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 أسماء وعناوين الكتب

 

 أوال: التفسير وعلوم القرآن

 دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب
عدد 

 المجلدات

 1 مؤسسة الرسالة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 

 3 دار الكتب العلمية بيروت الجصاص  احكام القران 

 3 دار الكتب العلمية بيروت عبد الرزاق تفسير عبد الرزاق

 4 دار الفيحاء دمشق ابن كثير   تفسير القران العظيم 

 9 المكتب االسالمي  ابن الجوزي   زاد الميسر 

 1 دار الصحابة للتراث بطنطا الشيخ جمال الدين محمد شرف   القراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية 

 1 دار السالم عبد الفتاح عبد الغني القاضي   الوافي في شرح الشاطبية 

 15 دار احياء التراث العربي العالمة االلوسي البغدادي   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  

 10 دار احياء التراث العربي قرطبي ال  الجامع الحكام القران 

 1 مدار الوطن الشخ العالمة محمد بن صالح العثيمين شرح مقدمة التفسير

 26 دار عالم الكتب الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري

 4 دار الحضارة االمام الزركشي  البرهان في علوم القران 

 6 دار احياء التراث العربي الشنقيطي   اضواء البيان في ايضاح القران بالقران 

 7 دار الكتب العلمية بيروت ابن ابي حاتم الرازي التفسير المأثور 

 1 دار الحديث االمام الزركشي  مجلد واحد  البرهان في علوم القران 

 1 دار الكتب العلمية بيروت ابن الزبير الغرناطي   مالك التأويل 

 1 دار ابن حزم عز الدين عبد العزيز السلمي   تفسير القرآن 

 1 دار الكتب العلمية بيروت ابن الجزري   النشر في القرآت العشر 

 9 دار اليمامه –دار ابن كثير  محي الدين الدرويش   اعراب القران الكريم وبيانه 

 10 مركز تفسير للدراسة القرآنية االمام محمد بن احمد بن عقيلة المكي  الزيادة واالحسان في علوم القران 

 3 دار السرور الفراء معاني القرآن

 6 دار الكتبي احمد بن محمد الصديق   المداوي 

 3 دار العاصمة ابو جعفر النحاس   الناسخ والمنسوخ 
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 11 دار احياء التراث العربي لإلمام الفخر الرازي   التفسير الكبير 

 6 المكتبة العلمية الفيروز آبادي   بصائر ذوي التميز في في لطائف الكتاب العزيز

 20 دار الكتب العلمية بيروت ابن عادل الحنبلي   اللباب في علوم الكتاب 

 4 مؤسسة التاريخ العربية الزمخشري الكشاف 

 13 جامعة الشارقة ابي محمد مكي بن ابي طالب القسي  الهداية في بلوغ النهاية 

 2 دار الغرب االسلالمي أحمد الغرناطي   مالك التأويل 

 2 المكتبة العصرية الراغب األصفهاني  مفردات ألفاظ القرآن 

 1 دار المعرفة د. زغلول النجار   الحيوان في القرآن الكريم 

 1 دار المعرفة د. زغلول النجار   األرض في القرآن الكريم 

 1 دار الكتب العلمية بيروت مكي بن أبي طالب   مشكل اعراب القرأن الكريم 

 1 دار الكتب العلمية الحسين بن محمد الدامغاني  الوجوه والنظائر 

 1 مكتبة المعارف ابن تيمية   مقدمة في أصول التفسير 

 1 مؤسسة الرسالة الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير فضائل القرآن

 كتيّب مصّور1 - - مرشد الطالب إلى علم التجويد

 1 جائزة دبي الدولية للقران الكريم د. بسام الزين  محمد رسول هللا وصورته وعيون المنصفين 

 1 الدولية للقران الكريمجائزة دبي  د. محمد رفعت زنجير  مباحث في البالغة واعجاز القران الكريم 

 8 دار احياء التراث العربي ابن حيان األندلسي الغرناطي  تفسير البحر المحيط 

 12 دار سحنون للنشر ابن عاشور  التحرير والتنوير 

 11 دار الفكر القرطبي  الجامع لألأحكام القرآن

 13 العلمية بيروتدار الكتب  الطبري جامع البيان لتفسير القرآن تفسير الطبري

 4 دار الكتب العلمية بيروت البغوي تفسير البغوي

 6 دار الكتب العلمية بيروت السمين الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

 6 دار الكتب العلمية بيروت ابن عطية االندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 5 ابن حزمدار  االمام الشوكاني فتح القدير

 17 دار الكتب العلمية بيروت االمام الرازي التفسير الكبير مفاتيح الغيب

 3 دار السالم الشيخ السعدى تفسير السعدى
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 ثانيا: السنة واألحاديث الشريفة

 
 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 52 مؤسسة الرسالة أحمد بن حنبل   مسند اإلمام أحمد

 4 دار القبس   أحمد بن حنبل   كتاب العلل ومعرفة الرجال 

 2 مؤسسة الرسالة اسماعيل محمد العجلوني   كشف الخفاء ومزيل اإللباس 

 2 دار ابن الجوزي د. محمد عبد هللا ولد كريم   القبس في شرح الموطأ 

 4 دار الكتب العلمية بيروت ابن حجر العسقالني   تلخيص الحبير 

 21 دار ابن الجوزي محمد بن علي  الولوي   البحر المحيط الثجاج 

 4 دار الصميعي  أبي جعفر محمد العقيلي  كتاب الضعفاء 

 2 دار الفضيلة –دار الهدي النبوي  اإلمام  اآلجري   الشريعة 

 20 مكتبة المعارف الرياض محمد ناصر الدين األلباني  سلسلة األحاديث الضعيفة 

 16 مؤسسة الرسالة  االمام الطحاوي   شرح مشكل اآلثار 

 7 مكتبة األسدي مكة المكرمة ضياء الدين المقدسي   األحاديث المختارة 

 2 دار الكتب العلمية  ابن الجوزي   العلل المتناهية في األحاديث الواهية 

 1 دار السالم ودار فيحاء ابن كثير   الباحث الحديث 

 18 مؤسسة الرسالة ابن بلبان الفارسي حبان بتريب ابن بلبانصحيح ابن 

 9 دار احياء التراث العربي إلبن عبد البر  التمهيد لما في الموطأ في المعاني واألسانيد 

 12 دار الكتب العلمية  عبد الرزاق الصنعاني   المصنف في آخره كتاب الجامع 

 7 مكتبة الملك فه الوطنية الرازيالحافظ ابي محمد عبد الرحمن  كتاب العلل  

 5 دار الصميعي  سعد آل حميد   سنن سعيد بن منصور 

 2 مؤسسة الرسالة االمام الشاطبي   الموافقات 

 26 مؤسسة دار القبلة ابن ابي شيبة   المصنف 

 28 دار العاصمة ابن الملقن   البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير 

 18 الريان الحافظ الطبراني   المعجم الكبير 

 3 دار الفاريالي ابراهيم ابن ضويان   منار السبيل 

 2 دار الصميعي ابن حبان   كتاب المجروحين من المحدثين 

 2 دار ابن الجوزي أحمد بن حنبل   كتاب السنة 

 5 مكتبة ابن مصطفى الباز عالء الدين مغلطاي  شرح سنن ابن ماجه 
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 1 دار العاصمة االمام المروزي   السنة )نسختان(

 1 دار الكتاب العربي ابن قيم الجوزية   جالء األفهام 

 1 المكتبة العصرية ابن محمد عبد هللا الدارمي سنن الدارمي

 2 دار الصميعي أحمد بن عمرو ابن ابي عاصم   السنة 

 1 المعارف والتوزيع مكتبة محمود الطعان   تسير المصطلح الحديث )نسختان(

 6 مكتبة نزار مصطفى الباز ابي عبيدة الهرري   الغريبين 

 5 المكتب االسالمي دار عمار ابن حجر العسقالني   تعليق التعليق على صحيح البخاري 

 19 مكتبة المعارف الرياض محمد ناصر الدين األلباني  سلسلة األحاديث الصحيحة 

 14 دار العفاني د. سيد حسين العفاني   صالح األمة في علو الهمة 

 5 المكتبة العصرية  االمام الحافظ عبدهللا محمد البخاري صحيح البخاري

 2 مؤسسة الريان محمد شكور محمود الروض الداني إلى المعجم الصغيرللطبراني

 5 دار الكتب العلمية  ابن رجب الحنبلي   شرح صحيح البخاري المسمى فتح الباري 

 15 دار السالم ابن حجر العسقالني   فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 26 دار المنهاج طوق النجاه محمد األمين الهرري  شرح صحيح  مسلم  

صحيح مسلم بشرح النووي  الجامع الصحيح وهو سنن 

 الترمذي 

 9 دار الحديث النووي و مسلم

 6 دار الكتب العلمية الغماري   المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي  

ابي داوود سليمان بن االشعث بن   سنن أبي داوود 

 اسحاق األزدي 

 1 دار السالم

 1 دار السالم ابي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي   جامع الترمذي 

االمام ابو الحسنين مسلم بن الحجاج   صحيح مسلم 

 القشري

 1 دار السالم

االمام ابي عبد هللا محمد بن يزيد   سنن ابن ماجه

 الربعي ابن ماجه

 1 دار السالم

 2 دار الصميعي راشد بن عثمان بن أحمد الزاهراني   جامع المتون 

 14 دار طيبة االمام الدارقطني   العلل الواردة في األحاديث 

 3 دار القلم النوويأ.د. تقي الدين  موطأ االمام مالك مع التعليق  الممجد على موطأ محمد 

 2 دار الغرب اإلسالمي بشار عواد معروف الموطأ ) مالك بن أنس ( 

 5 دبي -دار الفرقان  مالك بن أنس   الموطأ بالروايات الثمانية 

 9 دار الكتب العلمية البيهي  شعب االيمان  

 17 دار الكتب العلمية المناوي   2فيض القدير عدد 
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 4 المكتب اإلسالمي ابن قيتبة  عيون األحبار 

 2 مؤسسة الرسالة ابن الجوزي   تهذيب مدراج السالكين  

 24 دار إحياء التراث العربي أحمد عبد الرحمن البنا   الفتح الرباني 

 9 دار أبي حيان  النووي و مسلم صحيح مسلم بشرح النووي

 11 العربيدار احياء التراث  لألمام الطبراني   المعجم الكبير 

 11 دار احياء التراث العربي المباركفوري   تحفة األحوذي 

 2 المكتب اإلسالمي الدكتور محمد مصطفى األعظمي  صحيح ابن خزيمة 

 7 دار ابن عباس –دار مجد اإلسالم  ابي جعفر العقيلي   كتاب الضعفاء 

 7 العلميةدار الكتب  االمام البيهقي  معرفة السنن واألثار )نسختان(

 5 مؤسسة الريان حسن عبجي   نصب الراية  ألحاديث الهداية 

 1 دبي -مكتبة الفرقان  ابو اسامة سليم بن عبد  ارشاد الفحول 

 4 الفاروق الحديثة ابن بطه  االبانة 

 7 مكة  –مكتبة األسدي  ضياء الدين المقدسي  االحاديث المختارة 

 7 دار الكتب العلمية  االمام النسائي   السنن الكبرى 

 4 دار الكتب العلمية االمام النسائي   سنن النسائي 

 1 دار الكتب العلمية  جالل الدين السيوطي   الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 

 1 دار الكتب العلمية ابن حجر العسقالني   النكت على كتاب ابن الصالح 

 25 دار احياء التراث العربي محمد أحمد الحالق   عمدة القارئ شر ح صحيح البخاري 

 1 دار الحديث للحافظ البي محمد األصفهاني   أخالق النبي وآدابه 

ابي عبدهللا محمد بن عبد هللا النيسابوري  معرفة علوم الحديث للحاكم 

 ابن البيع 

 1 جمعية دائرة المعارف العثمانية

 1 مكتبة الصفا ابوبكر جابر الجزئري   هذا الحبيب 

لإلمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج   التمييز

 النيابوري 

 1 دار اآلفاق

 1 دار الكتب العلمية ابن كثير  النهاية في الفتن والمالحم 

 1 مكتبة الصفا االمام النووي   االذكار  

 1 دار احياء التراث العربي ابن قيم الجوزية   روضة المحبين 

 1 دار الكتاب العربي الترمذي  الجامع الصحيحسنن الترمذي 

 4 المكتب اإلسالمي ابن قتيبة عيون األخبار 

 4 دار الكتب العلمية زين الدين العراقي طرح التشريب في شرح التقريب
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 9 دار الكتب العلمية القاضي ابي الوليد سليمان الباجي المنتقى شرح موطأ مالك

 13 دار الريان للتراث  الحافظ بن حجر العسقالني فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 2 مكتبة المعارف للحافظ ابن كثير الباعث الحثيث

 2 مكتبة الرشد  محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي اليواقيت والدرر

 6 دار الميمان ابي بكر محمد بن اسحق النيسابوري مختصر المختصر

 5 دار األفق الصابونيمحمد علي  الشرح الميسر لصحيح البخاري

 2 دار الصديق عصام موسى هادى السراج المنير فى ترتيب احاديث صحيح الجامع 

 2 دار العاصمه السيوطى تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى

 22 دار الجيل دكتور بشار المسند الجامع

 4 دار الكتب العلميه الطحاوى شرح معانى االثار 

 12 دار الفكر اإلمام القسطالنى صحيح البخارىإرشاد السارى لشرح 

 1 مؤسسة الكتب الثقافيه اإلمام العراقى التقييد واإليضاح

 

 

 ثالثا: الفقه وأصول الفقه

 
 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 45 دائرة الشؤون واألوقاف الكويت دائرة الشؤون واألوقاف الكويت الموسوعة الفقهية 

 8 دار إحياء التراث العربي ابن عبد البر   االستذكار 

 1 دار اليقين ابراهيم بن ضويان   منار السبيل 

االمام عالء الدين ابي بكر بن سعود   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 الحنبلي 

 6 دار إحياء التراث العربي

شمس الدين محمد عبد الل الزركشي   شرح الزركشي عن مختصر الخرقي 

 الحنبلي 

 7 دار األفهام

 2 دار اآلثار للحافظ ابي محمد علي الظاهري   االحكام في أصول األحكام

 10 دار الفكر  د. وهبة الزحيلي  الفقه األسالمي وأدلته 

 6 دار ابن الجوزي أ. د. علي الصويمي   فتح الولي الناضرة 

 15 دار الغرب اإلسالمي  ابي محمد عبد هللا القيروان   النوادر والزيادات 

 9 دار الحديث القاهرة ابن ادريس الشافعي   األم 
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 2 مكتبة الحياة  محمد بن اسماعيل الصنعاني   سبل السالم 

 15 دار عالم الكتب ابن قدامه   المغني 

 5 دار الفضيلة البركات أحمد الدرريابي  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب االمام مالك 

 1 مؤسسة الرسالة سبط المارديني   شرح الرحبية 

 1 مؤسسة العاصمة صالح الفوزان   الملخص الفقهي 

 1 دار ابن الجوزي عبد الرحمن بن ناصر السعدي   القواعد واألصول الجامعة  

 19 دار الكتب العلمية االمام الماوردي   الحاوي الكبير 

 9 دار الكتب العلمية ابن مازه  المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

 25 دار إحياء التراث العربي االمام النووي   كتاب المجموع 

 7 ابن الجوزي ابن قيم الجوزي   أعالم الموقعين  

 3 دار ابن عفان –دار ابن القيم  محمدناصر الدين األلباني   التعليقات الرضية على  الروضة الندية  

 12 دار إحياء التراث العربي االمام السرخسي   كتاب المبسوط 

 1 دار العلوم والحاكم نصر الدين أحمد الحنبلي   المنظومة االمية في الفرائض 

 1 دار المنهاج  صالح الفوزان   شرح الورقات في أصول الفقه 

 3 عفاندار ابن  ابن قيم الجوزية   مفتاح دار السعادة 

 1 دار الراية نصر الدين األلباني   تمام المنه 

 1 دار ابن خزيمة حمد بن عبد هللا المطر   البدع والمحدثات  وما ال أصل له 

 1 دار اليقين  محمد األمين الشنقيطي   مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرة 

 1 دار الفتح الحافظ بن حجر العسقالني   بلوغ المرام من أدلة األحكام 

 2 مكتبة ابن رشد ابن تيمية   اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم 

 1 مؤسسة الريان محي الدين ابي زكريا   تنبيه الغافلين على أعمال الجاهلين 

 8 دار إحياء التراث العربي ابن حزم   المحلى 

 1 البيان التجاري وزارة األوقاف والشؤون االلسالمية    فتاوى شرعية 

 1 دار السالم صفي الرحمن المباركفوري          الرحيق المختوم

 1 مكتبة السواد ابي محمد المقدسي   المقنع 

 2 المكتبة العصرية تقي الدين ابي بكر الحصني   كفاية األخيار في حل غاية االختصار 

 1 دار المنهاج  عبد الكريم بن عبد هللا الخضير   تحقيق الرغبة في توضيح النخبة 

 1 دار المعارف محمد ناصر الدين األلباني   صفة صالة النبي 

 1 دار الكتب الثقافية أحمد بن حنبل   دليل الطالب لنيل المطالب 

 1 دار اآلثار مرعي بن يوسف الحنبلي   شرح نزهة النظر 
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 1 دار التراث محمد بن صالح العثيمين  تسهيل الفرائض 

 1 دار ابن الجوزي القاضي أبي بكر العربي  العواصم من القواصم  

 1 دار الكتاب العربي ابن قيم الجوزية  الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية 

 1 دار الكتاب العربي ابن قيم الجوزية   بدائع الفوائد 

 1 دار ابن حزم ابن قيم الجوزية  زاد المعاد 

 1 دار ابن حزم االمام المقدسي  األداب الشرعية والمنح المرعية 

 2 مكتبة العلوم والحكم محمد األمين الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه 

 1 دار الكتاب العربي االمام السيوطي   األشباه والنظائر 

 1 الدينيهمكتبة الثقافه  امام جمال الدين ابن فرج الجوزي  صيد الخاطر 

 1 بيت األفكار الدولي ابن حزم الظاهري  المحلى  

 21 دار الغرب االسالمي ابن رشد   البيان والتحصيل 

 5 دار الكتب العلمية االمام مالك   المدونة الكبرى ويليها مقدمات ابن رشد 

 4 مكتبة الرشد أ.د. عبد الكريم   اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 

 4 ار المعرفةد  بقاسالسيد   فقه السنة 

 4 دار المغني ابن رشد   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 10 عمادة البحث العلمي اسحاق بن منصور المروزي مسائل االمام أحمد بن حنبل و اسحاق )نسختان(

 3 مؤسسة الرسالة الطوفي   شرح مختصر الروضة 

 10 المدينة ابن المنذر   االشراف على مذاهب العلماء 

 15 دار الكتب العلمية شهاب الدين ابن فضل هللا العمري   مسالك األبصار في ممالك األمصار 

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين  عبد الرحمن محمد الحنبلي مجموع فتاوى ابن تيمية

 الشريفين

35 

 5 دار المعرفة ابن تيمية   الفتاوى الكبرى 

 6 دار الفكر ابن قيم الجوزية   زاد المعاد مجلدات 

 4 المعارف  الصنعاني سبل السالم

 12 دار ابن القيم  الشوكانى نيل االوطار

 1 مكتبة الرشد صالح الفوزان إتحاف الطالب
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 رابعا: العقيدة

 
 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 2 ار الحديث د  لألكانيااإلمام   شرح أصول وأعتقاد أهل السنة والجماعة    

 1 المكتب اإلسالمي ابن العز  شرح عقيدة الطحاوية  

 3 دار الكتب العلمية  ابن منده   كتاب اإليمان 

 1 ار الكتاب العربيد  ابن الجوزيإلمام ل  تلبيس ابليس  

 2 دار ابن حزم  الشهرستاني   الملل والنحل  

 1 المكتبة اإلسالمية إبي سعيد الدارمي  الرد على الجهمية   

 2 دار ابن الجوزي ابن قيم الجوزية  الداء والدواء   

 1 ار الكتاب العربيد أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيإلمام ل ذم الهوى  

 علي بن أبي الفرج عبدالرحمن بنإلمام ل  التبصرة 

 الجوزي

 1 المكتبة العصرية

 1 للكاتب نفسه عبدالرحمن محمد بن قاسم   حاشية الرحبية في علم الفرائض 

 1 دار الفكر  شوقي أبو خليل  أطلس الفروق والمذاهب اإلسالمية 

 1 دار الكتب العلمية محمد السلمي   طبقات الصوفية   

 1 دار ايالف الدولية عبد هللا القصير   الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 

 1 مؤسسة الرسالة ابن قيم الجوزية  حادي األرواح إلى بالد األفراح 

 2 دار ابن حزم  القيم الجوزيةبن ا في أجوبة اليهود والنصارى هداية الحيارى

 1 - أبي عبد الال محمد بن إسماعيل البخاريإلمام ا خلق أفعال العباد 

 1 مكتبة الثقافة الدينية ابن قيم الجوزية 2عدة الصابرين عدد 

 1 العربي دار الكتاب ابن قيم الجوزية  الجواب الكافي  

 1 جائزة دبي الدولية للقرآن  د. مروان شيخ األرض  األسس الدعوية والحضارية للمدينة النبوية 

 1 دار المعرفة  ابن قيم الجوزية  2الوابل الصيب  عدد 

 3 دار ابن الجوزي ابي اسحاق الشاطبي   اإلعتصام 

 1 مؤسسة الرسالة الحافظ شمس الدين الذهبي   مختصر العلو 

 2 دار الغد الجديد ابن قيم الجوزية  مدراج السالكين 

 1 دار الفضيلة اإلمام البيهقي   اإلعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 

 1 مكتبة السوادي ابن قيم الجوزية  شفاء العليل 

 1 دار الكتاب العربي  الجوزي   بستان الواعظين ورياض السامعين 
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 5 دار الكتب العلمية أبي حامد محمد الغزالي  احياء علوم الدين  

 1 دار ابن الجوزي شمس الدين ابن قيم الجوزيةإلمام ا لناجيةاا لفرقةل إلنتصاراالكافية الشافية في 

 1 دار الحرمين للطباعة عبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي

 1 دار اإلستقامة عبد العزيز بن باز شرح كتاب التوحيد

 1 - ابي ابراهيم العدناني  القطبية

 1 رمادي للنشر عبد الرحمن ناصر السعدي طريق الوصول إلى العلم المأمول

 1 المكتبة العصرية  محمد محي الدين التحفة السنية

 1 دار عباد الرحمن الدين ابن قيم الجوزيةمس ش الفوائد

 1 مكتبة الملك فهد الوطنية الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ آداب المشي إلى الصالة

 1 الرياض -مكتبة المعارف  محمد الالحم عبد الكريم بن الفرائض

 

 خامسا: السيرة والتاريخ

 
 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 28 مؤسسة الرسالة االمام الذهبي   سير أعالم النبالء  

 10 دار احياء التراث العربي الطبري   تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك 

 14 دار احياء التراث العربي عز الدين الشيباني ابي األثير  الكامل في التاريخ 

 4 دار الكتب العلمية نور الدين الحلبي   السيرة الحلبية 

 1 مؤسسة الريان محمد سعيد مبيض   موسوعة حياة الصحابيات 

 17 االسالميدار الغرب  االمام الذهبي   تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم 

 2 العبيكان أكرم ضياء العمري   السيرة النبوية الصحيحة 

 1 دار الكتب العلمية ابي زرعة   تاريخ أبي زرعة الدمشقي 

 1 شروق محمد سلمان جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم  في أنوار النبوه  

الدولية لتحفيظ جائزة دبي  جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم  التراتيب النبوية . 

 القرأن الكريم

1 

 17 دار الكتب العلمية ابن تعزي بردى   النجوم الزاهرة 

 2 دار الصميعي االمام البخاري   التاريخ األوسط 

 1 دار المعرفة االمام جالل الدين السيوطي   تاريخ الخلفاء 

دار الشريف للنشر  ابراهيم بن عبد هللا الحازمي   الفرج بعد الشدة 

 والتوزيع

1 
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 9 دار الكتب العلمية االمام البخاري   كتاب التاريخ الكبير 

 1 مؤسسة الريان محمد عوامه   دراسة حديثة مقارنة نصب الراية 

 1 دار ابن الجوزي ابن القيم الجوزي   الطب النبوي 

 1 دار ابن الجوزي ابن القيم الجوزي   فوائد الفوائد 

 1 دار الحديث ابن القيم الجوزي   2المدهش عدد 

 1 دار الكتب العلمية االمام البخاري  التاريخ األوسط والضعفاء الصغير 

 1 دار الكتاب العربي ابن هشام السيرة النبوية

 1 دار ابن حزم حافظ بن أحمد أعالم السنة المنشورة

 1 دار المعرفة االمام جالل الدين السيوطي   تاريخ الخلفاء 

 10 دار ابن كثير  د. علي محمد الصالبي  موسوعة السير 

 7 مؤسسة التاريخ العربي ابن خلدون   تاريخ ابن خلدون 

 3 دار الكتب العلمية ابي عبيد عبد هللا األندلسي   معجم ما استعجم من أسماء البالد 

 21 دار عالم الكتب ابن كثير   البداية والنهاية 

 11 دار ابن كثير ابن العماد   شذرات الذهب 

 1 دار الكتب العلمية  محمد بن أحمد المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  

 1 دار الكتب العلمية ابن الملقن   طبقات األولياء 

 1 مكتبة دار الرحمن ابن الجوزية   طريق الهجرتين وباب السعادتين 

 1 دار الكتب العلمية حمزة بن يوسف السهمي   تاريخ جرجان 

 1 المكتبة العصرية الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي   التقيد واإليضاح 

 1 دار الكتب العلمية ابن طيفور   تاريخ بغداد 

 52 دار الكتاب العربي عمر عبد السالم تدمري    –حوادث ووفيات  -تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واألعالم 

 26 التلوين البالذري   أنساب األشراف 

 4 دار احياء التراث العربي ياقوت الحموي معجم البلدان   

 7 مكتبة األسدي عبد هللا بن محمد الغازي المكي الحنفي  إفادة األنام 

 2 دار الكتاب العربي اإلمام الفاسي   شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 

 1 دار الفكر البوطى فقه السيره النبويه

 8 دار الكتب العلمية ابن عبد ربه األندلسي العقد الفريد

 1 مكتبة المؤيد ابن القيم إجتماع الجيوش اإلسالميه
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 اللغة اآلداب و سادسا:
 

 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

الكويت للتقدم مؤسسة  محمد مرتضى الزبيدي تاج العروس

 العلمي

40 

 12 دار الفكر نشوان الحميري   شمس العلوم 

 4 دار مكتبة الحياة -  ألف ليلة وليله

 4 دار الفكر ابن هشام   أوضح المسالك 

 7 دار الغرب اإلسالمي ياقوت الحموي   معجم األدباء 

 1 دار صادر دار صادر ديوان جرير 

 1 دار صادر دار صادر ديوان عمرو بن كلثوم

 1 دار صادر دار صادر ديوان حاتم الطائي

 1 دار صادر دار صادر ديوان الخطيئة

 1 دار صادر دار صادر ديوان األخطل 

 1 دار صادر دار صادر ديوان أبي نواس 

 1 دار صادر دار صادر ديوان زهير بن حناب

 1 دار صادر دار صادر ديوان عنتره 

 1 دار صادر دار صادر ديوان عمر بن أبي ربيعة

 1 دار صادر دار صادر ديوان المختار من شعر بشار

 1 دار صادر دار صادر ديوان قيس لبنى 

 1 دار صادر دار صادر ديوان الوليد بن يزيد

 1 دار صادر دار صادر ديوان امرؤ القيس 

 1 دار صادر دار صادر ديوان طرفة بن العبد

 2 صادردار  دار صادر ديوان أبي تمام 

 2 دار صادر دار صادر ديوان البحتري 

 2 دار صادر دار صادر ديوان حسان بن ثابت

 1 دار صادر دار صادر ديوان العباس بن األخنف

 1 دار صادر دار صادر ديوان أوس بن حجر

 1 دار صادر دار صادر ديوان النابغة الذبياني

 1 دار صادر دار صادر ديوان األمين والمأمون
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 1 دار صادر دار صادر ديوان كثير عزة

 9 دار الحديث إلبن منظور  لسان العرب 

 13 دار الكتب العلمية عبد القادر البغدادي   خزانة األدب 

 3 دار الكتب العلمية الفنوحي   أبجد العلوم 

 1 مكتبة الرشيد األلوسي   عقد الدرر في شرح مختصر نخبةالفكر 

 1 المكتبة العصرية األمام الزوزني   شرح المعلقات السبع 

 1 المكتبة العصرية ابي زيد محمد القرشي جمهرة أشعار العرب

 1 دار احياء التراث العربي جمال الدين األنصاري   قطر الندى وبل الصدى 

 1 دار الكت العلمية الزمخشري   اإليضاح في شرح المفصل 

 20 - عماد الدين االصبهاني الكاتب   فريدة القصر وجريدة العصر 

 1 دار ابن خزيمه ابن قيم الجوزي الكافية الشافية للقصيدة النونية

 1 المكتبة العصرية ابن قتيبة  أدب الكاتب

 2 الكتب العصرية ابن هشام   مغني اللبيب 

 2 دار الكتب العلمية الجاحظ   البيان والتبين 

 1 دار الحديث الي بكر محمد األنباري   شرح القصائد السبع الطوال 

 2 مؤسسة الرسالة القالي   كتاب األمالي 

 4 المكتبة العصرية ابن هشام   أوضح المسالك 

 1 المكتبة العصرية ابن هشام االنصاري   شرح قطر الندى  

 4 دار المعارف عباس حسن   النحو الوافي 

 1 العلميةدار الكتب  سعدي حناوي   شرح األصمعيات  

 1 مؤسسة الرسالة الفيروز آبادي   القاموس المحيط )نسختان(

 1 دار احياء التراث العربي - المعجم الوسيط

 1 دار الرشاد الحديثة محمد بن محمد الصنهاجي متن األجرومية

 1 دار الكتاب العربي ابي عبد هللا الحسين الزوزوني شرح المعلقات السبع
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 سابعا: الرجال 

 
 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 30 المعهد األلماني لألبحاث الصفدي   الوافي بالوفيات 

 5 دار الكتب العلمية ابن  حبان   كتاب الثقات 

 5 الرسالة العالمية الذهبي   ميزان اإلعتدال 

 4 مؤسسة الرسالة ابن حجر العسقالني   تهذيب التهذيب عدد 

 13 دار احياء التراث العربي جمال الدين المزي   تحفة األشراف 

 3 دار ابن حزم الزركلي   تتمة األعالم  

 4 دار المعرفة العسقالني   اإلصابة في تميز الصحابة 

 8 دار الصادر التلمساني   نفخ الطيب 

 1 دار المعرفة ابن عبد البر   االستيعاب 

 5 دار الكتب العلميه ابن حبان الثقاتكتاب 

 8 مؤسسة الرسالة الحافظ كمال الدين المزي   تهذيب االكمال في أسماء الرجال 

 3 دار الكتب العلمية ابن حجر العسقالني   الدرر الكامنة 

 4 دار احياء التراث العربي ابن سعد   الطبقات الكبرى 

 4 دار القبس احمد بن حنبل   كتاب العلل ومعرفة الرجال 

 7 دار الكتب العلمية العسقالني   تهذيب التهذيب 

 2 دار الكتب العلمية صالح الدين الصفدي   البدر الطالع 

 6 دار الكتب العلمية ابن خلكان   وفيات األعيان 

 10 دار الكتب العلمية ابن ابي حاتم الرازي   الجرح والتعديل 

 2 دار المدني محمد بن عبد السالم الجمحي طبقات فحول الشعراء 

 3 مكتبة لعبيكان القاضي ابي يعلى   طبقات الحنابلة 

 10 دار احياء التراث العربي األصفهاني   حلية األولياء 

 6 دار الكتب العلمية السمعاني   األنساب  

 5 الكتب العلميةدار  صالح الدين الصفدي ألعيان العصر وأعوان النصر
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 الكتب العربية ثامنا الثقافة:
 

 عدد المجلدات دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 4 مركز الوثائق والبحوث منصور بن زايد آل نهيان الفرائد من أقوال زايد 

 5 مركز الوثائق والبحوث منصور بن زايد آل نهيان يوميات زايد 

 1 المؤلف نفسه   حمدي تمام زايد بن سلطان القائد والمسيرة 

 1 المؤلف نفسه نهيان بن مبارك آل نهيان دفتر العمر

 1 المؤلف نفسه كمال حمزة راشد صورة عن قرب

 1 ميديا بريما جريم ولسن راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني

 1 منشورات القاسمي الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حديث الذاكرة 

 5 دار الفكر محمد سليمان الطيب موسوعة القبائل العربية

 1 ادارة متاحف الشارقة هيرمير تجلي الفن اإلسالمي  

 1 الكاتب نفسه  ابراهيم جار هللا الشريفي  التحفة الذهبية في أنساب الجزيرة العربية

 1 جامعة البنجاب الهور محمود ابراهيم الديك العامالمعاهدات في الشريعة االسالمية والقانون الدولي 

 1 الزهراء لإلعالم العربي دكتور حسن مؤنس أطلس تاريخ االسالم 

مجموعة عبد الرحم  مجموعة عبد الرحم العويس  حروف خالدة

 العويس

1 

المجلس الوطني للثقافة  دار اآلثار االسالمية  الفن اإلسالمي ورعايته 

 والفنون واآلداب

1 

 1 ادارة متاحف الشارقة ادارة متاحف الشارقة متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية

 1 بنك االتحاد الوطني بيتر هيليير الحضارة الدفينة 

 –وزارة شؤون الرئاسة  شمسة حمد الظاهري امارات الساحل المتصالح

المركز الوطني للوثاسق 

 والبحوث

1 

 –وزارة شؤون الرئاسة  المركز الوطني للوثاسق والبحوث اإلمارات العربية المتحدةمفاهيم جديدة في تدوين تاريخ 

المركز الوطني للوثاسق 

 والبحوث

1 

البيئة اإلجتماعية والسياسية وأثرها في قيام دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

المركز الوطني للوثاسق  د. نبوية حلمي أبو باشا

 والبحوث

1 

 1 متحف الشارقة لآلثار خالد حسين صالح المنصور معنى أن تكون مرشدا سياحيا 

 1 ادارة متاحف الشارقة متحف الشارقة للحضارة االسالمية روائع الفنن من متحف الشارقة للحضارة االسالمية

 24 دار الجيل ول وايريل ديورانت قصة الحضاره 

 1 جامعة البنجاب ابراهيم احمدمحمود  المعاهدات فى الشريعه اإلسالميه
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 1  إبراهيم جار هللا التحفه الذهبيه فى انساب الجزيره العربيه

 

 تاسعا: قائمة الكتب الجديدة

 
 عدد المجلدات دار النشر إسم المؤلف إسم الكتاب

 خالد فائق صديق العبيدى العلوم الهندسية والرياضة فى القرآن والسنة النبوية

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 خالد فائق صديق العبيدى المساحة وعلوم األرض فى القرآن والسنة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 خالد فائق صديق العبيدى علوم الهندسة المدنية فى القرآن والسنة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 خالد فائق صديق العبيدى والسنة القوى و اإلجهادات فى القرآن

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 خالد فائق صديق العبيدى علوم هندسة المياة والرى فى القرآن والسنة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 خالد فائق صديق العبيدى علوم البيئة وهندستها فى القرآن والسنة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 أبو بكر جابر الجزائرى هذا الحبيب محمد

مؤسسة زايد بن سلطان 

 2 لالعمال الخيرية

 على سالم بازرعة سنريهم آياتنا فى اآلفاق

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 عبد الدائم الكحيل  ظواهر كونية بين العلم واإليمان 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 أحمد مليجى التوازن البيئى بين العلم واإليمان 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 بسام نهاد جرار المقتطف من بيانات اإلعجاز العددى

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 1 الكريم 

 عبدالرحمنعبدالعزيز بن  تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 1 الكريم 

 عبدالعزيز بن صالح العمار  التصوير البيانى فى حديث القرآن عن القرآن 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 عبدالعزيز بن صالح العمار  الخصائص الموضوعية و األسلوبية فى حديث القرآن

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 1 الكريم 

 محمد بسام الزين محمد رسول هللا فى القرآن الكريم

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 شروق محمد سلمان فى أنوار النبوة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 مروان شيخ األرض األسس الدعوية و الحضارية للمدينة النبوية 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 فاروق حماده الصحيح فى فضائل القرآن و سورة وآياته

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 مريم حميد النعيمى  اآلداب اإلنسانية فى العبادات واألسرة

مؤسسة محمد بن راشد 

 1 آل مكتوم 

 1 دار ابن حزم حافظ بن أحمد الحكمى أعالم السنة المنشورة

 1 دار الفكر  محمد سعيد رمضان  فقة السيرة النبوية 

 1 دار ومكتبة الهالل سيف الدين الكاتب قصص األنبياء 
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 1 مركز اللسان األم محمد صبحى عبس سلسلة اللسان 

 15 جمعية دار البر أنيس بن ناصر الزكاةالمختصر فى أحكام 

 خميس إسماعيل المطروشى اللهجة اإلماراتية

حقوق الطباعةو النشر 

 1 محفوظة للمؤلف

 1   من فتاوى محمد بن صالح العثيمين  الطهور شطر اإليمان

 1 دار ابن حزم عائض بن عبدهللا القرنى ولكن كونوا ربانيين

 2 إثراء للنشر والتوزيع مسلم & فتحى محمد الزغبىمصطفى  الثقافة اإلسالمية

 1 دار النفائس عمر سليمان عبدهللا التقوى

 نخبة من العلماء والفقهاء معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية

مؤسسة زايد بن سلطان 

 2 لالعمال الخيرية

 علياء حسن هويتنا اإلعالمية

حقوق الطباعة و النشر 

 67 محفوظة للمؤلف

 1 المكتب اإلسالمى جماعة من العلماء شرح عقيدة الطحاوى

 الزيلعي نصب الراية ألحاديث الهداية

مؤسسات  -دار القبلة 

 1 الريان

 الدكتور فاروق حمادة ليلة القدر فى القرآن و السنة

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 محمد موفق سليمة حق المسلم على المسلم 

للنشر دار الهدى 

 1 والتوزيع

 1 مكتبة ابن حجر يوسف الحاج أحمد أهل النار

 سحر الناجى العجب فى قصص العرب

دار طويق للنشر 

 1 والتوزيع

 عبدهللا إبراهيم جلغوم معجزة الترتيب القرآنى 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 زنجيرمحمد رفعت أحمد  مباحث فى البالغة و إعجاز القرآن الكريم 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 فاروق حمادة تطور دراسات السنة النبوية

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 أبى على الحسن األهوازي مفردة يعقوب بن إسحاق الحضرمى 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 بسام نهاد جرار المقتطف من بيانات اإلعجاز العددى

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 1 الكريم 

 صالح محمد زكى  التراتيب النبوية 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 1 دار اإلستقامة عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز شرح كتاب التوحيد

 1 وزارة التربية والتعليم  محمود أحمد مروح المنهاج المفيد فى أحكام التجويد

 خالد فائق صديق العبيدى الوصفية فى القرآن و السنةالهندسة 

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 2 الكريم 

 محمد على ضناوى النبتة القاتلة 

مؤسسة زايد بن سلطان 

 2 لالعمال الخيرية

 خالد فائق صديق العبيدى علوم الهندسة المعمارية فى القرآن والسنة

مؤسسة زايد بن سلطان 

 1 لالعمال الخيرية

 خالد فائق صديق العبيدى علوم هندسة التربة والهندسة الزراعية فى القرآن والسنة

مؤسسة زايد بن سلطان 

 2 لالعمال الخيرية

 1 دار ابن حزم مجموعة من الفقهاء والعلماء فتاوى المرأة المسلمة

 1 دار الفقية محمد عادل عزيزة الكيالى عقيدة السلف الصالح 

 الشيخد.عارف  وجهة نظر 

حقوق الطبع محفوظة 

 4 للمؤلف

 د.عيادة الكبيسى األربعون المنيرة

دار البحوث للدرسات 

 1 اإلسالمية
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 خالد عبدهللا بو على  عبدهللا فؤاد ومشوار اإلصرار والتحدى 

حقوق الطبع محفوظة 

 1 للمؤلف

 سالم بن إبراهيم السامان العمر دفتر

حقوق الطبع محفوظة 

 1 للمؤلف

 4 دائرة الشؤون اإلسالمية   الفتاوى الشرعيهترتيب 

 1 مكتبة المعارف عبدالكريم بن محمد الفرائض

 2 دار الفضيلة  أبى القاسم محمد بن الحسين الجرى الشريعة

 محمد بن إبراهيم آل الشيخ شرح كتاب آداب المشى إلى الصالة

محمد بن عبدالرحمن بن 

 1 قاسم 

 1 دار الفكر  رمضان البوطى محمد سعيد فقة السية النبوية

 1 مكتبة ابن كثير شمس الدين محمد بن أبى بكر  الفوائد 

 هند عبدالرحمن المشموم وقائع األسرة فى الرواية اإلماراتية المعاصرة

مكتب الشيخ ماجد بن 

 1 محمد بن راشد آل مكتوم

 1 الرحمين للطباعةدار  عبدالرحمن عبدالخالق الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة

 1 دار ابن الجوزية شمس الدين ابن قيم الجوزية الكافية الشافعية

 1 دار الفكر  د.شوقى أبو خليل أطلس الفرق والمذاهب اإلسالمية

 دنيس جونسون ديفيز قصص من سيرة النبى محمد

مركز سلطان بن زايد 

 1 للثقافة و اإلعالم

 سلطانمحمد جابر  كلمات فى الزمن الصعب 

حقوق الطبع محفوظة 

 1 للمؤلف

   الشيخ سعيد بن مكتوم

مؤسسة وطنى اإلمارات 

 ومركز المزماة

 المكتبة العصرية بركات يوسف هبود شرح ملحة اإلعراب 

 الهالل األحمر يوسف إبراهيم النقبى التعريف بالقانون الدولى اإلنسانى 

 

 سولومون ديرسو دراسات عالمية

مركز اإلمارات 

 3 للدراسات والبحوث

 4 ندوة الثقافة والعلوم الشيخ محمد بن سعيد قمم رائدة

 محمد على الخالدى تجليات الهوية

مؤسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 أشرف عبدالعزيز عبدالقادر الواليات الماحدة األمريكية و أزمات اإلنتشار النووى

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 مجموعة كبيرة من الكتاب أمن الطاقة فى الخليج 

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 رولى أبو دحو أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة 

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 مصطفى عبد العزيز مرسي قضايا المهاجرين العرب إلى أوربا 

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 زريققسطنطين  1948نكبة 

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 سامى السيد أحمد السياسة األمريكية تجاة صراعات القرن األفريقى

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 وليد الخالدى فلسطين و صراعنا مع الصهيونية و إسرائيل

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 حميد حسنطه  العراق بين االمركزية اإلدارية والفيدرالية

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 محمد بن هويدن الفدرالية فى اإلمارات 

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 عبدالرازق فارس الفارس األزمة المالية العالمية

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 1مركز اإلمارات  بافل باييف القوة العسكرية وسياسة الطاقة
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 والبحوث للدراسات

 ثامر كامل المجتمع المدنى والتنيمة السياسية

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 محمد هاشم غوشة القدس دراسات فى التاريخ والسياسة

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 بيتر سنجر الحرب عن بعد

مركز اإلمارات 

 1 للدراسات والبحوث

 كبيرة من الكتابمجموعة  الدراسات الفلسطينية

مؤسسة الدراسات 

 13 الفلسطينية

 د.محمد بن جمعه سالم المهيري محمد رسول هللا 

 
1 

 د. محمد سليمان فرج مصابيح الهدى فى تراجم آئمة الفقهاء و الصالحين

 
1 

 د. محمد عبده اليماني علمو اوالدكم محبة رسول هللا

شركة ابو ظبى للطباعة 

 5 والنشر

 عدد من الباحثين  المالكى على مسائل الشرح الصغيرأدلة الفقه 

 
10 

 اإلمام عبدهللا بن علوي  النصائح الدينية والوصايا اإليمانية

دار النصر للطباعة 

 5 اإلسالمية 

 الشيخ أحمد بن حجازى الشافعى مواهب الصمد على متن الذبد

دار الفضيلة للنشر و 

 7 التوزيع 

 بن انس لإلمام مالك المدونة الكبرى

دار النصر للطباعة 

 12 اإلسالمية

 للشيخ عبدالسميع االزهري الجواهر المضيئه بشرح العزية

دار النصر للطباعة 

 4 اإلسالمية

 للشيخ احمد بن تركى المالكى الجواهر الزكية على المقدمة العشماوية

دار النصر للطباعة 

 4 اإلسالمية

 االمام مالك الشرح الصغير على اقرب المسالك غلى مذهب

للعالمه ابى البركات احمد بن محمد بن احمد 

 الدردير 

دار الفضيلة للنشر و 

 2 التوزيع

 فتاوى شرعية

قسم االفتاء بدائرة الشؤون االسالمية والعمل 

 الخيرى

 
14 

 1 مطبعة االمارات دبى محمد عبدهللا الهاجرى دبى و رؤوس الجبال 

 1 مؤسسة التراث عبيد هللا محمد امين كردى الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان

 ستيوارت جوردن عندما حكمت اسيا العالم 

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 1 الدار العربية للعلوم د.جورج صليبا العلوم االسالمية وقيام النهضة االوروبيه

 ي.ك ستيلمان تاريخ االزياء العربيه 

هيئة ابو ظبى للثقافه    

 1 والتراث

 باسيليو بابون مالدونادو عمارة المساجد فى االندلس

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 إيما كالرك فن الحدائق االسالمية

هيئة ابو ظبى للثقافه    

 1 والتراث

 باسيليو بابون مالدونادو عمارة المساجد فى االندلس مدخل عام

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 باسيليو بابون مالدونادو االندلس طليطلة و إشبيلية عمارة المساجد فى

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 د.جيمس ليندذى العالم االسالمى فى العصور الوسطى

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 باسيليو بابون مالدونادو عمارة المساجد فى االندلس

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 باتريشيا بيكر االسالميةالمنسوجات 

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 أالن كايغر سميث الفخاريات ذات البريق المعدني

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث
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 فنانون عالميون القمر والمئذنة

هيئة ابو ظبى للثقافه 

 1 والتراث

 محمد بن عرفة الورغمى التونسي المختصر الفقهي

 
1 

 للعالمة محمد ناصر الدين االلبانى االحاديث الضعيفةسلسلة 

مكتبة المعارف للنشر 

 1 والتوزيع

 للشيخ جمال الدين محمد شرف القراءات العشر المتواتره

دار الصحابة للتراث 

 1 بطنطا

 لإلمام شرف الدين الحسين فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب

جائزة دبى الدولية للقرآن 

 1 الكريم

 مجموعة كبيرة من الكتاب شؤون إجتماعية

مؤسسة اإلمارات لتنمية 

 7 الشباب

 1 دار الجليل إميل ناصيف اروع ما قيل فى علوم البالغه

 1 دار الجليل إميل ناصيف أروع ما قيل فى الوجدانيات

 1 دار الجليل إميل ناصيف أروع ما قيل فى االطفال و االوالد

 الضحى شطي نور أطفال فلسطين والهجرة 

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 هليل كوهين الغائبون الحاضرون

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 باسم سرحان تحوالت االسرة الفلسطينية فى الشتات

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 2 طالس اللواء مصطفى طالس مرآة حياتي

 حسن ابراهيم يافا

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 (63,64,59,57مجلةالدراسات الفلسطينية)

 

مؤسسة الدراسات 

 4 الفلسطينية

 2 دار الكتاب العربى شرحه الدكتور محمد التونجي ديوان البحترى الجزء االول و الثانى

 احمد قريع مفاوضات كامب دايفد

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 6 دار الراتب الجامعية محمد عبدالرحيم عكظايات المتنافسون بالشعر العربى 

 1 دار المعرفة محمد جاد المولى قصص القرآن 

 قيس الزبيدي فلسطين فى السينما

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 غسان نور فريوات صرخة 

 
1 

 خليل عثامنة فلسطين فى العهد االيوبى و المملوكى

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 وليد الخالى   الدفاع عن حيفا و قضية فلسطين 

مؤسسة الدراسات 

 1 الفلسطينية

 خلف أحمد الحبتور رؤية واضحة 

قسم االعالم والبحوث فى 

 1 مجموعة الحبتور

 دكتور عارف الشيخ أغاريد

 
1 

 1 دار الشروق ثروت عكاشه مذكراى فى السياسه والثقافه

 صدى الماضى 

 

 دائرة الموانى والجمارك

 1 

 عبد الرزاق اليحيى العسكرية والسياسةعبدالرزاق اليحي بين 

مؤسسة الدراسات 

 1 المقدسية

 الدكتور على محمد محمد على بن ابى طالب

دار التوزيع والنشر 

 1 االسالميه

 1 دار الفجر للتراث الدكتور على محمد محمد ابى بكر الصديق 

 دكتور عارف الشيخ كيف تكون ناجحا

 
1 
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 1 دار الساقي عبدهللا الحسن عارف الشيخ ديوان نداء االسالم

 دكتور عارف الشيخ تاريخ التعليم فى ابو ظبى

 
1 

 االستاذ/ساجد مير المسيحية

دار السالم للنشر 

 1 والتوزيع 

 1 دار الفضيله  على الجهورى  مناظرتان فى استكهولم 

 د. عارف الشيخ ديوان السجنجل

 
1 

 الدكتور على محمد  عثمان بن عفان 

 
1 

 1 مؤسسة اقرأ الدكتور على محمد الخوارج والشيعهفكر 

 1 دار الفضيه  اشرف محمد الوحش هذه حياتى 

 

 أبى زكريا محى الدين  رياض الصالحين
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 خير هللا خير هللا المغرب فى عهد محمد السادس
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