/3
قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة 

املشهورين
6املقرÀدي أمحد

228/4
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج1
3مكرم عبد العال

228/5
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج2
1مكرم عبد العال

228/6
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج3
1مكرم عبد العال

228/7
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج4
1مكرم عبد العال

228/8
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج5
1مكرم عبد العال



228/9
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج6
1مكرم عبد العال

228/10
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج7
1مكرم عبد العال

228/11
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 

القراءات  ج8
1مكرم عبد العال

228/12
إيضاح الرموز ومفتاحالكنوز اجلامع 

للقراءات األربعة عشر
30القباقيب حممد بن خليل

3أعراب سعيدالقراء والقراءات باملغرب228/13

3ابن شريحالكايف يف القراءات السبع 228/14

6عبد العال مكرماحلجة- يف القراءات السبع لإلمام بن خالوية228/15

مباحث قرآنية عامة 229

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

19ابو زهرة حممداملعجزة الكربى للقرآن :نزوله،كتابته،اعجازه229/1

1زغلول الشحاتاالجتاهات الفكرية يف التفسري229/2

1عز ضياء الديناملعجزة اخلالدة:عظمة ومعجزات القرآن229/3

229/4
فهرسة املخطوطات واملصورات 

ج1:املصاحف والتجويد
1

3زرزور عدنانالقرآن ونصوصه229/5

15البنداق حممد الصاحلاملستشرقون وترمجة القرآن الكرمي229/6

3حممود عباس العقاداالسالميات3 م7:الفلسفة القرانية229/7

17سلداوي حسن عبد الرمحانعبد احلميد بن باديس مفسرا229/8

13بن نيب مالكالظاهرلة القرآنية229/9

15ابن الشيخ احلسن سفياناملعجزة القرآنية229/10

2السيوطي جالل الدينلباب النقول يف اسباب النزول229/11

10املراضي حممد مصطفىحبث يف ترمجة القرÀن الكرمي وأحكامها229/12



4ادوب عبد العزيزأفعال العباد يف القرآن الكرمي229/13

4الغزايل حممدنظرات القرآن229/14

1الزفزاف حممدالتعريف بالقرآن واحلديث229/15

3فضل اهللا حممد حسنياحلوار يف القرآن:قواعده،أساليبه ومعطياته229/16

4الكرماين حممدأسرار التكرار يف القرآن229/17

8املقري هبة اهللالناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل229/18

1الشعراوي حممد متويلمعجزة القرآن الكرمي229/19

10حممود مصطفىالقرآن حماولة لفهم عصري229/20

1الشاعر أمحدالقرآن الكرمي يف مواجهة املاديني امللحدين ج229/21

2اهلبلة عصمت الدين كركراملرآة من خالل اآليات القرآنية229/22

12العباس حممود العقادالفلسفة القرآنية229/23

5اجلويين مصطفىمنهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان اعجازه229/24

2املبارك حممددراسة أدبية لنصوص يف القرآن229/25

4صبيح حممدحبث جديد عن القرآن الكرمي229/26

1بليق عز الدينموازين القرآن الكرمي229/27

229/28
فكرة اعجاز القرآن منذالبعثة النبوية 

حىت عصرنا احلاضر
1احلمص نعيم

5املارغين إبراهليمدليل احلريان على مورد الظمان 229/29

4العفيفي حممدالقرآن القول الفصل بني كالم اهللا وكالم البشر229/30

229/31
دراسات يف فن التحرير الصحفي يف 

ضوء معامل قرآنية
11غرت حممد فريد

2املتويل صربيمنهج ابن تيمية يف تفسري القرآن الكرمي229/32

229/33

تسعة عشر ملكا -بيان أن فردية 

اإلعجاز العددي للقرآن خدعة ائية 

ط3

2حمي الدين حسني ناجي

1عبد العزيز أمريدراسات يف علوم القرآن ط229/342

10الشعراوي حممد متويلمعجزة القرآن ج229/351

5حممود عبد احلليمالقرآن يف شهر القرآن229/36

8الطوسي ابو حامد الغزايل جواهر القرآن ط229/373



5اخلالدي صالح عبد الفتاحاملنهج احلركي يف ظالل القرآن229/38

229/39

ثالث رسائل للحافظ ابن رجب 

احلنبلي: تفسري سورة النصر 2 ،تفسري 

سورة اإلخالص3، بيان فضل علم 

السلف على علم اخللف

7احلنبلي إبن رجب

229/40
مشكالت القرآن الكرمي وتفسري سورة 

الفاحتة
10عبده حممد

2النيابوري الواحد عليأسباب النزول229/41

229/42
اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني 

الدراسة والتطبيق
3غنيم كارم السيد

5عبد اهللا حممد حممودبديع القرآن يف عالج اإليدز والسرطان229/43

2الدايل حممدالوحدة الفنية يف القصة القرآنية229/44

5السعدي داود سلمانأسرار الكون يف القرآن ط229/452

2السعدي داود سلمانأسرار قلق اإلنسان: العجائب يف الصلب والرتائب229/46

4حجازي حممد عبد الواحدأثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية229/47

5اجلليند حممد السيدتأمالت حول منهج القرآن يف تأسيس اليقني229/48

3املتويل حممد أمحد وآخرونقصص القرآن229/49

2إبن قيم اجلوزية الدمشقي زاد املعاد يف هدي خري العباد ج1-2 ط229/50

2إبن قيم اجلوزية الدمشقي زاد املعاد يف هدي خري العباد ج3-4ط229/512

2إبن قيم اجلوزية الدمشقي زاد املعاد يف هدي خري العباد ج5 ط229/522

229/53
الدراسات األدبية ألسلوب القرآن 

الكرمي يف العصر احلديث ط1
3حممد أمحد األشقر 

3عودة اهللا منيعاإلعجاز اللغوي يف آيات الصيام ط229/541

1رجب عبد الواحد ابراهيممعجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري229/55

3عبد املنعم كامل شعرياإلعجاز القرآين يف الرسم العثماين229/56

6خليل مطران يكمن ينابيع احلكمة229/57

5نازنني عملر عبد الرمحانالعدد يف القرآن الكرمي: دراسة تركيبية ط229/581



229/59
فن الدراسات القرآنية: اجلانب التارخيي 

واألسلويب والبالغي
5السيد أمحد عبد الغفار

229/60
اإلقتضاء: دالالته وتطبيقاته يف أسلوب 

القرآن الكرمي ط1
3أشواق حممد إمساعيل النجار

4املتنيب عبد الفتاح حممودنظرية السياق القرآين دراسة تأصيلية داللية نقدية229/61

1حممد عابد اجلابريمدخل اىل القرآن الكرمي يف التعريف بالقرآن ج229/62

3إبتسام مرهون الصفاراإلقتباس يف القرآن الكرمي ط229/631

1حممد أمحد خلف اهللالفن القصصي يف القرآن الكرمي ط229/644

5عواطف كتوش املصطفىاملعىن والتأويل يف النص القرآين ط229/651

5إبتسام مرهون الصفارمجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكرمي ط229/66
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الحديث الشريف ومباحثه العامة 230

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1نووي حممدتنقيح القول احلثيث230/01

10احلنفي بن حممدتنبيه الغافلني يف املوعظة بأحاديث سيد االنبياء230/02

1ابن األثري حممد الدينمنال الطالب يف شرح طوال الغرائب ج230/031

230/04
مصابيح السنن فيما اتفق عليه رجال 

الصحيح و السنن
15بن أمحد طالب عبد الرمحان

1بن باديس عبد احلميدجمالس التذكري من حديث البشري النذير230/05

17ابن قتيبةغريب احلديث ج230/061

1الزخمشري جار اهللالفائق يف غريب احلديث ج230/071

1الزخمشري جار اهللالفائق يف غريب احلديث ج230/082

1الزخمشري جار اهللالفائق يف غريب احلديث ج230/093

1الزخمشري جار اهللالفائق يف غريب احلديث ج230/104

14ابن جزي حممداالنوار السنية يف االلفاظ السنية230/11

1احلوت حممد بن درويشاالنوار السنية يف االلفاظ السنية230/12



230/13
شرح منت األربعني النووية يف األحاديث 

الصحيحةالنبوية
2النووي حمي الدين

230/14
شرح منت األربعني النووية يف األحاديث 

الصحيحةالنبوية
4النووي حمي الدين

230/15
شرح منت األربعني النووية يف األحاديث 

الصحيحةالنبوية
5النووي حمي الدين

2النووي حمي الدينرياض الصاحلني230/16

13ابن تيمية تقي الدين أحاديث القصاص ط230/172

1النووي حمي الدينمنهل الواردين شرح رياض الصاحلني م230/181

1النووي حمي الدينمنهل الواردين شرح رياض الصاحلني م230/192

230/20
من كنوز السنة- دراسات أدبية ولغوية 

عن احلديث الشريف ط2
4الصابوين حممد علي 

8املنزري زكي الدينالرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ج230/21

8املنزري زكي الدينالرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ج230/22

230/23
خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية 

وأصحاب التعطيل
3النجاري حممد بن إمساعيل

5ابن تيمية/ابن القيمالقول القيم مبا يرويه ابن تيمية وابن القيم230/24

230/25
من كنوز السنة:دراسات أدبية ولغوية 

من احلديث الشريف
5الصابوين حممد علي 

230/26
التاج اجلامع لألصول يف أحاديث 

الرسول-عليه الصالة والسالم ج1
3ناصف منصور

230/27
التاج اجلامع لألصول يف أحاديث 

الرسول-عليه الصالة والسالم ج2
3ناصف منصور

230/28
التاج اجلامع لألصول يف أحاديث 

الرسول-عليه الصالة والسالم ج3
3ناصف منصور

230/29
التاج اجلامع لألصول يف أحاديث 

الرسول-عليه الصالة والسالم ج4
3ناصف منصور

230/30
التاج اجلامع لألصول يف أحاديث 

الرسول-عليه الصالة والسالم ج5
3ناصف منصور



230/31
نيل األوطار: شرح منتقى االخبار من 

احاديث سيد األخيار ج2-1
5الشوكاين علي

230/32
نيل األوطار: شرح منتقى االخبار من 

احاديث سيد األخيار ج4-3
5الشوكاين علي

230/33
نيل األوطار: شرح منتقى االخبار من 

احاديث سيد األخيار ج6-5
5الشوكاين علي

230/34
نيل األوطار: شرح منتقى االخبار من 

احاديث سيد األخيار ج8-7
5الشوكاين علي

5طالب عبد الرمحانمصابيح السنن230/35

20الصديق حممد الصاحلالسراج املنري230/36

230/37
نيل األوطار:شرح منتقى األخبار يف 

أحاديث سيد االخيار ج2-1
2الشوكاين علي

230/38
نيل األوطار:شرح منتقى األخبار يف 

أحاديث سيد االخيار ج4-3
2الشوكاين علي

230/39
نيل األوطار:شرح منتقى األخبار يف 

أحاديث سيد االخيار ج6-5
2الشوكاين علي

230/40
نيل األوطار:شرح منتقى األخبار يف 

أحاديث سيد االخيار ج8-7
2الشوكاين علي

230/41
نيل األوطار:شرح منتقى األخبار يف 

أحاديث سيد االخيار فهارس عامة
2الشوكاين علي

2األحاديث القدسية ج2-1 230/42

3الشبشريي حممدجواهر الطهطادية يف شرح االربعني النووية230/43

3الصابوين حممد علياملنتقى املختار من األذكار230/44

230/45
معجم أعالم منت احلديث من وذكرهم 

يف حديث رسول اهللا
3التوجني حممد

230/46
تنبيه الغافلني عن اعمال اجلاهلني 

وحتذير السالكني من افعال اهلالكني
3الدمشقي



1السمرقنديتنبيه الغافلني الحاديث سيد االنبياء واملرسلني230/47

1طالب عبد الرمحانمصابيح السنن230/48

1البغدادي املعتصم باهللامدارج السالكني ج230/491

1البغدادي املعتصم باهللامدارج السالكني ج230/502

1البغدادي املعتصم باهللامدارج السالكني ج230/513

5حممد الصديقنور على نور230/52

5سعيد إمساعيلالسنة النبوية رؤية تربوية ط230/531

230/54
خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

676 خطبة من روائع كنوز النبوة ط2
5اجلراح نواف

5العفيفي طه عبد اهللامن وصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم م230/55

5العفيفي طه عبد اهللامن وصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم م230/56

5العفيفي طه عبد اهللامن وصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم م230/57
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المباحث العامة في علم الحديث 231

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

231/1

دراسات تطبيقية يف احلديث 

النبوي:الصلوات اخلاصة الزكاة، 

الصيام، احلج، املعامالت املالية

6عز نور الدين 

1عز نور الدين دراسات تطبيقية يف احلديث النبوي: العبادات231/2

1أبو رية حممودأضواء على السنة احملمدية أو دفاع عن احلديث231/3

2علي أسعدتفسري احلديث النبوي يف دروس عصرية231/4

231/5
السنن واملورد األمعن يف احملاكمة بني

اإلمامينفي السند واملع
12الفهدي حممد ابن رشيد

16اخلطيب حممد عجاجالوجيز يف علوم احلديث ونصوصه231/6

2الفهدي حممد ابن رشيدإفادة النصيح يف التعريف بسند اجلامع الصحيح231/7

3بن معني حيىيحيىي بن معني وكتابه التاريخ ج231/81



1بن معني حيىيحيىي بن معني وكتابه التاريخ ج231/92

2املباركفوري حممد مقدمة حتفة األح     شرح جامع الرتمذي231/10

10عبد الرمحان طالب السنة عرب العصور231/11

1البغدادي أمحد اخلطيب الكفاية يف علم الرواية231/12

231/13
العلوم الفقهية اإلسالمية من خالل 

األحاديثالنبيوية ج3 ط2-1
25عبد الرمحان طالب 

231/14
الرياض املستطابة يف مجلة من رؤى يف 

الصحيحني من الصحابة ط3
3اليمني حيىي العامري

1الذهيب حممدميزان اإلعتدال يف نقد الرجال م231/151

1الذهيب حممدميزان اإلعتدال يف نقد الرجال م231/162

1الذهيب حممدميزان اإلعتدال يف نقد الرجال م231/173

1الذهيب حممدميزان اإلعتدال يف نقد الرجال م231/184

4األحدب خلدونأسباب إختالف احملدثني: دراسة نقدية,,, 231/19

4األحدب خلدونأسباب إختالف احملدثني: دراسة نقدية,,, 231/20

1األعظمي حممد مصطفىدراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ج231/21

1األعظمي حممد مصطفىدراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ج231/22

1عز نور الدين منهج النقد يف علوم احلديث ط231/233

6اهلالوي حممد عبد العزيزالنفيس يف التمييز بني الصحيح والضعيف 231/24

4صاحل حممد أديب حملات يف أصول احلديث ط231/254

1إصالح غلط احملدثني231/26

15السيوطي جالل الدين تأويل األحاديث املومهة للتشبيه231/27

231/28
صيانة صحيح مسلم من اإلخالل 

والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط
3ابن الصالح أبو عمرو 

1النجاري حممد بن امساعيلكتاب الضعفاء الصغري231/29

231/30
العلوم الفقهية اإلسالمية من خالل 

األحاديث النبيوية ج1ط2
15عبد الرمحان طالب 



231/31
العلوم الفقهية اإلسالمية من خالل 

األحاديث النبيوية ج2ط2
15عبد الرمحان طالب 

231/32
العلوم الفقهية اإلسالمية من خالل 

األحاديث النبيوية ج4ط2
15عبد الرمحان طالب 

231/33
العلوم الفقهية اإلسالمية من خالل 

األحاديث النبيوية ج5ط2
15عبد الرمحان طالب 

5جعيط حممد العزيزجمالس العرفان ومواهب الرمحان ج231/341

5جعيط حممد العزيزجمالس العرفان ومواهب الرمحان ج231/352

231/36

تيسري مصطلح احلديث:مع شرح 

املنظومة البيتونية يف مصطلح احلديث 

ج1

15محادو نذير

231/37

تيسري مصطلح احلديث:مع شرح 

املنظومة البيتونية يف مصطلح احلديث 

ج2

15محادو نذير

2املازري حممد ابن علياملعلم بفوائد مسلم ج231/381

4املازري حممد ابن علياملعلم بفوائد مسلم ج231/392

3املازري حممد ابن علياملعلم بفوائد مسلم ج231/403

3البغا مصطفى ديب مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث231/41

10القطالين شهاب الدينالسعي احلثيث اىل مجع فوائد علم احلديث231/42

1عباس مسيحاحلكم واألمثال النبوية من األحاديث الصحيحة231/43

231/44

من املسائل النحوية يف اجلامع الصحيح 

لإلمام مسلم بناحلجاج النيابوري 

ت261

8الراجحي شرف الدين علي

2أبو بكر األمنيتوجيه العلوم وفق املنهج اإلسالمي 231/45

4أبو سليمان  اخلطايبإصالح خطأ احملدثني231/46

علم الجرح والتعديل 234

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 



15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/11

14الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/22

14الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/33

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/44

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/55

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/66

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/77

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/88

15الرازي عبد الرمحانكتاب اجلرح والتعديل م234/99

5عبد العاطي حممد شليب اخلطاب وغريب احلديث ط234/101

كتب الصحاح والسنة 235

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

2عبد الباقي حممد فؤاداللؤلؤ واملرجان فيما إتفق عليه الشيخان ج235/1

2عبد الباقي حممد فؤاداللؤلؤ واملرجان فيما إتفق عليه الشيخان ج235/2

2عبد الباقي حممد فؤاداللؤلؤ واملرجان فيما إتفق عليه الشيخان ج235/3

1النجاري حممدمنت البخاري (مشكول) حباشية السندي ج235/4

1النجاري حممدمنت البخاري (مشكول) حباشية السندي ج235/5

1النجاري حممدمنت البخاري (مشكول) حباشية السندي ج235/6

1النجاري حممدمنت البخاري (مشكول) حباشية السندي ج235/7

8الطهطاوي عبد الرحيمهداية البادي اىل ترتيب صحيح النجاري ج235/8

8الطهطاوي عبد الرحيمهداية البادي اىل ترتيب صحيح النجاري ج235/9

2الرتمذيجامع الرتمذي مع شرح حتفة األموذي ج235/10

2الرتمذيجامع الرتمذي مع شرح حتفة األموذي ج235/11

2الرتمذيجامع الرتمذي مع شرح حتفة األموذي ج235/12

2الرتمذيجامع الرتمذي مع شرح حتفة األموذي ج235/13

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري "املقدمة235/14



4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/15

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/16

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/17

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/18

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/19

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/20

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/21

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/22

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/23

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/24

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/25

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح النجاري235/26

4النجاري حممدفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج235/273

14النيابوري مسلماجلامع الصحيح ج235/282-1

14النيابوري مسلماجلامع الصحيح ج235/294-3

14النيابوري مسلماجلامع الصحيح ج235/306-5

14النيابوري مسلماجلامع الصحيح ج235/318-7

1ابن ماجةسنن ابن ماجة م235/321

1ابن ماجةسنن ابن ماجة م235/332

5هارون حممدااللف املختارة من صحيح البخاري ج235/341

5هارون حممدااللف املختارة من صحيح البخاري ج235/352

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م1 235/36

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/372

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/383

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/394

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/405

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/416

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/427

3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/438



3ابادي مشس الدينعون املعبود:شرح سنن ايب داود م235/449

3االزهري نصرالقيس يف شرح موطأ ابن أنس ط1 ج235/451

3االزهري نصرالقيس يف شرح موطأ ابن أنس ط1 ج235/462

3االزهري نصرالقيس يف شرح موطأ ابن أنس ط1 ج235/473

3االزهري نصرالقيس يف شرح موطأ ابن أنس ط1 ج235/484

4ولد كرمي عبد اهللاكتاب القبس يف شرح موطأ ابن انس ج235/491

4ولد كرمي عبد اهللاكتاب القبس يف شرح موطأ ابن انس ج235/502

4ولد كرمي عبد اهللاكتاب القبس يف شرح موطأ ابن انس ج235/513

2القزويين بن يزيدسنن ابن ماجة:ضبط نصها أمحد مشس الدين طه235/52

2السجستاين احلافظسنن ايب داود 235/53

235/54

235/55

235/56

235/57

235/58

235/59

235/60
حاشية العدوي على كفاية الطالب 

الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين ج1
8العدوي

235/61
حاشية العدوي على كفاية الطالب 

الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين ج2
8العدوي

2اخلرساينسنن النسائي 235/62

3الرتميذيسنن الرتميذي ج235/631

3الرتميذيسنن الرتميذي ج235/642

3الرتميذيسنن الرتميذي ج235/653

3الرتميذيسنن الرتميذي ج235/664

3الرتميذيسنن الرتميذي ج235/675



235/68
سبل السالم:شرح بلوغ املرام من مجع 

ادلة األحكام ج1
3الصنعاين

235/69
سبل السالم:شرح بلوغ املرام من مجع 

ادلة األحكام ج2
3الصنعاين

235/70
سبل السالم:شرح بلوغ املرام من مجع 

ادلة األحكام ج3
3الصنعاين

235/71
سبل السالم:شرح بلوغ املرام من مجع 

ادلة األحكام ج4
3الصنعاين

3النجاري حممداألدب املفرد235/72

3جمموعة من املؤلفنيخمتار الصحاح235/73

1اإلمام أيب عبد اهللا البخاريصحيح البخاري235/74

5اإلمام أيب عبد اهللا البخاريصحيح البخاري م235/751

5اإلمام أيب عبد اهللا البخاريصحيح البخاري م235/762

5اإلمام أيب عبد اهللا البخاريصحيح البخاري م235/773

5اإلمام أيب عبد اهللا البخاريصحيح البخاري م235/784

5اإلمام مسلم أيب حسنيصحيح مسلم235/79

5اإلمام مسلم أيب حسنيصحيح مسلم م235/801

5اإلمام مسلم أيب حسنيصحيح مسلم م235/812

5اإلمام مسلم أيب حسنيصحيح مسلم م235/823

5اإلمام مسلم أيب حسنيصحيح مسلم م235/834

مسانداألئمة األربعة 236

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

236/1
منت موطأ اإلمام مالك رضي اهللا عنه 

على رواية حيىي بن حيىي
7مالك بن أنس

1الشافعي حمي الدين رياض الصاحلني من كالمسيد املرسلني236/2

236/3
موطا االمام مالك بن أنس-رواية ابن 

القاسم وتلخيص القابس
3املالكي حممد



3الشافعي أبو عبد الللهمسند االمام الشافعي236/4

2السيوطي جالل الدينتنوير احلوالك:شرح على موطأ مالك ج236/51

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/6

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/7

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/8

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/9

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/10

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/11

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/12

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/13

3القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/14

2القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/15

2القرطيبالتمهيد ملا يف املوطا من املعاين واملساند ج236/16

1كمال عبد الغينأسانيد احلديث النبوي يف ضوء نظم املعلومات 236/17

236/18
رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني

ط.2
4النووي االمام 

معاجم الحديث الشريف 238

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

238/1
معجم ألفاظ احلديث النبوي الشريف 

يف صحيح البخاري م1
2ابو الفتوح حسني

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/2

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/3

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/4

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/5

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/6



1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/7

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/8

1لفيف من املستشرقنياملعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي ج238/9

السيرة النبوية الشريفة 239

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

7شليب حممودحممد-األسوة احلسنة-النشرة الثانية239/1

3خطاب حممود شيتومضات من نور املصطفى-صلى اهللا عليه وسلم239/2

1أمحد سيدسرية النيب-ص-واسلوب حديثه239/3

5املصطفى سعداهلجرة النبوية ودورها يف بناء اتمع االسالمي239/4

1شليب حممودحممد-معدن االميان-النشرة الثانية239/5

4شليب حممودحممد واجلهاد239/6

5خالد خالد حممدعشرة أيام يف حياة الرسول239/7

2حسني طهعلى هامش السرية ج239/83-2-1

10ابو زيد حممدهدى الرسول -ص- خمتصر من زاد املعاد239/9

1ابن هشام عبد امللكسرية النيب-ص-البن هشام ج239/101

1ابن هشام عبد امللكسرية النيب-ص-البن هشام ج239/112

1ابن هشام عبد امللكسرية النيب-ص-البن هشام ج239/123

1ابن هشام عبد امللكسرية النيب-ص-البن هشام ج239/134

1هيكل حممد حسنيحياة حممد239/14

4خياط عبد اهللاحكم وأحكام من السرية النبوية239/15

2حممود مصطفىحممد-ص-حماولة لفهم السرية النبوية239/16

10علي جوادتاريخ العرب يف االسالم-السرية النبوية239/17

45مؤنس حسنيدراسات يف السرية النبوية239/18

1حممود عبد احلليمالرسول صلى اهللا عليه وسلم239/19

5مجاز حممددراسات يف السرية النبوية239/20

6خمتصر سرية ابن هشام(السرية النبوية)239/21



10خفاجي عبد احلليمكواكب حول الرسول239/22

5اخلضري حممدنور اليقني يف سرية سيد املرسلني239/23

239/24
سرية الرسول ومعاملها من القرآن الكرمي 

والسنة املطهرة
10ابراهيم حممد امساعيل

5ابن عبد الوهاب حممدخمتصر زاد املعاد لالمام ابن قيم اجلوزية239/25

2الزعيب حممدعفيفخمتصر سرية ابن هشام(السرية النبوية)239/26

2هارون حممدذيب سرية ابن هشام239/27

2ابن كثريالسرية النبوية ج239/281

2ابن كثريالسرية النبوية ج239/292

2ابن كثريالسرية النبوية ج239/303

2ابن كثريالسرية النبوية ج239/314

10الصديق حممد الصاحلمع الرسول يف بالغته وهجرته واسرائه واعراجه239/32

2اخلضري حممدنور اليقني يف سرية سيد املرسلني239/33

6العقاد عباس حممودعبقرية حممد-ص-239/34

239/35

صفة صالة النيب-ص- من التكبري اىل 

التسليم كأنك تراها صلوا كما رأيتموين 

اصلي

3االلباين ناصر الدين

3بك حممد املصرينور اليقني يف سرية سيد املرسلني-ص-239/36

3اجلزائري جابرهذا احلبيب حممد رسول اهللا-ص-يا حمب239/37

2الكاتدهلويحياة الصحابة ط239/381

3ابن هشام ذيب سرية النبوية 239/39

3ابن كثري صفوة السرية النبوية البن كثري ج239/401

3ابن كثري صفوة السرية النبوية البن كثري ج239/412

2ابن كثري صفوة السرية النبوية البن كثري ج239/423

3ابن كثري صفوة السرية النبوية البن كثري ج239/434

1زمريل فؤاد أمحدالشمائل النبوية واخلصائل املصطفوية ط239/442

2احلمتلي السيدأخالق الشيب وآدابه لألصبهاين ط4 239/45

5حممد بن مصطفى التوايتبيضة األنوار يف سرية النيب املختار "ص"239/46



239/47
عظمة الشخصية احملمدية:دراسة يف 

السرية النبوية اخلالدة
1حممد عبد املنعم

239/48

االدب النبوي:عظات بالغة وعلم عالية 

وآداب سامية مغرية من حديث 

الرسول-ص-:شروحه شرحا يتصل 

باحلياة احلاضرة

3حممد عبد العزيز

239/49
مقادير املشاهري من آل البيت 

والصحابة والعلماء و األولياء
1حنفي النجالوي

5عقيل سغيد حممودقصص األنبياء239/50

5شليب حممودشخصية رسول اهللا صلى اهللا غليه وسلم، م239/51

5شليب حممودشخصية رسول اهللا صلى اهللا غليه وسلم، م239/52

5شليب حممودشخصية رسول اهللا صلى اهللا غليه وسلم، م239/53

5شليب حممودشخصية رسول اهللا صلى اهللا غليه وسلم، م239/54

3د�ول ا��د �و�و	# ��ص ا! ���ء 239/55

التوحيد واصول الدين 240

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1البيحوري إبراهيمحاشية العالمة......الشيخ إبراهيم البيحوري240/01

1حممود عبد احلليمالتوحيد اخلالص أو اإلسالم والعقل240/02

1عبده حممدرسالة التوحيد ط240/034

9التفتازاين سعد الدينشرح العقائد النفسية يف اصول الدين وعلم الكالم240/04

240/05
أصول العقيدة اإلسالمية اليت قررها 

اإلمام الطحاوي
5العزي عبد املنعم

2السمرقندي حممدكتاب التوحيد ط240/062

5حسن مجال الديناإلمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد240/07

6عبده حممدرسالة التوحيد قدم هلا الشيخ حسني الغزال ط240/08

5عبده حممدرسالة التوحيد قدم هلا الشيخ حسني الغزال ط240/09

4الباجي سليماناحلدود يف األصول 240/10

8عبده حممدرسالة التوحيد240/11



3الطهطاوي عبد العالمفاتيح اجلنة شرح عقيدة أهل القرآن والسنة240/12

1حممد صاحل السيدإعادة بناء علم التوحيد عند اإلمام حممد عبده240/13

5طه عبد الرمحنالعمل الديين وجتديد العقل ط240/143

1هالة حمجوب خضراإلبداع اإلهلي بني اجلمال واجلالل ط240/151

2خليل حنا تا درسرحليت مع الروح240/16

4ابن القيم اجلوزية كتاب الروح 240/17

االلهيات 241

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

241/01

حاشية العامل الشيخ إبراهيم البيحوري 

املسماة بتحقيق املقام على كفايةالعوام 

ف عام الكالم

1البيحوري إبراهيم

11جممود مصطفىاهللا241/02

7عبود عبد الغيناهللا واإلنسان املعاصر ط241/032

241/04
الرسالة الكالمية يف احلقائق اإلهلية 

ويليه كتاب الشاعر
3ابن خطيب الرازي

241/05
شرح القصيدة النووية املسماة الكافية 

الشافية يف اإلنتصار للقرقة الناحية م1
3ابن القيم اجلوزية

241/06
شرح القصيدة النووية املسماة الكافية 

الشافية يف اإلنتصار للقرقة الناحية م2
3ابن القيم اجلوزية

5العقاد عباس حمموداهللا جل جالله241/07

1سعدون الساموكالعقائد اإلسالمية اإلهليات النبوات 241/08

النبوات 242

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 



242/01
العقائد واملذاهب - حيتوي على أبو 

األنبياء حياة املسيح عقائد املفكرين
4العقاد عباس حممود

2ابن تيمية أمحدالنبوات242/02

5النجار عبد الوهابقصص األنبياء242/03

6جت أمحدأنبياء اهللا ط242/047

1جت أمحدأنبياء اهللا ط242/0527

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/062-1

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/074-3

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/086-5

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/098-7

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/1010-9

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/1112-11

3ابن كثريالبداية والنهاية ج242/1214-13

3ابن كثريالبداية والنهاية ج-242/1315

االمامة 244

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1اخلطيب عبد الكرمياخلالفة واإلمامة ديانة... وسياسة..244/1

244/2
مسألة اإلمامة والوضع يف احلديث عند 

الفرق اإلسالمية
1عبد الناطر حمسن

7ابن قتيبة بن مسلماإلمامة والسياسة  244/31

8ابن قتيبة بن مسلماإلمامة والسياسة  244/42

244/5
اإلمامة عند إبن تومرت ، دراسة مع 

اإلمامية اإلثين عشرية
1اإلدريسي علي



المذاهب المختلفة 245

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتابالرقم 

1القادري امساعيلالفيوضات الربانية يف املآثر واألوراد القادرية245/1

6األشعري امساعيل مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ج245/2

5بن حممد النعماناالس واملسايرات245/3

1القشريي بن هوازمالرسائل القشريية245/4

5بن تومرت حممداعز مايطلب 245/5

4احلجر رزقابو الوزير اليميين ومنهجه الكالمي 245/6

6األشعري امساعيل مقاالت اإلسالميني  ج1 -ج245/72

245/8
دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف 

أصول الدين - 2 األشاعرة ط 5
1صبحي أمحد

1الشهرستاين عبد الكرمياملنن والنحل ج 245/91

1الشهرستاين عبد الكرمياملنن والنحل ج 245/102

2نصري آمنةاضواءوحقائق على البابية،البهائية القاديانية245/11

5بطرو شوفسكياإلسالم يف إيران245/12

245/13
دور زناتة يف احلركات املذهبية باملغرب 

اإلسالمي
10بن عمرية حممد 

2الطاهري بن حزمالفصل يف امللل واألهواء والنحل ج 245/143

2الطاهري بن حزمالفصل يف امللل واألهواء والنحل ج 245/154

2الطاهري بن حزمالفصل يف امللل واألهواء والنحل ج 245/165

2شرف حممود جاللجالل الدين السيوطي منهجه وآرائه الكالمية245/17

4خرقيلي صربيالعقيدة والفرق اإلسالمية245/18

2الشخرستاين عبد الكرمياية األقدام يف علم الكالم245/19

245/20

من منظور فلسفة العلوم :الطبيعيات يف 

علم الكالم . يف املاضي .. إىل 

املستقبل

2اخلويل مين طريف



245/21

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء 

الفرق اإلسالمية يف أصول الدين 

"األشاعرة"

5د/أمحد حممود صبحي

5د/ حممد زعراطالفرق اإلسالمية الكربى ، نشأا ،آراؤها،منهجها245/22

2حممد اخلضر حسنيدحض مفرتيات القديانية يف ضوء الكتاب ةالسنة245/23

245/24

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء 

الفرق اإلسالمية يف أصول الدين 

"املعتزلة" ج1

2د/أمحد حممود صبحي

245/25

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء 

الفرق اإلسالمية يف أصول الدين" 

األشاعرة" ج1

2د/ أمحد حممود صبحي

245/26
تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "اخلوارج واملرجئة" ط1
3د/ أمحد حممود صبحي

245/27
تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "الشيعة العربية والزيدية" ط1
3د/ أمحد حممود صبحي

245/28

تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "الشيعة الشعوبية واإلثنا 

عشرية" ط1

3د/ أمحد حممود صبحي

245/29

تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "  املعتزلة تكون العقل العريب 

أعالم وأفكار"

3د/ أمحد حممود صبحي

245/30

تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "اإلمام أبو احلسن األشعري 

السنة واجلماعة"

3د/ أمحد حممود صبحي

245/31

تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي 

والديين "أهل السنة أبو منصورا 

ملاتوريدي

3د/ أمحد حممود صبحي



245/32
يف مناهج جتديد الفكؤر اإلسالمي 

التقريب بني املذاهب ط1
4د/ أمحد حممود صبحي

2د/حامد درع عبد الرمحنإلمام الغزايل وآراءه الكالمية ط245/331

2اإلمام الكوثريالعقيدة وعلم الكالم ط245/341

3عبد القادر البغداديالفرق بني الفرق ط245/353

العزلة 246

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

5جار اهللا زهدياملعتزلة246/1

12املعتزيل عبد اجلباراموع يف احمليط بالتكليف ج 246/21

1ابن أمحد عبد اجلبارشرح األصول اخلمسة246/3

10البلخي ابو القاسم وآخرونفضل اإلعتزال وطبقاتاملعتزلة246/4

246/5

يف علم الكالم دراسةفلسفية آلراءالفرق 

اإلسالمية يف أصول الدين -1- 

املعتزلة ط5

1صبحي امحد

2الشايب علي وآخروناملعتزلة بني الفكر والعمل ط 246/65

2د/حممد زعراطالفرق اإلسالمية الكربى "نشأا آراؤها،منهجها246/7

5د/حسني صربيمن الشك إىل اليقني يف فكر املعتزلة246/8

الشيعة 247

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1اخوان الصفاءجامعة اجلامعة247/1

1عبد النور جبوراخوان الصفاء ط247/23

247/3
الفكر الشيعي والنزاعات الصوفية حىت 

مطلع القرن الثاين عشر اهلجري
5الشييب كامل 



1الدسوقي عمرإخوان الصفاء ط247/43

2لقبال موسىملحمة أيب عبد اهللا اإلكجاين (مذهبية وتوحيد247/5

247/6

رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء م4 

العلوم الناموسية اإلالهية والشرعية 

الدينية

2

3تامر عامررسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ج247/71

3تامر عامررسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ج247/82

3تامر عامررسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ج247/93

3تامر عامررسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ج247/104

3تامر عامررسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ج247/115

الخوارج 248

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

2اإلباضي عبد الكايفآراء اخلوارج الكالمية م248/11

2اإلباضي عبد الكايفآراء اخلوارج الكالمية م248/22

3باجية صاحل األباضية باجلريد يف العصور االسالمية االوىل 248/3

4االباضي ابن سالماالسالم وتارخيه فيوجهة نظر اباضية248/4

2معمر حيياالباضية-دراسة مركزة يف أصوهلم وتارخيهم248/5

1معمر حيياالباضية بني الفرق االسالمية عند كتاب املقاالت248/6

2أعوشت بكر بن سعدقطب األئمة العالقمة حممد بن يوسف 248/7

14الطاليب عمار آراء اخلوارج ج248/81

248/9
الفكر السياسي عند األباضية من 

خالل آراء حممد بن يوسف اطفيش
1عدون جهالن

5طعيمة صابراإلباضية: عقيدة ومذهبا248/10

1بوحجام حممد ناصرتوضيح مكانة اإلباضية يف اخلوارج248/11



االيحاد والمالحدة 249

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

1بدوي عبد الرمنمن تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم ط249/12

اجلميلي سيدملاذا يلحدون ؟249/2

الفقه اإلسالمي واصوله 250

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

14الكروي احلجيحبوث يف الفقه االسالمي:االميان،النذور250/01

1أبو زهرة حممداجلرمية والعقوبة يف الفقه االسالمي250/02

1السمرقندي عالء الدينحتفة الفقهاء ج250/032

1السمرقندي عالء الدينحتفة الفقهاء ج250/043

3الزحيلي وهبةالفقه االسالمي250/05

10سوار وحيد الدينالتعبري عن االرادة يف الفقه االسالمي250/06

7الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/07

7الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/08

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/09

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/10

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/11

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/12

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/13

8الزحيلي وهبةالفقه االسالمي وأدلته:الشامل باالدلة الشعرية ج250/14

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/152-1

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/164-3

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/176-5

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/187

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/198



1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/209

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/2110

1ابن حزم بن امحداحمللي ج250/2211

15البوطي حممد سعيدحماضرات يف الفقه املقارن250/23

9حمدة حممدالرتكات واملواريث يف الشريعة االسالمية250/24

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/251

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/262

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/273

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/284

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/295

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/306

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/317

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/328

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/339

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/3410

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/3511

2ابن قدامى مشس الديناملغين ويليه الشرح الكبري ج250/3612

13نويوات موسى االمحديكشف النقاب عن غازي اللباب250/37

3عز نور الدينابغض احلالل250/38

8الدريين فتحيحق االبتكار يف الفقه االسالمي املقارن250/39

50املودودي ابو االعلىالربا250/40

5ين فتحيمدخل الفقه اجلنائي االسالمي250/41

10العمر عبد اهللاحنو تطبيق معاصر لفريضة الزكاةالعمر عبد اهللا250/42

5بن ابراهيم حممداحليل الفقهية يف املعامالت املالية250/43

250/44
فصول االحكام وبيان ما مضى عليه 

العمل عند الفقهاء واحلكماء
4الباجي ابو الوليد

2املنجي ابو حممداللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب ج250/451

2املنجي ابو حممداللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب ج250/462

3خزار عبد احلميدفلسفة الزواج وبناء االسرة يف االسالم250/47



4الزعيب عبد الرمحانأحكام العبادات:الطهارة-الصالة-250/48

250/49
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج2
4عبد الرمحان طالب

250/50
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج4
5عبد الرمحان طالب

250/51
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج5
5عبد الرمحان طالب

6ابو اد امحداالجتهاد الديين املعاصر:قضايا وآفاق250/52

2ابن رجب ابو الفرجاالستخراج ألحكام اخلراج250/53

3فرج ابراهيمفقه الصالة على ضوء الكتاب والسنة250/54

250/55
الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه 

االسالمي املقارن
1ادريس امحد

1احلكيم حممد تقياالصول العامة للفقه املقارن250/56

250/57
املرياث العادل يف االسالم بني املواريث 

القدمية واحلديثة ومقارنتها مع الشرائع
10العجوز حمي الدين

10عبد الرب زكيالربا واكل املال بالباطل250/58

4شلتوت حمموداالسالم عقيدة وشريعة250/59

250/60

عقد القرض يف الشريعة 

االسالمية:دراسة 

مقارنة مع القانون الوصفي

3خروفة عالء الدين

1ابن جزيالقوانني الفقهية250/61

250/62

املواريث يف الشريعة االسالمية وما 

جيري عليه العمل يف احملاكم الشرعية 

االسالمية

3خالد حسن

250/63
املبادئ الشرعية يف احكام العقوبات يف 

الفقه االسالمي-حبث فقهي مقارن
3الشريف حممد

5نسي فتحيالسياسة اجلنائية يف الشريعة االسالمية250/64



3الشريف حممدحترير الكالم يف مسائل االلتزام250/65

250/66

االثراء على حساب الغري بال سبب يف 

الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة 

بالقانون

1الكبيسي عايش

5الصنهاجي امحد بن ادريساالمنية ادراك النية250/67

4املغيلي حممد اسئلة       واجوبة املغيلي 250/68

2السيوطي جالل الدين سنن النائي م1 ج250/692-1

2السيوطي جالل الدين سنن النائي م2 ج250/704-3

2السيوطي جالل الدين سنن النائي م3 ج250/716-5

1السيوطي جالل الدين سنن النائي م4 ج250/728-7

5القريواين عبد اهللا رسالة اإلمام العامل عبد اهللا القريواين250/73

2أبو زهرة حممدأحكام الزكات واملواريث250/74

3الفارس عبد الرمحان األجوبة النافعة عن املسائل الواقعة250/75

4نسي حممد عبد الرؤوفالنية يف الشريعة اإلسالمية ط250/762

3قاضي صبحيقضايا معاصرة يف احلضارة اإلسالمية ج250/772

250/78
منهاج املسلم: كتاب عقائد وآداب 

وأخالق وعبادات ومعامالت
20اجلزائري أبوبكر

1خليفة مناع املزارعة واملساقاة يف الشريعة اإلسالمية250/79

250/80
الشريعة اإلسالمية ، تارخيها ونظرية 

امللكية والعقود
1بدران بدران أبو العينني 

1الشيباين حممدي احلسنالكسب 250/81

4األشقر عمر سليمانتاريخ الفقه اإلسالمي 250/82

5الصابوين حممد علياملواريث يف الشريعة االسالمية يف الكتاب والسنة250/83

4الشقر عمر سليمانخصائص الشريعة اإلسالمية 250/84

250/85
النظرية العامة للموجبات والعقود يف 

الشريعة اإلسالمية ط2
1حممصاين صبحي

250/86
املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي: 

دراسة فقهية مقارنة
1ين فتحي



250/87
الفقه على املذاهب األربعة-العبادات

 ق1
30

250/88
الفقه على املذاهب األربعة -العبادات 

القسم 2
29

250/89

املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، 

التعريف بالفقه اإلسالمي ومصادره 

وتاالخيه

30نكحاج العريب

250/90
جة البصر يف شرح فرائض املختصر، 

كتاب يف الزكاة واملواريث
20نبيس حممد بن أمحد

30املوسوي ضياء حمرب اقتصاد العمل يف الفقه اإلسالمي ط250/912

5حسن خان حممد صديق الروضة الندية : شرح الدور البهية ج250/921

5حسن خان حممد صديق الروضة الندية : شرح الدور البهية ج250/932

15املالكي حممد بن حممدخمتصر الدر الثمني واملورد املعني250/94

4اخلضري بك حممدتاريخ التشريع اإلسالمي 250/95

5أبو صفية فخرياإلكراه يف الشريعة اإلسالمية250/96

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/971

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/982

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/993

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/1004

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/1015

4مالك بن أنساملرونة الكربى م250/1026

2الدخيل سعيد فايزموسوعة فقه عائشة أم املؤمنني: حياا 250/103

2قلعة حممد رواسموسوعة فقه عبد اهللا بن عمر: عصره وحياته250/104

2قلعة حممد رواسموسوعة فقه عثمان بن عفان: عصره، حياته ط250/105

2قلعة حممد رواسموسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود: عصره وحياته250/106

250/107
اآليات احملكمات يف التوحيد والعبادات 

واملعامالت
5الشنقيطي حممد بن أمحد



5األزدي السجتاينسنن أيب داود م250/1081

5األزدي السجتاينسنن أيب داود م250/1092

5األزدي السجتاينسنن أيب داود م250/1103

5األزدي السجتاينسنن أيب داود م250/1114

5األزدي السجتاينسنن أيب داود م5 الفهارس250/112

250/113

من رسائل العالمة الشيخ عمر أيب 

فحص الزموري:كراس الفقه-دليل 

احلاج-ابواب اجلنان وفيض الرمحان

5الزموري أيب حفص

10حسني مقبولحماضرات يف تاريخ التشريع االسالمي250/114

10بوزيري سعيدمدخل اىل دراسة الشريعة االسالمية250/115

250/116
املدخل يف التعريف بالفقه االسالمي 

وقواعد امللكية والعقود فيه
3شليب مصطفى

5ابن تيميةاقتضاء الصراط املستقيم،خمالفة أصحاب اجلحيم250/117

250/118

الفقه االسالمي وادلته: تتمة االموال 

الشخصية والوصايا والوقف واملرياث 

والفهرسة االلفبائية للمسائل الفقهية 

ج8

1الزحيلي وهبة

3نسي فتحيالدية يف الشريعة االسالمية250/119

2عبود منشاوي عثمانالوجيز يف املرياث على املذاهب األربعة250/120

2الصباغ شحاتةدروس يف الفرائض250/121

2محايل امحداالجرام لقاصدي بيت اهللا احلرام250/122

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1231

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1242

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1253

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1264

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1275

3الدسوقي أمحدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج250/1286

3سابق السيدفقه السنة م250/1291



3سابق السيدفقه السنة م250/1302

3سابق السيدفقه السنة م250/1313

3املبشر حيي مصطفىالتشريع ومناهج الفقه وتطوره يف االسالم250/132

1ابن العريب عبد اهللاحكام القرآن م1:من الفاحتة اىل آلخر سورة النساء250/133

250/134
احكام القرآن م2:من اول املائدة آلخر 

سورة
1ابن العريب عبد اهللا

250/135
احكام القرآن م3:من اول يونس آلخر 

سورة االحزاب
1ابن العريب عبد اهللا

1ابن العريب عبد اهللاحكام القرآن م4:من اول سبأ آلخر القرآن الكرمي250/136

3الصفاوي حممد امنيالقوانني الفقهية250/137

1القطان مناعتاريخ التشريع والفقه250/138

5سعد حممودفقه االمام الليث بن سعد يف ضوء الفقه املقارن250/139

1أيوب حسنالفقه الشامل250/140

3الشافعياالمر م250/1411

3الشافعياالمر م250/1422

3الشافعياالمر م250/1433

3الشافعياالمر م250/1444

3الشافعياالمر م250/1455

3الشافعياالمر م250/1466

3الشافعياالمر م250/1477

3الشافعياالمر م250/1488

3الشافعياالمر م250/1499

1املهدي عبد الرزاقالشريعة250/150

3بك حممد اخلضريتاريخ التشريع االسالمي250/151

250/152
تاريخ التشريع االسالمي:دراسة يف 

التشريع وتطوره ورجاله ج1
2معوض حممد

250/153
تاريخ التشريع االسالمي:دراسة يف 

التشريع وتطوره ورجاله ج2
2معوض حممد

1عطا عبد القادرأحكام الطهارة لالمام العالمة ابن تيمية250/154



250/155
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج2
3عبد الرمحان طالب

250/156
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج3
3عبد الرمحان طالب

250/157
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج4
3عبد الرمحان طالب

250/158
العلوم الفقهية االسالمية من خالل 

االحاديث النبوية ج5
3عبد الرمحان طالب

1االمام اهليثميجممع البحرين يف زائد املعجمي ج250/1591

1االمام اهليثميجممع البحرين يف زائد املعجمي ج250/1602

1االمام اهليثميجممع البحرين يف زائد املعجمي ج250/1613

1االمام اهليثميجممع البحرين يف زائد املعجمي ج250/1624

2أمحد حممود اهلامشياملدخل لدراسة الفقه االسالمي ونظرياته العامة250/163

2عيسى العمريفقه العقوبات يف الشريعة  االسالمية250/164

2عمر االشقراملدخل لدراسة الفقه االسالمي250/165

2عبد احلكيم قاسمالصرب عند أنبياء اهللا250/166

250/167
حكم االنتقاع ببنوك اللنب يف الرضاع 

يف الفقه االسالمي
1حممد املغريب

2عمر االشقرالربا واثره يف اتمع االنساين250/168

2ابن تيميةاحلسنية يف االسالم: وظيفة احلكومة االسالمية250/169

250/170
العقائد االسالمية من اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية
1عبد احلميد بن باديس

2حممد ابرانحديث املبايعة250/171

3أشرف ورعضوابط التحرمي بالرضاع وتطبيقاا250/172

2علي بنوك  اللنبدراسة مقارنة يف الفقه االسالمي250/173

5عبد اهللا الكمايلمقاصد الشريعة يف ضوء فقه املوازنات250/174

2أمحد حممد العلميأصول الفقه: اساسيات ومبادئ250/175

4ابراهيم الشويخاالشارة يف فقه البيع والتجارة:دراسة مقارنة ج250/176

4ابراهيم الشويخاالشارة يف فقه البيع والتجارة:دراسة مقارنة ج250/177



5كرار شحاتةاالجل وأثره يف العقود الالزمة250/178

اصول الفقه 251

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

الزحيلي وهبةالوسيط يف أصول الفقه االسالمي251/1

10ابن السبكيحاشية العالمة النباين ج251/21

1ابن السبكيحاشية العالمة النباين ج251/32

251/4

أصول الفقه االسالمي،مدخل اىل 

االصول، مصادر التشريع،احلكم 

الشرعي

1الزحيلي حممد

4بن باديس عبد احلميدمبادئ االصول251/5

5عبد الغفار السيد امحدالتصور اللغوي عند االصوليني251/6

10خالف عبد الوهابمصادر التشريع االسالميفيما النص فيه251/7

2النيفي حممد الطاهرأصول الفقه251/8

251/9
التعارض والرتجيح عند االصوليني 

وأثرها يف الفقه االسالمي
4احلفناوي حممد ابراهيم

1العشماوي حممد سعيدأصول الشريعة251/10

251/11
مناظرات يف اصول الشريعة االسالمية 

بني أيب حزم والباجي
5تركي عبد ايد

251/12
أصول االحكام وطرق االستنباط يف 

التشريع االسالمي
3احلفناوي حممد ابراهيم

1الزحيلي وهبةأصول الفقه االسالمي ج251/131

2الزحيلي وهبةأصول الفقه االسالمي ج251/142

2فلوسي مسعودالقواعد األصولية:حتديد وتأصيل251/15

8بدران  بدرانأصول الفقه االسالمي251/16

1سراج حممدأصول الفقه االسالمي251/17

2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/181

2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/192



2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/203

2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/214

2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/225

2الزركشي بدر الدينالبحر احمليط يف أصول الفقه ج251/236

2حسني فراجأصول الفقه االسالمي251/24

1درويش عدناناملوافقات يف اصول الشريعة251/25

3بفاضلي عبد القادراملوافقات يف اصول الشريعة ج251/261

3بفاضلي عبد القادراملوافقات يف اصول الشريعة ج251/272

3بفاضلي عبد القادراملوافقات يف اصول الشريعة ج251/283

3بفاضلي عبد القادراملوافقات يف اصول الشريعة ج251/294

251/30
املدخل للفقه االسالمي:تاريخ الفقه 

االسالمي- امللكية ونظرية العقد
3حسني فراج

3الطاليب عمارايضاح احملصول من برهان االصول251/31

5عائض القرينفقه الدليل251/32

2زغلول الشحات السيدأدلة االحكام يف عهد النبوة وعصر اخللفاء251/33

251/34
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج1
1ابن عبد الرب

251/35
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج2
2ابن عبد الرب

251/36
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج3
2ابن عبد الرب

251/37
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج4
2ابن عبد الرب

251/38
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج5
2ابن عبد الرب

251/39
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج6
2ابن عبد الرب



251/40
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج7
2ابن عبد الرب

251/41
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج8
2ابن عبد الرب

251/42
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج9
2ابن عبد الرب

251/43
فتح املالك بتبويب التمهيد البن الرب 

على موطأ االمام مالك ج10
2ابن عبد الرب

2الشافعي حممودأصول الفقه االسالمي251/44

251/45
االسس العقلية:دراسة يف املنطلقات 

العقلية للبحث يف علم اصول الفقه ج1
2السيد عمار أبو زغيف

251/46
االسس العقلية:دراسة يف املنطلقات 

العقلية للبحث يف علم اصول الفقه ج2
1السيد عمار أبو زغيف

1فاضل عبد الرمحانأصول الفقه251/47

العبادات واألحوال الشخصية 252

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

السلقيين ابراهيمحماضرالت يف الفقه االسالمي252/1

11عاشور أمحد عيسىرسالة احلج والعمرة252/2

5علي أسعدفرح الصائمني والصائمات252/3

4ابراهيم امساعيلالركن الثانيمن اركان االسالم:الصالة252/4

252/5

فلسفة الصيام،حبث يف حقيقة الصيام 

التارخيية والدينية والعلمية:التعريف 

بالصيام- م1

10العويب رابح



252/6

فلسفة الصيام،حبث يف حقيقة الصيام 

التارخيية والدينية والعلمية:أحكام 

الصيام- م2

40العويب رابح

252/7

فلسفة الصيام،حبث يف حقيقة الصيام 

التارخيية والدينية والعلمية:أسرار الصيام-

 م3

40العويب رابح

252/8

ماينبغي أن تعرف من أحكام 

الصالة:رسالة تشتمل على مائة جواب 

يف هذا الباب مع مقدمة يف الطهارتني 

ويف كيفية الصالة

30طالب عبد الرمحان

252/9
الصراع من أجل األعيان:انطباعات 

أمريكي اعتنق االسالم
10جعريف النغ

1حممد شحروراالسالم واالميان:منظومة القيم252/10

252/11
الدرر املكنونة يف نوازل مازونة : 

دراسة ةحتقيق قندوز ماجي ج.1 ط.1
2التلمساين ايب زكريا 

252/12
الدرر املكنونة يف نوازل مازونة : 

دراسة ةحتقيق قندوز ماجي ج.2
2التلمساين ايب زكريا 

االحوال الشخصية 254

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم

2ادر حممد صديقحسن االسوة مبا ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة254/1

7اخلويل البهياالسالم واملرأة املعاصرة254/2

1افندي مجال االدينحجاب املرأة،العفة واالمانة واحلياء254/3

3سعد الدين ليلىاملرأة يف االسالم:بنتا،زوجة،أما254/4

4احلداد الطاهرأمراتنا يف الشريعة واتمع254/5



4ابراهيم السيدمخسون وصية من وصايا الرسول-ص-للنساء254/6

4الغضبان حممداليك,,ايتها الفتاة املسلمة:ج254/72-1

254/8
املشاكل الزوجية وحلوهلا يف ضوء 

الكتاب والسنة واملعارف احلديثة
10اخلشت عثمان

5العك عبد الرمحانبناء االسرة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة254/9

3العك عبد الرمحانشخصية املرأة املسلمة254/10

5العك عبد الرمحانواجبات املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة254/11

5حيدر فؤاداملرأة يف االسالم ويف الفكر العريب254/12

254/13
األسرةا املسلمة والرد على 

ماخيالفها:أحكامها و آداا
5املرسي عبد الغين

1الشرنباحي السيداحكام األسرة يف الشريعة االسالمية254/14

2األلفي أسامةحقوق االنسان وواجباته يف االسالم254/15

السير والجهاد 256

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

هيكل حسنيالصديق أبو بكر256/1

18االصفهاين أبو الفرجمقاتل الطالبيني256/2

1الشافعي الشريازيطبقات الفقهاء256/3

10ابن الفرض حممدتاريخ علماء االندلس256/4

1ابن شكوال خلفكتاب الصلة القسم األول256/5

1ابن شكوال خلفكتاب الصلة القسم الثاين256/6

1املراكشي حممدالذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة القسم256/7

256/8
الذيل والتكملة لكتايب املوصول السفر 

اخلامس القسم األول
3املراكشي حممد

256/9
الذيل والتكملة لكتايب املوصول السفر 

اخلامس القسم الثاين
3املراكشي حممد

3الدرجبني أمحد بن سعيدطبقات املشايخ باملغرب ج256/101



1الدرجبني أمحد بن سعيدطبقات املشايخ باملغرب ج256/112

1الدباغ بن حممدمعامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان ج256/121

1العضم رفيقأشهر مشاهري اإلسالم يف احلروب والسياسة ط256/13

256/14
املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام ابن 

علي الصويف
4القضاعي حممد بن عبد اهللا

256/15
تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك 

القاضي عياض
1غيلض أبو الفضل

5املنذري زكي الدينالتكملة لوفيات النقلة الد 256/164

256/17
تاريخ عمر بن اخلطاب أول حاكم 

دميقراطي يف اإلسالم
1ابن اجلوزي محال الدين

256/18
العبقريات اإلسالمية -1 عبقرية حممد 

- الصديق عمر
11العقاد عباس حممود

256/19

العبقريات اإلسالمية -2 عبقرية اإلمام 

علي احلسني أبو الشهداء- فاطمة 

الزهراء والفاطميون أهل البيت

4العقاد عباس حممود

256/20

العبقريات اإلسالمية -3- عثمان بن 

عفان الصديقة بنت الصديق- عبقرية 

خالد

4العقاد عباس حممود

256/21

العبقريات اإلسالمية -4- عمر بن 

العاص ، معاوية بن أيب سفيان- داعي 

السماء بالل

4العقاد عباس حممود

4بوروبة رشيدابن تومرت256/22

16 جرداق جورجعلي وحقوق اإلنسان ج256/231

1 جرداق جورجبن علي والثورة الفرنسية ج256/242

1 جرداق جورجعلي وسقراط  ج256/253

1 جرداق جورجعلي وعصره ج256/264

1 جرداق جورجعلي والقومية العربية ج256/275



256/28
عنوان الدراسة فيمن عرف من العلماء 

يف املائة السابعة ببجاية ط2
الغربيين أمحد بن حممد

13الوسياين أبو الربيعسيد فاتح املغرب256/29

10مرحوم عليمن مدرسة النبوة- ذكريات من التاريخ اإلسالمي256/30

10الشرقاوي عبد الرمحنشخصيات إسالمية أئمة الفقه  التسعة......256/31

256/32
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة 

أعالم مذهب مالك ج1
1عياض القاضي

256/33
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة 

أعالم مذهب مالك ج2
2

256/34
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة 

أعالم مذهب مالك ج3
2عياض القاضي

2عرحون صادق إبراهيمعثمان بن عفان ط256/353

6حسني طهاخللفاء الراشدون256/36

2العقالين أمحدلسان امليزان ج256/371

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/382

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/393

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/404

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/415

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/426

1العقالين أمحدلسان امليزان ج256/437

1املالكي عبد اهللارياض النفوس يف طبقات علماء القريوان ج256/44

1املالكي عبد اهللارياض النفوس يف طبقات علماء القريوان ج256/45

1املالكي عبد اهللارياض النفوس يف طبقات علماء القريوان ج256/46

1خالد حممدخلفاء الرسول256/47

1اجلندي عبد احلليماالمام الشافعي ناصر السنة وواضع االصول256/48

1السيوطي جالل الدينطبقات املفسرين256/49

5العلم والعلماءاجلزائري أبو بكر جابر256/50

5الغول احلفناويتعريف اخللف برجال السلف ق256/511



4القريواين أمحدطبقات علماء افريقية وتونس256/52

7امساعيل حممدأصول الفقه-تارخيه ورجاله256/53

5سيدي عبد العزيزقطف الزهرات من أخبار-علماء توات256/54

10الذهيب أمحدمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارج256/55

3الذهيب أمحدمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارج256/56

3العروسي قايدحمامي الفقرلء أبوذر الغفاري256/57

1العروسي قايدعمر بن اخلطاب256/58

1اجلندي عبد احلليمأبو حنيفة بطل احلرية التسامح يف االسالم256/59

1اجلندي عبد احلليممالك بن أنس:امام دار اهلجرة256/60

256/61
معجم املفسرين من صدرر االسالم 

حىت العصر احلاضر م1
3نويهض عادل

256/62
معجم املفسرين من صدرر االسالم 

حىت العصر احلاضر م2
5نويهض عادل

5سكاكني ودادأمهات املؤمنني وبنات الرسول-ص-256/63

3ابن الفرضيتاريخ علماء االندلس ج256/641

3الشكعة مصطفىاالمام مالك بن أنس256/65

2الشكعة مصطفىاإلمام مالك بن أنس256/66

2الشكعة مصطفىاإلمام حممد بن إدريس الشافعي256/67

2الشكعة مصطفىاإلمام أمحد بن حنبل256/68

2احلنبلي مرعي الكرميالكواكب الدرية يف منابت اتهد ابن تيمية256/69

1قطب سيدالغزوات يف ظالل القرآن: غزوة بدر ط256/702

5عبد اللطيف حممد عمر بن اخلطاب واملعادلة اإلنسانية256/71

5التلمساين حممد بن حممدالبستان يف    األولياء والعلماء بتلمسان256/72

35الكاتب سيف الدينأعالم الصحابة ,,,,,م256/731

1الكاتب سيف الدينأعالم الصحابة ,,,,,م256/742

1الكاتب سيف الدينأعالم الصحابة ,,,,,م256/753

1الكاتب سيف الدينأعالم الصحابة ,,,,,م256/764

1العبيدي مخادي ابن رشد احلفيد -حياته- علمه- فقهه256/77



256/78
سؤاالت احلافظ السلفي خلميس 

احلوزي عن مجاعة من أهل واسط
2الطرابيش مطاع

1فرج حممدعمرو بن العاص -دراسة مستحدثة حلياته وحروبه256/79

1ناصر حممدالشيخ ابراهيم اطفيش يف جهاده اإلسالمي256/80

1البيهقي ظهري الدينتاريخ حكماء اإلسالم256/81

1ابن الصغريأخبار األئمة الرستميني 256/82

256/83
حضارة,,,وعباقرة,,,يتناول حضارة 

املسلمني وعباقرة املفسرين واحملدثني
5علي علي يوسف

5ابن العنايب حممد بن حممودالسعي احملمود يف نظام اجلنود256/84

256/85
اإلصابة يف متييز الصحابة واشة 

اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ج1
5العقالين شهاب الدين

256/86
اإلصابة يف متييز الصحابة واشة 

اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ج2
1العقالين شهاب الدين

256/87

اإلصابة يف متييز الصحابة 

واشةاإلستيعاب يف معرفة األصحاب 

ج3

1العقالين شهاب الدين

256/88
اإلصابة يف متييز الصحابة واشة 

اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ج4
1العقالين شهاب الدين

256/89

معجم أعالم اإلباضية جزء املغرب منذ 

نشأة الذهب اىل اية ق 14ه 20م 

م1 املقدمة و الفهارس

1مجعية الرتاث

256/90

معجم أعالم اإلباضية جزء املغرب منذ 

نشأة الذهب اىل اية ق 14ه 20م 

م2 من أ اىل ث

1مجعية الرتاث



256/91

معجم أعالم اإلباضية جزء املغرب منذ 

نشأة الذهب اىل اية ق 14ه 20م 

م2 من أ اىل ث

1مجعية الرتاث

256/92

العلماء اجلزائريون يف البلدان العربية 

اإلسالمية فيما بني القرنيني التاسع 

والعشرين امليالديني

1هالل عمار

256/93
اإلمام الشيخ عبد احلميد بن باديس يف 

آرائه ومواقفه
15الصديق حممد الصاحل

1ابن اجلوزي محال الدينصفة الصفوة م256/941

1ابن اجلوزي محال الدينصفة الصفوة م256/952

1العقالين شهاب الدين اإلصابة يف متييز الصحابة م1 ج256/962-1

1العقالين شهاب الدين اإلصابة يف متييز الصحابة م2 ج256/974-3

1العقالين شهاب الدين اإلصابة يف متييز الصحابة م3 ج256/986-5

1العقالين شهاب الدين اإلصابة يف متييز الصحابة م4 ج256/998-7

1العقالين شهاب الدين اإلصابة يف متييز الصحابة م5 ج256/10010-9

1البنهاين يوسف بن امساعيلجامع كرامات األولياء ج256/1011

1البنهاين يوسف بن امساعيلجامع كرامات األولياء ج256/1022

1العزاوي عبد الرمحان حسنيالبطري256/103

5السجلماسي أمحد بن املباركاألبريز يف كالم سيدي عبد العزيز الدباغ ط256/104

3خالد حممدرجال حول الرسول-ص-256/105

4العقاد عباس حمموداعي السماء بالل بن رباح256/106

6العقاد عباس حمموعبقريةالصديق256/107

6العقاد عباس حمموعبقرية االمام علي256/108

256/109
جواهر املعاين وبلوغ االماين يف فيض 

سيدي أيب العباس ج2-1
6برادة ابن العريب

3ابراهيم عبد السالمأعالم املوقعني عن رب العاملني ج256/1101

3ابراهيم عبد السالمأعالم املوقعني عن رب العاملني ج256/1112

3ابراهيم عبد السالمأعالم املوقعني عن رب العاملني ج256/1123

3ابراهيم عبد السالمأعالم املوقعني عن رب العاملني ج256/1134



3أمني حممدحياة الصحابة256/114

1العقادعبقرية خالد256/115

5العقادعبقرية عمر 256/116

256/117

قوت القلوب يف معاملة احملبوب 

ووصف طريق املريد اىل مقام التوحيد  

ج1

6املكي ايب طالب

256/118

قوت القلوب يف معاملة احملبوب 

ووصف طريق املريد اىل مقام التوحيد  

ج2

3املكي ايب طالب

3بن مشكوال أيب القاسمكتاب الصلة يف تاريخ علماء االندلس256/119

3صالح الدين نوارنظرية اخلالفة واالمامة وتطورها القياسي والديين256/120

8حممد الصديقاملصلح ادد االمام املصلح ادد256/121

6حممود املغريباملال وامللكية يف الشريعة االسالمية256/122

النظم االسالمية 257

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

257/1
الوالية على النفس يف الشريعة 

االسالمية والقانون (حبث مقارن)
1اجلبوري صاحل

257/2
مقارنات بني الشريعة االسالمية 

والقوانني الوصفية
5منصور علي علي

1أبو الفتوح ابو املعاطيحتمية احلل االسالمي-تامالت يف النظام السياسي257/3

2الغزايل حممداالسالم واالوضاع االقتصادية257/4

17الغزايل حممداالسالم واالستبداد السياسي257/5

20القرطيب فرجأقضية رسول اهللا-ص-257/6

2طعيمة صابراالسالم والثورة االجتماعية257/7

1الشيباين حممدشرح كتاب السري الكبري ج257/81

1الشيباين حممدشرح كتاب السري الكبري ج257/92



1الشيباين حممدشرح كتاب السري الكبري ج257/103

1طقطب سيدالعدالة االمتاعية يف االسالم257/11

5صعب حسناسالم احلرية ال اسالم العبودية257/12

1القرشي حممدمعامل القربة يف أحكام احلسبة257/13

1البهي حممدالدين واحلضارة االنسانية257/14

3احلنفي الطرابلسياالسعاف يف أحكام االوقاف257/15

5جواتيايندراسات يف التاريخ االسالمي والنظم االسالمية257/16

1شليب حممدحممد وتنظيم احلياة257/17

5املوزوين أبو االعلىتدوين الدستور االسالمي257/18

257/19
ختريج الدالالت السمعية على ماكان 

يف عهد رسول اهللا من احلرف
20اخلزاعي حممد

1أبوزهرة حممداتمع االنساين يف ظل االسالم257/20

5عرجون الصادقاملوسوعة يف مساحة االسالم م257/211

5عرجون الصادقاملوسوعة يف مساحة االسالم م257/222

257/23
التجديد الفخري للرتاث االسالمي 

وعملية احياء الوعي
5ربيح حامد

5عثمان فتحيالقيم احلضارية يف رسالة االسالم257/24

9فضل اهللا مهديالشورى طبيعة احلاكمية يف االسالم257/25

257/26
شرح الشروح العمرية جمردا من كتاب 

أحكام أهل الذمة
1اجلوزية ابن القيم

1مرزوق حلمياالسالم والفكر املعاصر-حبوث ومقاالت257/27

6املودودي أبو االعلىاحلكومة االسالمية257/28

33شاكر حممودالعامل االسالمي اليوم257/29

2طعيمة صابردراسات يف النظام االسالمي257/30

1هويكنزالنظم االسالمية يف املغرب يف القرون الوسطى257/31

14عبد الرازق علياالسالم وأصول احلكم257/32



257/33
بيان وجوب اهلجرة على العباد،وبيان 

وجوب نصب االمام واقامة اجلهاد
5بن قودي عثمان

1العشماوي حممداالسالم السياسي257/34

10ابن تيميةاخلالفة وامللك257/35

5اخلالدي حممودسوسيولوجيا االقتصاد االسالمي257/36

5نصر اهللا حممد عليقطور نظام ملكية االراضي يف االسالم257/37

10بشار قويدراالصالح السياسي واالجتماعي للدولة االسالمية257/38

30االندلسي عيسى بن سهلثالث وثائق يف حماربة االهواء257/39

6ناصر حممدحلقة الغرابة ودورها يف بناء اتمع املسجدي257/40

1رضا رشيداخلالفة وامللك257/41

5اخلالدي حممودالبيعة يف الفكر السياسي االسالمي257/42

5بغانة عبد السالمنظام احلكم يف االسالم257/43

5اخلطيب حممد عبد اهللاخصائص اتمع االسالمي257/44

5الشهرزوري عبد الرمحانأدب املغين واملستغين257/45

10بن نيب مالكفكرة كمنويلث اسالمي257/46

5ابن تيميةالسيالسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية257/47

257/48
التجربة السياسية للحركة االسالمية 

املعاصرة دروس املاضي وآفاق املستقبل
15عثمان فتحي

5نعناعة رمزيتنظيم االسالم للمجتمع:نظام األسرة والعقوبات257/49

6الدوالييب معروفوضع املرأة يف االسالم257/50

32ادلين سعيدالتيسري أحكام التعبري257/51

3عبد الغين عارفنظم االستخبارات عند العرب  واملسلمني257/52

10النحوي عدنان علي رضاالعهد والبيعة وواقعنا املعاصر ط257/532

257/54
اإلسالم واتمع العصري: حوار ثالثي 

حول الدين وقضايا الساعة ط2
13الصاحل صبحي

1بوشارب عبد السالماإلفادة يف إختيار القادة 



20اخلضري حممدتاريخ التشريع اإلسالمي 257/56

3عمر حسناقتصاديات البنوك اإلحالمية 257/57

2كولون, ت, جيف تاريخ التشريع الإلسالمي257/58

3حممود حسن أمحد الدولة اإلسالمية األوىل عهد البعثة النبوية 257/59

5أبو زهرة حممدالعالقات الدولية يف اإلسالم  257/60

المذاهب الفقهية 258

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

الدسوقي حممد عرفةحاشية الدسوقي علي الشرح الكبري ج258/011

1الدسوقي حممد عرفةحاشية الدسوقي علي الشرح الكبري ج258/022

1الدسوقي حممد عرفةحاشية الدسوقي علي الشرح الكبري ج258/033

1الدسوقي حممد عرفةحاشية الدسوقي علي الشرح الكبري ج258/044

1األزهري صاحل جواهر اإلكليل ,,,ج258/051

3األزهري صاحل جواهر اإلكليل ,,,ج258/062

3أبو زهرة حممد تاريخ املذاهب اإلسالمية ج1 يف السياسة258/07

56أبو زهرة حممد تاريخ املذاهب اإلسالمية ج2 يف تاريخ املذاهب258/08

258/09
الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح 

رسالة ابن أيب زيد القريواين
20األزهري صاحل 

1ادوب عبد العزيزالصراع املذهيب بافريقية اىل قيام الدولة 258/10

258/11
املغين ويليه الشرح الكبري -معجم 

احلنبلي ج1 أ-س
3ابن مقدامي 

258/12
املغين ويليه الشرح الكبري -معجم 

احلنبلي ج2 ص-ي
3ابن مقدامي 

3الدمشقي عبد القادر بن بدراناملدخل اىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل258/13

3القروي حممد العريب اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية 258/14



258/15
منت الرسالة يف فقه مذهب شيخ األئمة 

إمام دار التنزيل سيدنا مالك
5القريواين ابن أيب زيد

10أبو الربكات جمد الديناحملرر يف الفقه ج258/161

1أبو الربكات جمد الديناحملرر يف الفقه ج258/172

1بن عبد اهللا عبد العزيزمعلمة الفقه املالكي258/18

258/19
التنبيه على األسباب اليت أوجبت 

اإلختالف بني املسلمني ط2
3البطليوس عبد اهللا

5الباخقين حممد عبد الغيناملدخل اىل أصول الفقه املالكي ط258/203

5الزجناين حممود بن أمحدختريج الفروع على األصول ط258/215

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م1 ط 258/224

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م2  ط258/234

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م3ط258/244

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م4ط258/254

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م5 ط258/264

3ابن مفلح حممدختريج الفروع على األصول م6ط258/274

258/283

258/292

258/302

258/312

258/322

258/332

258/34
الذخرية يف فروع املالكية ج1 كتاب 

الطهارة- كتاب الصالة
2القرايف شهاب الدين

258/35
الذخرية يف فروع املالكية ج2 كتاب 

الصالة- الصيام كتاب الزكاة
2القرايف شهاب الدين



258/36

الذخرية يف فروع املالكية ج3 احلج- 

اجلهاد- اإلميان النذر- األطعمة- 

األتربة- الذخائر- األضحية-العقيقة- 

الصيد

2القرايف شهاب الدين

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/374

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/385

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/396

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/407

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/418

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/429

2القرايف شهاب الدينالذخرية يف فروع املالكية ج258/4310

2القرايف شهاب الديناآلراء الكالمية ألئمة املذاهب الفقهية258/44

258/45
الفرق واجلماعات الدينية يف الوطن 

العريب قدميا وحديثا
2مراد سعيد

2املهدي عبد الرزاقكتاب الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل ج258/46

3املهدي عبد الرزاقكتاب الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل ج258/47

3املهدي عبد الرزاقكتاب الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل ج258/48

3الكلوذايناهلداية يف فروع الفقه احلنبلي ج258/492-1

1امساعيل حممد حسناالشباه والنظائر يف فقه الشافعية258/50

3أمحد تيمور باشااملذاهب الفقهية االربعة258/51

5هيثم سرحاناسرتاتيجية التاويل الداليل عند املعتزلة258/52

الفتاوي اإلسالمية 259

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

5الشرباصي امحديسأللونك يف الدين واحلياة م259/13

1الشرباصي امحديسأللونك يف الدين واحلياة م259/25

1الشرباصي امحديسأللونك يف الدين واحلياة م259/37



1النوري عبد اهللامن غريب ما سالوين259/4

259/5
الفتاوى-دراسة ملشكالت املسلم 

املعاصر يف حياته اليومية والعامة
2شلتوت حممود

10النوري عبد اهللاسالوين يف العبادات والعقيدة259/6

2النوري عبد اهللاسألوين عن املرأة259/7

1النوري عبد اهللاسأألوين يف التفسري259/8

2باحلاج حممدفتاوى االمام الشيخ بيوض ج259/91

1باحلاج حممدفتاوى االمام الشيخ بيوض ج259/102

1وكيع خلفأخبار القضاة ج259/111

1وكيع خلفأخبار القضاة ج259/122

1وكيع خلفأخبار القضاة ج259/133

1القرضاوي يوسفالفتوى بني االنضباط والنسيب259/14

5القامسي مجال الدينالفتوى يف االسالم259/15

10عبده حممدالفتاوى يف التجديد واالصالح الديين259/16

1الصعيدي عبد املتعالالقضايا الكربى يف االحالم259/17

6الشعراوي متويلأنت تسأل واالسالم جييب 259/185

1الشعراوي متويلأنت تسأل واالسالم جييب 259/197

1الشعراوي متويلأنت تسأل واالسالم جييب259/208

1الشعراوي متويلأنت تسأل واالسالم جييب 259/2110

1فتاوى الشيخاستشارات شرعية ومباحث فقهية ج259/221

2فتاوى الشيخاستشارات شرعية ومباحث فقهية ج259/232

2حممد علجتفتاوى الشيخ املولود احلافظي259/24

فقه السياسة واحلوار الديين 259/25
املغيلي حممد بن عبد 

الكرمي
2

مدونة فقه التشريع لبناء اإلمارة م.259/261
املغيلي حممد بن عبد 

الكرمي
1

مدونة فقه التشريع لبناء اإلمارة م.259/272
املغيلي حممد بن عبد 

الكرمي
1



مدونة فقه التشريع لبناء اإلمارة م.259/283
املغيلي حممد بن عبد 

الكرمي
1

مدونة فقه التشريع لبناء اإلمارة م.259/294
املغيلي حممد بن عبد 

الكرمي
1

1حممد بن عبد الكرميمونة نازلة يهودتوان (م ة)259/30

التصوف 260

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

260/1
الفلسفة الصوفية يف االسالم:مصادرها 

ونظرياا ومكاا يف الدين واحلياة ,,,
5حممود عبد القادر

2جعفر حممد كمالمن الرتاث الصويف(1)سهل بن عبد اهللا الترتي ج260/2

1بدوي عبد الرمحاناالشارات االهلية البن حيان التوحيدي260/3

2احلكيم سعاداملعجم الصويف:احلكمة يف حدود الكلمة260/4

260/5
تاريخ التصوف االسالمي من البداية 

حىت اية القرن الثاين
3بدوي عبد الرمحان

1بدوي عبد الرمحانصفحات الصوفية ج260/61

3بالثيوس أمنيابن عريب:حياته ومذهبه260/7

5قسوم عبد الرزاقعبد الرمحان الثعاليب والتصوف260/8

8القاضي وداداالشارات االهلية ج1ومعه ملخص من ج260/9

260/10
نشأة املرابطني والطرق الصوفية وأثرها 

يف اجلزائر خالل العهد العثماين
12فياليل خمتار الطه

5الغزايل أبو حامدالتوحيد والتوكل من احياء علوم الدين260/11

10القشريي عبد الكرميالرسالة القشريية يف علم التصوف260/12

2حممود عبد احلليمابراهيم بن ادهم شيخ الصوفية260/13

5حممود مصطفىرأيت اهللا ط260/142

7شرف جاللدراسات يف التصوف االسالمي260/15



1حممود عبد احلليمالعارف باهللا بشر بن احلارث احلايف260/16

1حممود عبد احلليماملنقذ من االحتالل 260/17

3شرف جاللدراسات يف التصوف االسالمي260/18

260/19
احياء علم الدين:كتاب احملبة والشوق 

واالنس والرضا باللغتني العربية والفرنسية
1الغزايل أبو حامد

260/20
جالل الدين الرومي بني علماء الصوفية 

وعلماء الكالم
3االفغاين عناية اهللا

3التفتازاين أبو الوفامدخل اىل التصوف االسالمي260/21

6شليب حممودمن الكلمات اىل النور260/22

10ابن العريب حمي الدينفصوص احلكم260/23

5خوي سعيدتربيتنا الروحية260/24

5الدندين ابن عبادالرسائل الصغرى260/25

1طعيمة صابرالصوفية معتقدا ومسلكا260/26

12مراد بركاتفريد الدين العطار ومنطق الطري260/27

260/28
خصائص الزهد والتصوف عند احلارث 

بن أسد احملاسيب
1مراد بركات

1مراد بركاتاملنحى الصويف عند عبد الرمحان الثعاليب260/29

1مراد بركاتاالمري عبد القادر اجلزائري ااهد الصويف260/30

1الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/311

1الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/322

1الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/333

1الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/344

1الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/355

260/36
دراسات يف التصوف 

االسالمي:شخصيات و مذاهب
1شرف جالل

2قليي جان شوالتصوف واملتصوفة260/37

5جاسم عزيز السيدمتصوفة بغداد260/38

5الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/391



3الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/402

3الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/413

3الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/424

2الغزايل أبو حامداحياء علوم الدين ج260/435

2الراوي فخر الديناملطالب العالية من العلم االهلي ج260/442-1

2الراوي فخر الديناملطالب العالية من العلم االهلي ج260/453

3الراوي فخر الديناملطالب العالية من العلم االهلي ج260/465-4

3الراوي فخر الديناملطالب العالية من العلم االهلي ج260/477-6

3الراوي فخر الديناملطالب العالية من العلم االهلي ج260/489-8

3عبد الرمحان حممود موقف ابن تيمية من االشاعرة ج260/491

1عبد الرمحان حممود موقف ابن تيمية من االشاعرة ج260/502

1عبد الرمحان حممود موقف ابن تيمية من االشاعرة ج260/513

1امام عبد اهللا سيدعقد الآليل يف الرد على أيب حامد الغزايل260/52

2امساعيل املهدويأبو حامد الغزايل:الفلسفة،التصوف وعلم الكالم260/53

2امساعيل املهدويأبو حامد الغزايل:الفلسفة،التصوف وعلم الكالم260/54

3نصر حامد أبو زيدهكذا تكلم ابن عريب260/55

3حممد أمحد درنيقةمعجم  املؤلفني الصوفيني260/56

2عبد احلميد محداناصطالحات الصوفية260/57

5حممد ابو رياناحلركة الصوفية يف االسالم260/58

5أمحد زهرةالصوفية وسبيلها يف احلقيقة260/59

3حممد ابو قحفالتصوف االسالمي:نشأته ومذاهبه260/60

4عبد احلميد محداناالصطالحات الصوفية:عريب-فرنسي-اجنليزي260/61

5حممد امحد درنيقةمعجم املؤلفني  الصوفيني260/62

4عودة يوسفتاويل الشعر وفلسفته عند الصوفية260/63

األديان غير اإلسالم 290

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 



3سونريون سريجكهان مصر القدمية290/1

20اهلامشي طهتاريخ االديان وفلسفتها290/2

2أبو زهرة حممدحماضرات يف النصرانية290/3

13خلف غسانالفهرس العريب لكلمات العهد اجلديد اليونانية290/4

7أبو زهرة حممدحماضرات يف النصرانية290/5

11احلفين عبد املنعمموسوعة فالسفة ومتصوفة اليهود290/6

9سعيد مجال حممدبنو اسرائيل يف العصور الغابرة290/7

4أمحد حممد حسنتاريخ الديانة اليهودية290/8

2الفيومي حممد ابراهيم تاريخ الفكر الديين اجلاهلي290/9

2مهران حممد بيومي بنو اسرائيل ج3:احلضارة والتوراة والتلمود290/10

290/11

بنو اسرائيل ج4:احلضارة-احلياة الدينية 

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

والقضائية والعسكرية

2مهران حممد بيومي 

290/12

بنو اسرائيل ج5:النبوة واالنبياء مع 

دراسة للنقاوة اجلنسية عند اليهود 

وقصص أرض امليعاد بني احلقيقة 

واالسطورة

2مهران حممد بيومي 

2الفيومي حممد ابراهيم تاريخ الفكر الديين اجلاهلي290/13

5البريويناآلثار الباقية عن القرون اخلالية290/14

290/15
الصانئني العالمة املقتصدة يف التوراة 

واالجنيل والقرآن
5امحد حجازي

1حممد السيدمدخل اىل علم الكالم290/16

2عبد احملسن سلطانالتصوف االسالمي يف مراحل تطوره290/17

2يوسف زيداناملتواليات"دراسات يف التصوف"290/18

2خالد بلقاسمالكتابة والتصوف عند ابن عريب290/19

290/20
قضايا الفكر االسالمي احلديث بني 

االصالة واملعاصرة
5حممد أمحد عبد القادر

3صياح اجلهيمحنو حرب دينية:جدل العصر290/21

5عبد القادر مايوالفخري يف اآلداب السلطانية والدول االسالمية290/22



4ظفر االسالم خان التلمود تارخيه وتعاليمه ط.290/238

2رمحة اهللا بن خليل اظهار احلق ج.1 ط.290/241

4حممد ابو زهرة حماضرات يف النصرانية290/25

1ابكار السقاف الدين يف اهلند والصني وايران ط.290/261

5حممد ابو زهرة مقارنات االديان : الديانات القدمية 290/27

3عدد من املؤلفني موسوعة االديان املسرية ط.290/281

1حممد ابو زهرة حماضرات يف النصرانية290/29

290/30
الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى 

اىل اية القرن 14 ط.2
1عبد ايد الشريف 

الديـن المقـارن 291

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

291/1

املدخل يف التحليل املوضوعي واملقارن 

للتاريخ احلضاري والسياسي يف جنوب 

غريب آسيا و مشال افريقيا:الكتاب 

الثالث-املدخل يف التطور التارخيي 

للفكر الديين

2الناضوري رشيد

7حبيب عادلعلم االديان وبنية الفكر االسالمي291/2

19بوطبة التوهاميالصالة يف األديان الثالثة291/3

7البازجي ندرةرد على اليهودية واليهودية املسيحية291/4

291/5
الفكر االسالمي يف الرد على النصارى 

اىل اية القرن 14
1الشريف عبد ايد

3عبده حممداالسالم والنصلرانية بني العلم واملدنية291/6

2القرايف حممد ادريساألجوبة الفاخرة291/7

3سعد الدين ليلىأديان مقارنة291/8



4عبده حممداالسالم والنصلرانية بني العلم واملدنية291/9

291/10
املناظرة احلديثة يف علم مقارنة بني 

الشيخ ديدات والقسيس سوجارت
10السقا حجازي

291/11

مدخل اىل عامل املنهج 

االسالمي:قراءا يف القرآن واالجنيل 

والتوراة-االمر باملعروف ج1

5عكاشة شايف

291/12

مدخل اىل عامل املنهج 

االسالمي:قراءا يف القرآن واالجنيل 

والتوراة-النهي عن املنكر ج2

20عكاشة شايف

20خطاب عبد احلميدالوضع العقائدي وجميء االسالم291/13

291/14

مدخل اىل عامل املنهج 

االسالمي:قراءا يف القرآن واالجنيل 

والتوراة-النهي عن املنكر واالمر 

باملعروف ج3

30عكاشة شايف

20الظاهري ابن حزمالفصل يف امللل واالهواء والنجل ج291/151

2الظاهري ابن حزمالفصل يف امللل واالهواء والنجل ج291/162

291/17
الدين يف ضوء العلم:قراءة يف القرآن 

واالجنيل والتوراة
2عكاشة شايف

291/18

االعجاز والغيب يف ضوء املنهج 

الذاكريف العقل يف ضوء النقل:قراءة 

مفتاحية يف القرآن واالجنيل والتوراة

20عكاشة شايف

20علي عصام الدينوقفة بني اصحاب الديانات وانصار املذاهب291/19

5اهلندي ابن خليلاظهار احلق291/20

1النبهاين شواهد احلق يف االستغاثة لسيد اخللق291/21

1مجيل مدبكموسوعة االديان يف العامل291/22

11حممود سعدفقه االمام الليث بن سعد يف ضوء الفقه املقارن291/23



2موريس القرآن الكرمي والتوراة واالجنيل والعلم 291/24

2فرج اهللا عبد البارييوم القيامة بني االسالم واملسيحية واليهودية291/25

1فرج اهللا عبد الباريالعقيدة االسالمية يف مواجهة التيارات االحلادية291/26

1فرج اهللا عبد الباريالرهبانية املسيحية وموقف االسالم منها291/27

2مصطفى التوايتالتعبري الديين من الصراع االجتماعي يف االسالم291/28

291/29
احلدود الشرعية يف الدين اإلسالمي :

 دراسة مقارنة

كمال الدين عبد الغين 

املرسي
3

291/30
اإلسالم ، أوروبا ، الغرب ، رهانات 

املعىن وادارات اهليمنة ط.3
3حممد اركون 

4حممد عبد اهللا الشرقاويحبوث يف مقارنة األديان 291/31

291/32
الدين والرمهاء والدم ، العرب واستعصاء

احلداثة ط.1
3صقر ابو فخر 

3حممد ابو زهرة مقارنات األديان : الديانات القدمية 291/33

291/34
الشعائر الدينية : حرية ممارستها حق 

يكلفه الدين والقانون
2اعمال ملتقى دويل 


