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جميع الكتب التي تنشرها الدار تعكس آراء أو وجهة نظر مؤلفيها وﻻ يعني نشرنا لها تبنيها
 1اضغط هنا ﻻستطﻼع قائمة أحدث  300إصدار جديد عبر الويب مع صور اغلفة الكتب
 2اضغط هنا لتحميل برنامج قائمة المنشورات )مع محرك البحث( DKICatalogSetup.exe
 3اضغط هنا لتحميل قائمة المنشورات الحديثة على اﻻكسل dki_catalog.xls
 4اضغط هنا لتحميل قائمة المنشورات الحديثة على بي دي اف dki_catalog.pdf
 5اضغط هنا لتحميل قائمة المنشورات الحديثة على اﻻكسل مضغوطة dki_catalog.zip
السعر $عنوان الكتاب
سعة

>>>> NEW
Find Out what we
? have on the web
إكتشف ماذا لدينا لخدمتكم
على الشبكة ؟
سنة
موضوع
المؤلف

المعاجم والقواميس اللغوية
18 978-2-7451-4757-8

X

معجم نور الدين الوسيط ]عربي/عربي[ لونان
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/عربي[ لونان
مكتب الدراسات والبحوث
القاموس  -معجم لغوي علمي ]المزدوج إنكليزي[ شموا  -لونان
القاموس  -معجم لغوي علمي ]إنكليزي/عربي[ مع الرسم الﻼتيني للكلمات اﻹنكليزية مكتب الدراسات والبحوث
مكتب الدراسات والبحوث
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/إنكليزي[ لونان
فادي فرحات وراني نعيمة
القاموس اﻷساسي ]إنكليزي/إنكليزي/عربي[ لونان
مكتب الدراسات والبحوث
القاموس  -معجم لغوي علمي ]المزدوج فرنسي[ شموا  -لونان
مكتب الدراسات والبحوث
القاموس  -معجم لغوي علمي ]فرنسي/عربي[ لونان
مكتب الدراسات والبحوث
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/فرنسي[ لونان
هنا قباني وفيفيان شامي
معجم الطﻼب اﻷساسي ]فرنسي/فرنسي/عربي[ لونان
مايا سويدان وميشال إبراهيم وفادي فرحات
القاموس الثﻼثي ]فرنسي/إسباني/عربي[ لونان
س .اصطفان وم .سويدان وم.إبراهيم
القاموس  -معجم لغوي علمي ]اسباني/عربي[ لونان
ا .فرج وف .الشامي وم .سويدان وس .اصطفان
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/إسباني[ لونان
ه.قباني وم .سويدان وم .ساسين وف .فرحات
القاموس  -معجم لغوي علمي ]ألماني/عربي[ لونان
م .عودة وم .ساسين وف .فرحات
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/ألماني[ لونان
راني نعيمة ونانسي نصر ﷲ
القاموس  -معجم لغوي علمي ]إيطالي/عربي[ لونان
خليفة ﷴ التليسي
قاموس )عربي/ايطالي( طبعة تونس
رامي ابو سليمان وفادي فرحات
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/إيطالي[ لونان
نشأت حبيب وسوف ،الدكتور
القاموس  -معجم لغوي علمي ]روسي/عربي[ لونان
نشأت حبيب وسوف ،الدكتور
القاموس  -معجم لغوي علمي ]عربي/روسي[ لونان
عصمت يولجي الكردي ،اﻷستاذ
القاموس ]تركي/عربي[
عبد الفتاح أبو السيدة ،اﻷستاذ الدكتور
المرشد ]عربي/إنكليزي[  -معجم عام
كمال الدين نور الدين مرجوني البوغيسي ،الدكتور
معجم الكمال للمترادفات ]عربي/مﻼيوي[
مجمع اللغة العربية
المعجم الوسيط ]عربي/عربي[

22.00

عصام نور الدين ،الدكتور

معاجم لغوية

2009

22 978-2-7451-3833-0

24.00

ﷴ هادي اللحام/ﷴ سعيد/زهير علوان

معاجم لغوية

2015

20 978-2-7451-4633-5

39.00

معاجم لغوية

2016

24 978-2-7451-4634-2

24.00

معاجم لغوية

2009

20 978-2-7451-3832-3

24.00

معاجم لغوية

2011

26 978-2-7451-5558-0

24.00

معاجم لغوية

2010

24 978-2-7451-4492-8

39.00

معاجم لغوية

2016

22 978-2-7451-3830-9

24.00

معاجم لغوية

2016

24 978-2-7451-3831-6

24.00

معاجم لغوية

2010

26 978-2-7451-5187-2

19.00

معاجم لغوية

2009

28 978-2-7451-5729-4

21.00

معاجم لغوية

2009

20 978-2-7451-4185-9

24.00

معاجم لغوية

2009

22 978-2-7451-5342-5

30.00

معاجم لغوية

2008

26 978-2-7451-5461-3

24.00

معاجم لغوية

2009

24 978-2-7451-5644-0

24.00

معاجم لغوية

2009

معاجم لغوية

2009

معاجم لغوية

2005

معاجم لغوية

2009

معاجم لغوية

2009

معاجم لغوية

2009

معاجم لغوية

2012

معاجم لغوية

2013

معاجم لغوية

2020

معاجم لغوية

2011

معاجم

2019

متن اللغة العربية جرجي شاهين عطية

معاجم لغوية

2011

كريم سيد ﷴ محمود ،اﻷستاذ

معاجم لغوية

2016

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2009

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2010

رامي ابو سليمان

معاجم لغوية

2016

م .بيضون

معاجم لغوية

2008

م .بيضون

معاجم لغوية

2014

م .بيضون

معاجم لغوية

2009

س .م .مكي

معاجم لغوية

2010

عبد الحق الكتاني ،اﻷستاذ

معاجم لغوية

2012

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2009

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2009

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2009

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2009

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2009

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2009

يوسف فرحات ،الدكتور

معاجم لغوية

2015

يوسف فرحات ،الدكتور

معاجم لغوية

2018

راني نعيمة

معاجم لغوية

2013

هنا قباني وفيفيان شامي

معاجم لغوية

2013

24 978-2-7451-5593-1
29 978-2-7452-0002-0

24.00
توزيع

50.00

24 978-2-7451-5612-9

24.00

32 978-2-7451-5429-3

21.00

34 978-2-7451-3614-5

21.00

22 978-2-7451-7272-3
18 978-2-7453-7823-7

30.00
توزيع

79 978-2-7451-9588-3

42.00
12.00

22 978-2-7451-8059-9

توزيع

24.00

28 978-2-7451-9600-2

توزيع

24.00

معجم الطﻼب الوسيط  20×14 -لونان
28 978-2-7451-5312-8

14.00

39 978-2-7451-5204-6

14.00

57 978-2-7451-5334-0

11.00

57 978-2-7451-5333-3

12.00

36 978-2-7451-6218-2

24.00

40 978-2-7451-5412-5

18.00

72 978-2-7451-3815-6

9.50

60 978-2-7451-5134-6

9.50

36 978-2-7451-6091-1
30 978-2-7451-7771-1

24.00
توزيع

15.00

قاموس البركة ]فرنسي/عربي/فونتيك[
معجم المعتمد ]عربي/عربي[ في ما يحتاج إليه المتأدبون والمنشئون من
معجم الطﻼب الوسيط ]عربي/عربي[ لونان
معجم الطﻼب الوسيط ]إنكليزي/عربي[ لونان
معجم الطﻼب الوسيط ]عربي/إنكليزي[ لونان
قاموس المبتدئين ]انكليزي/انكليزي[
معجم الطﻼب الوسيط المزدوج ]فرنسي[ لونان
معجم الطﻼب الوسيط ]فرنسي/عربي[ لونان
معجم الطﻼب الوسيط ]عربي/فرنسي[ لونان
قاموس المبتدئين ]فرنسي/فرنسي[
المغني )معجم اللغة العربية(

بسام بركة ،الدكتور

معجم الطﻼب الحديث  17×12 -اربعة الوان
48 978-2-7451-6498-8

13.00

112 978-2-7451-6494-0

7.00

96 978-2-7451-6495-7

8.50

64 978-2-7451-6499-5

12.00

112 978-2-7451-6496-4

6.50

120 978-2-7451-6497-1

6.50

معجم الطﻼب الحديث المزدوج ]إنكليزي[  - 17*12أربعة ألوان
معجم الطﻼب الحديث ]عربي/إنكليزي[  - 17*12أربعة ألوان
معجم الطﻼب الحديث ]إنكليزي/عربي[  - 17*12أربعة ألوان
معجم الطﻼب الحديث المزدوج ]فرنسي[  - 17*12أربعة ألوان
معجم الطﻼب الحديث ]عربي/فرنسي[  - 17*12أربعة ألوان
معجم الطﻼب الحديث ]فرنسي/عربي[  - 17*12أربعة ألوان

معجم الطﻼب  17×12 -لونان
56 978-2-7451-2823-2

X

9.50

72 978-2-7451-3316-8

7.00

64 978-2-7451-5365-4

8.50

56 978-2-7451-5415-6

8.50

معجم الطﻼب ]عربي/عربي[ مجلد لونان
معجم الطﻼب ]عربي/عربي[ غﻼف لونان
معجم الطﻼب ]إنكليزي/إنكليزي[ لونان
معجم الطﻼب ]فرنسي/فرنسي[ لونان

1

ISBN

سعة

112 978-2-7451-4422-5
144 978-2-7451-5527-6
144 978-2-7451-3863-7
96 978-2-7451-5532-0
64 978-2-7451-4608-3
96 978-2-7451-4548-2
112 978-2-7451-4552-9
72 978-2-7451-4605-2
140 978-2-7451-4611-3

X

120 978-2-7451-4610-6
48 978-2-7451-6856-6
64 978-2-7451-2800-3
128 978-2-7451-6858-0
80 978-2-7451-3418-9
144 978-2-7451-3387-8
144 978-2-7451-3386-1
96 978-2-7451-3474-5
160 978-2-7451-3202-4
200 978-2-7451-3473-8
72 978-2-7451-5443-9
128 978-2-7451-4545-1
160 978-2-7451-5024-0
80 978-2-7451-3444-8
160 978-2-7451-3445-5
144 978-2-7451-3443-1
72 978-2-7451-4131-6
128 978-2-7451-4129-3
144 978-2-7451-4130-9
82 978-2-7451-3437-0
156 978-2-7451-3439-4
160 978-2-7451-3440-0
86 978-2-7451-3475-2
164 978-2-7451-3476-9
156 978-2-7451-3477-6
74 978-2-7451-4414-0

توزيع

السعر $عنوان الكتاب
معجم الطﻼب الثﻼثي ]انكليزي/فرنسي/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب الثﻼثي ]فرنسي/انكليزي/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب الثﻼثي ]عربي/إنكليزي/فرنسي[  -لونان
6.00
معجم الطﻼب ]فرنسي/إسباني[ لونان
7.00
معجم الطﻼب المزدوج ]إنكليزي[ لونان
9.50
معجم الطﻼب ]إنكليزي/عربي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/انكليزي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب المزدوج ]فرنسي[ لونان
7.00
معجم الطﻼب ]فرنسي/عربي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/فرنسي[ لونان
5.50
 12.00معجم الطﻼب المزدوج ]إسباني[ لونان
معجم الطﻼب ]عربي/إسباني[
7.00
معجم الطﻼب ]اسباني/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب المزدوج ]ألماني[ لونان
8.50
معجم الطﻼب ]ألماني/عربي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/ألماني[ لونان
5.00
معجم الطﻼب المزدوج ]إيطالي[ لونان
8.50
معجم الطﻼب ]ايطالي/عربي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/ايطالي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب المزدوج ]يوناني[ لونان
9.50
معجم الطﻼب ]يوناني/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب ]عربي/يوناني[ لونان
5.00
 10.00معجم الطﻼب المزدوج ]روسي[ لونان
معجم الطﻼب ]روسي/عربي[ لونان
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/روسي[ مع كيفية اللفظ  -لونان
6.00
معجم الطﻼب المزدوج ]تركي[ )لونان(
8.50
معجم الطﻼب ]تركي/عربي[ لونان  -طبعة جديدة
5.00
معجم الطﻼب ]عربي/تركي[ مع كيفية اللفظ )لونان(
5.00
 12.00معجم الطﻼب المزدوج ]فارسي[ لونان
معجم الطﻼب ]فارسي/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب ]عربي/فارسي[ لونان
7.00
 11.00معجم الطﻼب المزدوج ]عبري[ لونان
معجم الطﻼب ]عبري/عربي[ لونان
6.00
معجم الطﻼب ]عربي/عبري[ مع كيفية اللفظ  -لونان
6.00
المعجم العربي للطﻼب ]عربي/عربي[ غﻼف لونان
7.00

موضوع

سنة

هنا قباني ورامي أبو سليمان

معاجم لغوية

2012

المؤلف
بشير أنور المتني

معاجم لغوية

2009

إيلي إبراهيم الضناوي

معاجم لغوية

2015

هنا قباني وسينثيا اصطفان

معاجم لغوية

2007

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2014

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2016

عبد الحفيظ بيضون

معاجم لغوية

2011

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2021

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2017

ليلي مليحة فياض ،الدكتورة

معاجم لغوية

2019

يوسف طويل ومريم قاسم طويل ،الدكتوران

معاجم لغوية

2010

يوسف علي طويل ،الدكتور

معاجم لغوية

2005

مريم قاسم طويل ،الدكتورة

معاجم لغوية

2010

هاشم اﻷيوبي وأحمد هبو ،الدكتوران

معاجم لغوية

2016

أحمد هبو ،اﻻستاذ الدكتور

معاجم لغوية

2009

هاشم اﻷيوبي ،الدكتور

معاجم لغوية

2016

إيلي إبراهيم الضناوي

معاجم لغوية

2013

إيلي إبراهيم الضناوي

معاجم لغوية

2008

إيلي إبراهيم الضناوي

معاجم لغوية

2005

رفعت فيصل العبد ﷲ

معاجم لغوية

2006

رفعت فيصل العبد ﷲ

معاجم لغوية

2006

رفعت فيصل العبد ﷲ

معاجم لغوية

2006

نشأت حبيب وسوف ،الدكتور

معاجم لغوية

2011

نشأت حبيب وسوف ،الدكتور

معاجم لغوية

2011

نشأت حبيب وسوف ،الدكتور

معاجم لغوية

2011

آﻻء عبد ﷲ أركوان وتوني حيدر وروبي حيدر

معاجم لغوية

2012

توني حيدر وروبي حيدر

معاجم لغوية

2013

آﻻء عبد ﷲ أركوان

معاجم لغوية

2012

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

ﷴ ألتونجي ،الدكتور

معاجم لغوية

2002

عبد ﷲ أحمد الحسن ،الدكتور

معاجم لغوية

2005

قواميس متخصصة في مختلف العلوم والمعارف
64 978-2-7451-6028-7

9.00

30 978-2-7451-3960-3

24.00

26 978-2-7451-4141-5

24.00

66 978-2-7451-4881-0

12.00

20 978-2-7451-5445-3

24.00

42 978-2-7451-3959-7

14.00

30 978-2-7451-4993-0

19.00

24 978-2-7451-5027-1

24.00

61 978-2-7451-6194-9

12.00

28 978-2-7451-7237-2

24.00

49 978-2-7451-7181-8

18.00

243 978-2-7451-7760-5

3.50

72 978-2-7451-9853-2

10.00

176 978-2-7451-9700-9

5.00

978-2-7451-7408-6

330.00

2

30.00

22 978-2-7451-6213-7
60 978-2-7451-9555-5
22 978-2-7451-5029-5

12.00
X

30.00

13 978-2-7451-4055-5

54.00

59 978-2-7451-0127-3

12.00

64 978-2-7451-8608-9

12.00

20 978-2-7451-6931-0

36.00

978-2-7451-2445-6

6

130.00

45 978-2-7451-9547-0

18.00

22 978-2-7451-4255-9

26.00

14 978-2-7451-4858-2

50.00

978-2-7451-4859-9

2

200.00

978-2-7451-4125-5

3

160.00

13 978-2-7451-4345-7

40.00

قاموس الدردشية ]إنكليزي/عربي[ )لغة الدردشة اﻹلكترونية على اﻹنترنت(
المعجم القانوني ]فرنسي/إنكليزي/عربي[ لونان
معاجم متخصصة
ميشال إبراهيم وفادي فرحات
معجم المال واﻷعمال ]إنكليزي/عربي[ مع مسرد ]ف/إ[ لونان
معاجم متخصصة
معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واﻻجتماع ونظرية المعرفة ]عربي/فرنسيسمير سعيد حجازي ،الدكتور
معاجم متخصصة
لونانإبراهيم ورامي أبو سليمان وفادي فرحات
قاموس المصطلحات العلمية ]انكليزي/فرنسي/عربي[ مع مسرد ]ف[ميشال
معاجم متخصصة
فريال علوان وآخرون
القاموس الدولي العام ]إنكليزي/عربي  -فرنسي/عربي[
معاجم متخصصة
س.م .لحام وآخرون
القاموس السياسي ومصطلحات المؤتمرات الدولية ]انكليزي/فرنسي/عربي[
معاجم متخصصة
قاموس المصطلحات الطبية ]إنكليزي/عربي[ مع مسرد ]ف/إ[ بالتعابير الطبية  -لونان ميشال إبراهيم وآخرون
معاجم متخصصة
أ .بيضون
قاموس كلمات القرآن ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[ لونان
معاجم متخصصة
ﷴ أبو دبش ،ضابط معلومات طيران
معجم الطيران ]إنكليزي/عربي[
معاجم متخصصة
مدحت عبد الرزاق الحجازي
معجم مصطلحات علم النفس ]عربي/إنكليزي/فرنسي[
معاجم
عبد العالم ﷴ القريدي ،الدكتور
معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ]عربي/إنكليزي/فرنسي[
معاجم
إسﻼم يوسف ومتين يورتباشي ومروة ماكني طوجاني
معجم مصطلحات الصواتة والصوتيات ]انكليزي/عربي[
معاجم  -لغة
رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن ﷴ/الصغاني
كتاب اﻻنفعال )شموا(
لغة ومعاجم
أبي الفيض ﷴ بن ﷴ الحسيني/مرتضى الزبيدي
تاج العروس من جواهر القاموس  1/22مع الفهارس
فهارس
إبراهيم شمس الدين
فهارس تاج العروس من جواهر القاموس 1/2
معاجم  -لغة
ﷴ خليل جيجك ،اﻷستاذ الدكتور
التعاريف والتعابير
لغة ومعاجم
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
تهذيب اﻷسماء واللغات  1/2لونان
لغة ومعاجم
أبي بكر ﷴ بن الحسن/ابن دريد اﻷزدي
جمهرة اللغة  1/3مع الفهارس  -لونان
دراسات أدبية
دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي )إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولةسمير الخليل ،الدكتور
دور اﻻشتقاق في وضع المصطلحات )معجم مصطلحات الحاسبات اﻹلكترونية نموذجا ً
معجم لغة  -صرف
حورية مدان ،الدكتورة
أدب ومعاجم
الفارابي/أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم
ديوان اﻷدب )ميزان اللغة ومعيار الكﻼم(  1/2مع فهرس
معاجم
الجوهري/أبو نصر إسماعيل
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1/7مع الفهارس  -لونان
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -لغة  -معاجم
الصناعة المعجمية العربية )نشأتها  -تطورها  -مدارسها(
معاجم لغوية
مجد الدين ﷴ بن يعقوب/الفيروزآبادي
القاموس المحيط ]1م شموا[ لونان
فهارس
جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور
فهارس لسان العرب ] 1/3شموا[ لونان
معاجم لغوية
جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور
لسان العرب  1/18مع الفهارس )ابيض( لونان
معاجم لغوية
جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور
لسان العرب ) 1/15ابيض(  -لونان
فهارس
جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور
فهارس لسان العرب ) 1/3ابيض( لونان

2

نديم منصوري ،الدكتور

معاجم متخصصة

ر .أبو سليمان وف .شامي وف .فرحات وف .علوان

معاجم متخصصة

2010
2007
2007
2005
2007
2010
2009
2010
2008
2012
2011
2013
2021
2020

2011
2011
2020

2007
2019

2016
2016
2011
2019

2012
2005
2003
2009
2005

ISBN
978-2-7451-4766-0

سعة

السعر$

المؤلف

3

150.00

جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور

20 978-2-7451-1297-2

X

51 978-2-7451-4007-4
978-2-7451-3034-1

14.00
190.00

3

15 978-2-7451-6372-1
978-2-7451-6243-4

35.00

36.00
130.00

5

11.00

49 978-2-7451-8534-1

6.00

66 978-2-7451-1352-8
80 978-2-7451-1350-4

X

5.00

32 978-2-7453-2150-9

توزيع

10.00

978-2-7451-4089-0

140.00

5

18.00

40 978-2-7451-3790-6
18 978-2-7451-2322-0

42.00

144 978-2-7451-2318-3

5.00

978-2-7451-4043-2

240.00

4

70 978-2-7451-4099-9
84 978-2-7451-4095-1

9.50
X

76 978-2-7451-4071-5

7.00
7.00

78 978-2-7451-3136-2

9.50

144 978-2-7451-5624-2

5.50

17 978-2-7451-8599-0

54.00

49 978-2-7451-6296-0

18.00

64 978-2-7451-1069-5

9.50

144 978-2-7451-9540-1

7.00

14 978-2-7451-2984-0

60.00

32 978-2-7451-4078-4
135 978-2-7451-1224-8

18.00
X

4.00

58 978-2-7451-7165-8

كتاب ناشرون 12.00

45 978-2-7451-3066-2

18.00

12 978-2-7451-5862-8
978-2-7451-2637-5

1

54.00
صافي

100.00

11 978-2-7451-0047-4

65.00

47 978-2-7451-4291-7

14.00

68 978-2-7451-7418-5

9.50

108 978-2-7451-0118-1

8.50

60 978-2-7451-1407-5

X

9.00

53 978-2-7451-9541-8

18.00

74 978-2-7451-7848-0

12.00

73 978-2-7451-8606-5

12.00

55 978-2-7451-7798-8

12.00

45 978-2-7451-7259-4

18.00

135 978-2-7451-4243-6

5.00

34 978-2-7451-4107-1

17.00

38 978-2-7451-6389-9
978-2-7451-8072-8

8

978-2-7453-2393-0

1

18.00
توزيع

120.00
721.00

28 978-2-7451-1442-6

30.00

70 978-2-7451-3138-6

12.00

56 978-2-7451-3803-3

14.00

40 978-2-7451-1438-9

12.00

57 978-2-7451-1437-2

9.50

38 978-2-7451-2963-5

18.00

38 978-2-7451-4023-4

17.00

53 978-2-7451-3804-0

14.00

49 978-2-7451-3859-0

14.00

49 978-2-7451-3944-3

14.00

978-2-7451-1446-4

3

250.00

16 978-2-7451-1440-2

42.00

36 978-2-7451-1441-9

18.00

32 978-2-7451-1443-3

17.00

49 978-2-7451-1436-5

14.00

25 978-2-7451-1444-0

30.00

74 978-2-7451-3269-7

9.50

25 978-2-7451-1426-6

30.00

46 978-2-7451-1445-7

17.00

78 978-2-7451-3652-7

9.50

عنوان الكتاب
لسان العرب  1/10مع الفهارس  -ورق ابيض  -لونان
معاجم لغوية
جمال الدين أبي الفضل ﷴ/ابن منظور
لسان اللسان تهذيب لسان العرب  1/2لونان
2015
لغة ومعاجم لغوية
الواحد( ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/ابن السيد البطليوسي
أبي
المثلث أو )اﻷلفاظ المثلثة المختلفة المعنى( ويليه )المثلث ذو المعنى
2000
لغة ومعاجم لغوية
أبي الحسن علي بن إسماعيل/ابن سيده المرسي
المحكم والمحيط اﻷعظم  1/11مع الفهارس  -لونان
2010
لغة ومعاجم لغوية
العﻼمة الوزير الصاحب/ابن عباد الطالقاني
المحيط في اللغة 1/3
2009
معاجم لغوية
بطرس البستاني ،المعلم
محيط المحيط )قاموس عصري مطول للغة العربية( 1/9
2015
معاجم لغة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/شمس الدين الرازي
مختار الصحاح )لونان( 17×24
معاجم لغوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/شمس الدين الرازي
مختار الصحاح  24×17 -لون واحد
معاجم لغوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/شمس الدين الرازي
مختار الصحاح  17×12 -لونان
معاجم لغوية
ﷴ محيي الدين عبد الحميد وﷴ السبكي
المختار من صحاح اللغة
2006
لغة ومعاجم لغوية
أبي الحسن علي بن إسماعيل/ابن سيده المرسي
المخصص  1/8مع الفهارس  -لونان
2003
معاجم لغوية ولغة
رشيد عطية ،الشيخ
معجم عطية في العامي والدخيل  -لونان
2011
معاجم لغوية ولغة
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/الرازي
معجم مقاييس اللغة  1/2لونان
2008
لغة ومعاجم لغوية
أبي منصور موهوب بن أحمد/الخضر الجواليقي
المعرب من الكﻼم اﻷعجمي على حروف المعجم
2006
معاجم لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
موسوعة علوم اللغة العربية  1/10مع الفهارس  -لونان
2004
معاجم فقهية
يحيى مراد ،الدكتور
إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية واﻷصولية
2004
لغة ومعاجم فقهية
الرومي الحنفي/القونوي
للسمرقندي
والوثائقبن عبد ﷲ
قاسم
أنيس الفقهاء في تعريفات اﻷلفاظ المتداولة بين الفقهاء ويليه )الشروط
2009
معاجم وفقه عام
البنجﻼديشي
علماء
المجددي/البركتي
اﻹحسانوغيرهم من
واﻷصوليين
التعريفات الفقهية  -معجم يشرح اﻷلفاظ المصطلح عليها بين الفقهاءﷴ عميم
2020
معاجم وفقه عام
أبي الحسن علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني
التعريفات )طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(
عبد ﷲ بن ﷴ معصر ،الدكتور فقه مالكي ومعاجم فقهية 2007
تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل  1/3أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقيمعاجم  -علم الجرح والتعديل 2019
2010
معاجم فقهية
العارفين المناوي
وغيرها
الرؤوف/ابن تاج
اللغة والفقه
ﷴ عبد
التوقيف على مهمات التعاريف )معجم ألفبائي يحتوي على أهم التعاريف في
2011
معاجم فقهية
نجم الدين أبي حفص عمر بن ﷴ/النسفي
طلبة الطلبة في اﻻصطﻼحات الفقهية  -لونان
2019
معاجم  -تراجم
عزيز الخطيب والحسين زروق وعبد اللطيف الخﻼبي
علماء فاس في اللغة والنحو
2003
معاجم لغوية ولغة
الخليل بن أحمد الفراهيدي
كتاب العين مرتبا على حروف المعجم  1/4لونان
2019
)لونان( ﷲ بن موسى/الحسني المقدسي علوم القرآن ومعاجم
الكريم(زاده فيض
فتح الرحمن لطالب آيات القرآن )معجم ألفبائي مفصل ﻵيات القرآن علمي
2003
معاجم
حنا نصر الحتي ،الدكتور
قاموس اﻷسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها
2011
تصوف ومعاجم
العرفانيةالدكتور
الكيالي ،الشيخ
الكلمات
إبراهيم
عاصمفي
القاموس الصوفي من كﻼم العارف با الشيخ عبد الرزاق القاشاني )مرجع جامع
2017
معاجم
سائر بصمه جي ،الدكتور
القاموس الفلكي الحديث
2007
معاجم لغوية
مجد الدين ﷴ بن يعقوب/الفيروزآبادي
القاموس المحيط ) 1/4لونان(
2014
معجم مطبوعات
جهاد ﷴ علي بيضون
الكتب العربية المطبوعة أصدار )30بيبلوغرافيا الكتاب في العالم العربي(
2013
معاجم
ﷴ علي بن علي بن ﷴ/التهانوي
كشاف اصطﻼحات الفنون  - 1/4لونان
2004
تصوف ومعاجم
الصوفيةبن ﷴ القاشاني ،الشيخ
الرازق بن أحمد
واﻹشارات
لطائف اﻹعﻼم في إشارات أهل اﻹلهام )معجم ألفبائي في اﻻصطﻼحات عبد
2012
أدب ومعاجم
مجد الدين المبارك بن ﷴ/ابن اﻷثير الجزري
المرصع في اﻵباء واﻷمهات والبنين والبنات واﻷذواء والذوات
2018
دراسات معجمية
المصاحبة المعجمية )المفهوم ،اﻷنماط ،والوظائف( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية لواء عبد الحسن عطية
الفيومي/أحمد بن ﷴ بن علي معاجم فقهية وفقه شافعي
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  -لونان
2019
معاجم  -تراجم
عزيز الخطيب والحسين زروق ،الدكتور
معجم البﻼغيين والعروضيين بالمغرب اﻷقصى
2013
معجم وتاريخ
عبد المنعم المحجوب ،الدكتور
معجم تانيت )معجم في الحضارة الليبية  -الفينيقية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط
2016
معاجم
عبد المنعم المحجوب ،الدكتور
المعجم السومري
2013
معاجم  -تجويد
الجزري ،الدكتور
بلقاسم مكريني
معجم المصطلح الصوتي عند علماء التجويد )قاموس المصطلحات الصوتية العربية عند ابن
2012
معاجم وفقه عام
فاتح ﷴ سليمان سة نكاوى
معجم مصطلحات الفكر اﻹسﻼمي المعاصر )دﻻﻻتها وتطورها(
2004
معاجم وشعر
ﷴ مهدي الشريف
معجم مصطلحات علم الشعر العربي
2004
معاجم
المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واﻷجزاء المنثورة أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
2010
لغة ومعاجم فقهية
المغرب في ترتيب المعرب )معجم لغوي فقهي مرتب على حروف المعجم( أبي الفتح ناصر بن عبد السيد/المطرزي
2013
معاجم وفقه عام
ﷴ الكتاني ،الدكتور
موسوعة المصطلح في التراث العربي ) 1/3الديني والعلمي واﻷدبي(  -شموا
موسوعات لغوية
مجموعة أساتذة
الخزانة اللغوية ) 1/46المعجم المفصل(  27معجما في  46مجلدا
موسوعات لغوية
ﷴ ألتونجي ،الدكتور
المعجم المفصل في اﻷدب  1/2مع الفهارس
2001
موسوعات لغوية
كوكب دياب
المعجم المفصل في اﻷشجار والنباتات في لسان العرب  -لونان
2013
موسوعات لغوية
أنطونيوس بدوي بطرس ،الدكتور
المعجم المفصل في اﻷضداد  -لونان
2021
موسوعات لغوية
طاهر يوسف الخطيب ،اﻷستاذ
المعجم المفصل في اﻹعراب
2016
موسوعات لغوية
ناصيف يمين ،اﻷستاذ
المعجم المفصل في اﻹمﻼء
2016
موسوعات لغوية
ﷴ باسل عيون السود
المعجم المفصل في تصريف اﻷفعال العربية
2011
موسوعات لغوية
ﷴ ألتونجي ،الدكتور
المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم  -لونان
2013
موسوعات لغوية
ﷴ ألتونجي ،الدكتور
المعجم المفصل في تفسير غريب الحديث  -لونان
2016
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في الجموع  -لونان
2012
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية  -لونان
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية  1/14مع الفهارس
2016
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية  1/3مع الفهارس
2014
موسوعات لغوية
إنعام فوال عكاوي ،الدكتور
المعجم المفصل في علوم البﻼغة )البديع والبيان والمعاني(
2022
موسوعات لغوية
راجي اﻷسمر ،اﻷستاذ
المعجم المفصل في علم الصرف
2019
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر
2001
موسوعات لغوية
ﷴ ألتونجي وراجي اﻷسمر ،الدكتوران
المعجم المفصل في علوم اللغة  -اﻷلسنيات 1/2
2015
موسوعات لغوية
مشتاق عباس معن
المعجم المفصل في فقه اللغة
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في اللغويين العرب 1/2
2001
موسوعات لغوية
إميل بديع يعقوب ،الدكتور
المعجم المفصل في المذكر والمؤنث
2016
موسوعات لغوية
مشتاق عباس معن
المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارن

3

موضوع

سنة

معاجم لغوية

2013

ISBN

سعة

49 978-2-7451-4082-1
20 978-2-7451-1439-6
47 978-2-7451-6128-4
38 978-2-7451-6092-8
47 978-2-7451-6040-9
36 978-2-7451-6212-0
70 978-2-7451-7249-5
22 978-2-7453-3472-1
392 978-2-7451-3382-3
124 978-2-7451-3036-5
80 978-2-7451-2555-2
88 978-2-7451-3186-7
72 978-2-7451-5969-4
104 978-2-7451-3019-8
132 978-2-7451-7702-5
116 978-2-7451-3296-3
88 978-2-7451-3523-0
88 978-2-7451-3020-4
144 978-2-7451-7870-1
68 978-2-7451-3524-7
116 978-2-7451-6793-4
124 978-2-7451-5319-7
17 978-2-7451-8923-3
162 978-2-7451-7427-7
978-2-7451-7752-0

3

22 978-2-7451-7123-8
16 978-2-7451-7124-5
26 978-2-7451-7643-1
30 978-2-7451-7296-9
30 978-2-7451-7642-4
40 978-2-7451-7295-2
24 978-2-7451-7125-2
30 978-2-7451-7700-1
18 978-2-7451-8052-0
20 978-2-7451-8419-1
28 978-2-7451-8550-1
30 978-2-7451-3052-5
28 978-2-7451-9384-1
40 978-2-7451-9382-7
46 978-2-7451-9381-0
44 978-2-7451-9383-4
14 978-2-7453-4481-2
360 978-2-7451-4262-7
360 978-2-7451-4263-4
416 978-2-7451-4050-0
360 978-2-7451-3666-4
432 978-2-7451-3668-8
450 978-2-7451-3669-5
432 978-2-7451-3671-8
360 978-2-7451-3670-1
400 978-2-7451-3765-4
320 978-2-7451-4598-7
256 978-2-7451-4615-1
432 978-2-7451-4616-8
320 978-2-7451-4617-5
516 978-2-7451-4649-6
480 978-2-7451-4650-2
400 978-2-7451-4651-9
288 978-2-7451-4443-0
504 978-2-7451-4368-6
324 978-2-7451-4435-5
416 978-2-7451-4899-5
450 978-2-7451-4900-8
540 978-2-7451-2276-6
480 978-2-7451-2282-7
400 978-2-7451-5126-1

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
 14.00المعجم المفصل في المعرب والدخيل  -لونان
عزيزة فوال بابتي ،الدكتورة
 36.00المعجم المفصل في النحو العربي 1/2
أميلين نسيب إلياس
 14.00المعجم المفصل في الحكم واﻷمثال واﻷقوال الخالدة
مجيد طراد ،اﻷستاذ
 18.00المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربية
سجيع الجبيلي ،الدكتور
 14.00المعجم المفصل في المعاني واﻹنشاء )المعجم اﻷول في بابه في المكتبة العربية(
مجيد طراد ،اﻷستاذ
 24.00المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربية
آدم بمبا ،الدكتور
المعجم المفصل في اﻷلفاظ الدالة على الصوت في اللسان العربي
9.50
إبراهيم شمس الدين وآخرون
 54.50سلسلة مرجع الطﻼب 1/14
ﷴ سبيل
مرجع الطﻼب في أبجدية الرسم
2.50
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في اﻹعراب
3.50
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في اﻹمﻼء
4.00
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في اﻹنشاء
3.50
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في اﻹنشاء الفلسفي
6.00
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في تصريف اﻷفعال
3.50
حسيب عبد الحليم شعيب ،الدكتور
مرجع الطﻼب في التعبير واﻹنشاء في المرحلتين اﻻبتدائية والمتوسطة
3.50
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في تيسير اﻹنشاء
3.00
خالد ﷴ المصري الخطاط
مرجع الطﻼب في الخط العربي
4.00
إبراهيم شمس الدين
مرجع الطﻼب في قواعد النحو )كتاب مبسط في مبادئ اللغة العربية(
4.00
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
مرجع الطﻼب في قواعد اللغة العربية وإتقانها )دروس في قواعد اللغة العربية واﻹعراب
3.00
عمر أحمد الراوي
مرجع الطﻼب في المواريث )على المذهب المالكي(
4.00
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
مرجع الطﻼب في النصوص اﻹنشائية وإتقانها
4.00
عماد علي سليم الخطيب ،الدكتور
مرجع الطﻼب في النقد التطبيقي
6.00
عبد العزيز حميد صالح ،الدكتور
 60.00تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة 1/3
باسم ذنون
قلم الخط على أديم الورق
5.00
اهم الخطاطين في الوطن العربي
 264.00موسوعة الخطوط والزخارف العربية 1/16
أحمد صبري زايد
 19.00أجمل التكوينات الزخرفية في فن كتابة الخط الكوفي ﻷشهر الخطاطين قديما وحديثا
أحمد صبري زايد
 19.00أجمل النماذج والتكوينات الزخرفية في فن كتابة البسملة ﻷشهر الخطاطين قديما وحديثا
جﻼل أمين صالح ،مدرس الخط العربي
 15.00أحلى الحلي في الديواني الجلي
أحمد صبري زايد
 15.00تكوينات فنية رائعة من الخط العربي )ﷲ ورسوله( في إبداعات أشهر الخطاطين
حمدي عبد الصمد ،أستاذ الخط العربي
 14.00كيف تكتب الخط الفارسي )العادي والجلي(
أحمد صبري زايد
 12.00لوحات فنية من روائع الخط العربي )مع كيفية تنفيذها على اﻷسطح المختلفة(
مهدي السيد محمود
 19.00الموسوعة التعليمية الحديثة للخطوط العربية )نسخ ،رقعة ،ثلث ،فارسي ،ديواني ،كوفي
أحمد صبري زايد
 14.00نماذج فريدة من الخطوط العربية
حسن قاسم حبش
 24.00عميد الخط العربي  -هاشم ﷴ الخطاط ) 1393-1335هـ  1973-1917 -م(
حسن قاسم حبش
 24.00جواهر الخطاطين في فن كتابة خط الثلث
باسم ذنون
 18.00لمحات ولوحات في الخط العربي
ﷴ أفندي مؤنس زاده
 17.00الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف لخطي الثلث والنسخ
حمدي عبد الصمد وأحمد البشلى وآخرون
 18.00موسوعة الزخارف اﻹسﻼمية
أحمد عبد الفتاح البشلي
 12.00جمال الخط الفارسي )دراسة فنية تحليلية تعليمية(
أحمد عبد الفتاح البشلي
 12.00جمال الخط العربي )دراسة فنية تحليلية تعليمية(
أحمد عبد الفتاح البشلي
 12.00اﻹبداع في خط الثلث )عﻼقة الشكل بالمعنى في تكوين اللوحات الخطية(
جماعة من اﻻختصاصيين
 50.00سلسلة تعليم اللغات العالمية للعرب 1/25
مالك سﻼم
تعليم اللغة اﻹنكليزية للعرب ]جزء  1من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
إبراهيم بشير غصن
تعليم اللغة الفرنسية للعرب ]جزء  2من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
رفعت فيصل العبد ﷲ
تعليم اللغة اليونانية للعرب ]جزء  3من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
تعليم اللغة الروسية للعرب ]جزء  4من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان نشأت حبيب وسوف ،الدكتور
2.00
فيصل مخول إلياس
تعليم اللغة البلغارية للعرب ]جزء  5من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
لونانحيدر ومالك مريعبي ،الدكتوران
تعليم اللغة الرومانية للعرب ]جزء  6من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ علي
2.00
حسان ﷴ مصري
تعليم اللغة الفارسية للعرب ]جزء  7من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
آﻻء عبد ﷲ أركوان
تعليم اللغة التركية للعرب ]جزء  8من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
أيهم العبد ﷲ
تعليم اللغة العبرية للعرب ]جزء  9من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
إبراهيم نعمان وسوف
تعليم اللغة التشيكية للعرب ]جزء  10من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
سمير خضور
تعليم اللغة الفيليبنية للعرب ]جزء  11من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
روميش غونغال
تعليم اللغة الهندية للعرب ]جزء  12من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
جاني سنها
تعليم اللغة السيريلنكية للعرب ]جزء  13من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
فاضل إبراهيم
تعليم اللغة البرتغالية للعرب ]جزء  14من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
ﷴ عبد الكريم
تعليم اللغة اﻷوردية للعرب ]جزء  15من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
ﷴ نور منصور
تعليم اللغة اﻷندونيسية للعرب ]جزء  16من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
وائل كريم محفوظ
تعليم اللغة اﻷلمانية للعرب ]جزء  17من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
واصف اللحام
تعليم اللغة اﻹيطالية للعرب ]جزء  18من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
خليل قاسم درويش
تعليم اللغة اﻹسبانية للعرب ]جزء  19من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
إبراهيم عزام
تعليم اللغة الهولندية للعرب ]جزء  20من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
رئيف خليل
تعليم اللغة السويدية للعرب ]جزء  21من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
سمير القوندراق
تعليم اللغة الصينية للعرب ]جزء  22من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
سامر السليمان
تعليم اللغة اليابانية للعرب ]جزء  23من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
سمير وسوف
تعليم اللغة التايلندية للعرب ]جزء  24من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ لونان
2.00
سعدي الضناوي ،الدكتور
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موضوع

سنة

موسوعات لغوية

2019

موسوعات لغوية

2021

موسوعات لغوية

2009

موسوعات لغوية

2016

موسوعات لغوية

2009

موسوعات لغوية

2015

موسوعات لغوية

2011

موسوعات لغوية

2010

موضوعات منوعة

2004

نحو

2021

لغة

2020

لغة

2014

فلسفة

2014

لغة

2020

علم اﻹنشاء

2014

لغة

2017

خط عربي

2014

نحو

2022

قواعد

2015

فقه مالكي

2016

إنشاء

2010

نقد أدبي

2007

تاريخ  -علم الخط

2017

خط

2012

علم الخط وفن الزخارف 2012
علم الخط وفن الزخارف 2011
علم الخط وفن الزخارف 2011
علم الخط وفن الزخارف 2012
علم الخط وفن الزخارف 2011
علم الخط وفن الزخارف 2012
علم الخط وفن الزخارف 2011
علم الخط وفن الزخارف 2016
علم الخط وفن الزخارف 2012
علم الخط وفن الزخارف 2013
علم الخط وفن الزخارف 2014
علم الخط وفن الزخارف 2016
علم الخط وفن الزخارف 2016
علم الخط وفن الزخارف 2018
علم الخط وفن الزخارف 2018
علم الخط وفن الزخارف 2018
علم الخط وفن الزخارف 2018
تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2015

تعليم لغات

2013

تعليم لغات

2006

تعليم لغات

2012

تعليم لغات

2009

تعليم لغات

2009

تعليم لغات

2014

تعليم لغات

2020

تعليم لغات

2010

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2015

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2011

تعليم لغات

2016

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2017

تعليم لغات

2010

تعليم لغات

2013

تعليم لغات

2009

تعليم لغات

2009

تعليم لغات

2010

تعليم لغات

2020

تعليم لغات

2006

ISBN

سعة

المؤلف

480 978-2-7451-5125-4

حسان عراج

100 978-2-7453-4482-9
450 978-2-7451-3629-9
432 978-2-7451-3664-0
432 978-2-7451-4049-4
320 978-2-7451-4614-4
132 978-2-7451-2224-7
208 978-2-7451-7298-3
22 978-2-7453-2394-7
200 978-2-7453-1861-5
200 978-2-7453-1860-8
200 978-2-7453-1859-2
200 978-2-7453-1864-6
200 978-2-7453-1863-9
200 978-2-7453-1862-2

X
X

السعر $عنوان الكتاب
تعليم اللغة الكورية للعرب ]جزء  25من سلسلة اللغات العالمية بدون معلم[ )لونان(
2.00
جماعة من اﻻختصاصيين
 14.50سلسلة تعليم اللغة العربية لﻸجانب ) 1/6لونان(
لودي جوزيف وسوف
تعليم اللغة العربية للناطقين باﻹنكليزية )لونان(
2.00
فادي جوزيف وسوف
تعليم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية )لونان(
2.00
نشأت حبيب وسوف ،الدكتور
تعليم اللغة العربية للناطقين بالروسية )لونان(
2.00
سمير خضور
تعليم اللغة العربية للناطقين بالفلبينية )لونان(
2.50
رانيا جوني ،الدكتورة
تعليم اللغة العربية للناطقين بالفارسية )اربع الوان(
6.00
ﷴ شكري الحاج حمزة مختار حسين
تعليم اللغة العربية للناطقين بالماليزية )لونان(
4.00
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
 15.00سلسلة دراسات معجمية لغوية 1/6
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
لسان العرب ﻻبن منظور  -جزء  / 1 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
القاموس المحيط للفيروزآبادي  -جزء  / 2 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي  -جزء  / 3 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
الشيخ عبد ﷲ العﻼيلي ومعجماته اللغوية  -جزء  / 4 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
الشيخ أحمد رضا وجهوده المعجمية  -جزء  / 5 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
حكمت كشلي فواز ،الدكتور
اﻷب أنستاس ماري الكرملي والمساعد  -جزء  / 6 -مجموعة دراسات معجمية
2.50
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موضوع

سنة

تعليم لغات

2017

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2012

تعليم لغات

2013

تعليم لغات

2012

تعليم لغات

2004

تعليم لغات

2017

تعليم لغات

2022

دراسات معجمية
دراسات معجمية
دراسات معجمية
دراسات معجمية
دراسات معجمية
دراسات معجمية
دراسات معجمية

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

تاريخ وسير وتراجم

2008

تصوف وأدعية

2012

حديث

2010

فقه

2009

فقه وأحكام

2013

فقه

2018

الكتب المترجمة للغة اﻹنكليزية English -
أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ]انكليزي[ 15×22
8.50
 18.00أبواب الفرج ]انكليزي/عربي[
زكريا عميرات ،الشيخ
 21.00اﻷحاديث القدسية الصحيحة ]عربي/انكليزي[
مجاهد اﻹسﻼم القاسمي ،الشيخ القاضي
أحكام الذبيحة من المنظور اﻹسﻼمي ]إنكليزي[
3.00
ﷴ محيي الدين عبد الحميد
 15.00أحكام المواريث ]إنكليزي[
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 10.00أحكام النساء ]انكليزي[
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 120.00إحياء علوم الدين ]إنكليزي[ 1/4
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 25.00اﻷدب المفرد ]عربي/انكليزي[
محمود المصري
إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين ]انكليزي[
8.50
عبد الحكيم أكاني
أركان اﻹسﻼم الخمسة في العالم الحديث ]انكليزي[
6.00
ﷴ مهدي الشريف
 38.00أسئلة وأجوبة في العقيدة اﻹسﻼمية ]انكليزي[
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري
 18.00أسباب نزول القرآن ]إنكليزي/عربي[
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
استخدام اﻹنترنت ووسائل اﻻتصال الحديثة لﻸغراض الدينية ]إنكليزي[
9.00
مجاهد اﻹسﻼم القاسمي ،الشيخ القاضي
اﻻستنساخ على ضوء الشريعة ]إنكليزي[
4.00
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 10.00أسرار الصﻼة ومهماتها ]إنكليزي[
عبد المنعم الناصر ،الدكتور
اﻻسﻼم والناس والحكومة ]انكليزي[
6.00
ﷴ مهدي الشريف
 10.00أسماء ﷲ الحسنى ]انكليزي[
عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور
 12.00أشراط الساعة الصغرى والكبرى ]انكليزي/عربي[
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي/الشاطبي
 25.00كتاب اﻻعتصام ]إنكليزي[ )جزءان بمجلد واحد(
شهاب الدين أبي حفص عمر بن ﷴ/السهروردي
أعﻼم الهدى وعقيدة أرباب التقى )عقيدة السهروردي( ]عربي/انكليزي[
5.00
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]انكليزي[
5.00
ﷴ علي حسن الحلي
اﻹنسان بعد الموت ]انكليزي[
7.50
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
رسالة إلى العالم )أيها الولد( ]انكليزي[
6.00
ﷴ بن ﷴ بن عبد ﷲ/الموقت المراكشي
بغية كل مسلم من صحيح مسلم ]عربي/إنكليزي[
7.00
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 15.00بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام ]إنكليزي/عربي[
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
البيع بالتقسيط ]إنكليزي[
5.00
عكاشة عبد المنان الطيبي
بيوت ﻻ تدخلها المﻼئكة ]إنكليزي[
6.00
ﷴ علي السايس ،الشيخ
 15.00تاريخ الفقه اﻹسﻼمي ]انكليزي[
وحيد عبد السﻼم بالي
 10.00تحصينات اﻹنسان من الجن ]انكليزي/عربي[
وحيد عبد السﻼم بالي
تحصينات اﻹنسان من الجن والشيطان ]إنكليزي[
4.00
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
 20.00تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ]انكليزي[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
 10.00التذكرة في أحوال الموتى وأمور اﻵخرة ]انكليزي[
قرآن
 20.00ترجمة معاني القرآن ]عربي/إنكليزي/ﻻتيني[ كرتونيه لونان  -عامودي
ﷴ البصري/ابن سيرين
 15.00تفسير اﻷحﻼم الكبير ]انكليزي[
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
 100.00تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( ]انكليزي[  1/4لونان
ﷴ علي حسن الحلي
 50.00تفسير القرآن ]انكليزي[ 1/2
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 20.00تلبيس إبليس ]إنكليزي[
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
 10.00تنبيه الغافلين ]انكليزي[
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 10.00جواهر القرآن ]انكليزي[
ﷴ رضا
الحسن والحسين ]انكليزي[ 17×24
7.00
زغلول النجار ،الدكتور
حقائق علمية من القرآن الكريم ]انكليزي[
3.00
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
 10.00حكومة الرسول )ص( ]انكليزي[
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
الحﻼل والحرام ]إنكليزي[
9.00
ﷴ يوسف/الكاندهلوي
 60.00حياة الصحابة ] 1/3انكليزي[
ليلى أبو زيد
حياة النبي )ص( ]إنكليزي[
8.50
ﷴ علي حسن
الخﻼف بين التوراة والقرآن الكريم ]انكليزي[
3.00
خالد ﷴ خالد
 15.00خلفاء الرسول )ص( ]انكليزي[
سنا أوبري
الخلق والحياة واﻷنبياء ]إنكليزي[
8.50
أحمد جاد ،الشيخ
خمسون وصية من وصايا الرسول للنساء ]إنكليزي[
4.00
]انكليزي[ ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  16*22أبي عبد
7.00
ساجد الرحمن الصديقي ،الدكتور
دراسات في الفقه اﻻسﻼمي ]انكليزي[
3.00
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
 12.00دروع الوقاية بأحزاب الحماية ]إنكليزي/عربي[
أحمد عبد الجواد ،الشيخ
الدعاء المستجاب ]عربي/إنكليزي/ﻻتيني[
7.00
أسل يحيى العمر ،الدكتور
 100.00دليل مواضيع القرآن الكريم ]عربي/انكليزي[ 1/3
عبد المنعم هاشمي
 10.00رؤيا اﻷنبياء والصالحين ]إنكليزي[
خالد ﷴ خالد
 15.00رجال حول الرسول )ص( ]انكليزي[
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
 12.00الرسالة للقيرواني ]انكليزي/عربي[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 12.00الروح ]انكليزي[
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 20.00رياض الصالحين ]عربي/إنكليزي[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 36.00زاد المعاد في هدي خير العباد ]إنكليزي[
ﷴ علي حسن الحلي
ساعة قضيتها مع اﻷرواح )واقعة حقيقية( ]إنكليزي[
5.00
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
السﻼم العالمي واﻹسﻼم ]إنكليزي[
9.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يزيد القزويني/ابن ماجه
 85.00سنن ابن ماجه ] 1/4إنكليزي/عربي[
أبي داود سليمان بن اﻷشعث/السجستاني
 80.00سنن أبي داود ] 1/5انكليزي/عربي[

92 978-2-7451-5559-7

ﷴ رضا

34 978-2-7451-7636-3

ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد

34 978-2-7451-6567-1
192 978-2-7451-6060-7
48 978-2-7451-7977-7
104 978-2-7451-8373-6
978-2-7451-5945-8
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28 978-2-7451-6158-1
68 978-2-7451-5308-1
116 978-2-7451-8997-4
34 978-2-7451-8096-4
43 978-2-7451-6126-0
80 978-2-7451-6261-8
208 978-2-7451-6061-4
100 978-2-7451-7383-6
96 978-2-7451-8940-0
40 978-2-7451-5481-1
44 978-2-7451-8221-0
38 978-2-7451-7374-4
144 978-2-7451-9115-1
176 978-2-7452-0015-0

توزيع

56 978-2-7451-5324-1
120 978-2-7451-8798-7
64 978-2-7451-7215-0
49 978-2-7451-4982-4
112 978-2-7451-6748-4
140 978-2-7451-6152-9
52 978-2-7451-8248-7
48 978-2-7451-7326-3
112 978-2-7451-7570-0
40 978-2-7451-8018-6
68 978-2-7451-3399-1
34 978-2-7453-4636-6

توزيع

49 978-2-7451-5382-1
978-2-7451-5034-9
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12 978-2-7452-1413-0
49 978-2-7451-6816-0
52 978-2-7451-6146-8
52 978-2-7451-7381-2
106 978-2-7451-2568-2
264 978-2-7453-5431-6
56 978-2-7451-5960-1
99 978-2-7451-7385-0
12 978-2-7451-5934-2
64 978-2-7451-7303-4
340 978-2-7451-4670-0
49 978-2-7451-4777-6
60 978-2-7451-7695-0
144 978-2-7451-6149-9
132 978-2-7451-5949-6
281 978-2-7451-5185-8
44 978-2-7451-7696-7
76 978-2-7451-7173-3
10 978-2-7451-8520-4
80 978-2-7451-6150-5
53 978-2-7451-3979-5
36 978-2-7451-6815-3
44 978-2-7451-5776-8
40 978-2-7451-5641-9
30 978-2-7451-6214-4
120 978-2-7451-7137-5
60 978-2-7451-6260-1
12 978-2-7451-5482-8
978-2-7451-5608-2
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توزيع

6

تصوف

2022

حديث

2014

فقه مقارن وأحكام فقهية

2013

فقه

2019

فقه

2014

علوم القرآن وحديث

2011

فقه

2009

فقه

2009

فقه  -عبادات

2014

دراسات إسﻼمية

2017

توحيد

2014

أشراط الساعة

2014

عقيدة

2012

عقيدة

2018

إسﻼميات

2001

دراسات إسﻼمية

2014

أخﻼق ومواعظ

2017

حديث

2012

حديث وأحكام فقهية

2016

فقه

2010

روحانيات

2009

تاريخ وفقه عام

2016

أدعية وأذكار

2012

أدعية وأذكار

2012

توحيد

2016

زهد ورقائق

2009

قرآن كريم

2022

تفسير أحﻼم

2014

تفسير قرآن

2020

تفسير قرآن

2016

مواعظ

2012

تصوف وحديث

2009

علوم القرآن

2018

سير وتراجم
إسﻼميات

2010

سياسة شرعية

2018

فقه وآداب إسﻼم

2014

سير وتراجم

2008

سيرة نبوية

2011

علم كﻼم

2004

سير وتراجم وتاريخ

2005

دراسات إسﻼمية

2012

وعظ وارشاد

2009

طب نبوي

2008

دراسات إسﻼمية

2006

أدعية وأذكار وتصوف

2012

أدعية وأذكار وتصوف

2022

علوم قرآن

2020

تفسير أحﻼم

2009

سير وتراجم وتاريخ

2006

فقه مالكي

2014

مواعظ

2010

حديث وأخﻼق

2011

سيرة نبوية وشمائل نبوية 2010
علوم خفية

2011

دراسات إسﻼمية

2010

حديث

2008

حديث

2008

ISBN

السعر$

سعة

12 978-2-7451-5525-2
978-2-7451-5747-8

80.00
100.00
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192 978-2-7451-8979-0

5.00

41 978-2-7451-7811-4

25.00

59 978-2-7451-3333-5

12.00

52 978-2-7451-7911-1

12.00

26 978-2-7451-6073-7

24.00

68 978-2-7451-7198-6
44 978-2-7453-5074-5

12.00
توزيع

44 978-2-7451-7728-5

10.00
12.00

978-2-7451-3827-9

6

100.00

978-2-7451-4424-9

6

100.00

104 978-2-7451-8797-0

6.00

200 978-2-7451-7747-6

5.00

384 978-2-7451-7988-3

2.00

336 978-2-7451-6708-8

3.00

52 978-2-7451-6863-4

12.00

60 978-2-7451-5560-3

10.00

57 978-2-7451-6159-8

15.00

44 978-2-7451-0155-6

20.00

70 978-2-7451-5531-3

10.00

56 978-2-7451-8815-1

15.00

80 978-2-7451-5561-0
80 978-2-7452-0017-0

10.00
توزيع

8.00

92 978-2-7451-6059-1

7.00

100 978-2-7451-7347-8

6.00

108 978-2-7451-6063-8

7.00

38 978-2-7451-8343-9

25.00

28 978-2-7451-5136-0

18.00

40 978-2-7451-6153-6

15.00

44 978-2-7451-3376-2

15.00

156 978-2-7451-6154-3

5.00

84 978-2-7451-6064-5

7.00

47 978-2-7451-4697-7

15.00

160 978-2-7451-8933-2

6.00

48 978-2-7451-6151-2

15.00

60 978-2-7451-7809-1

7.00

120 978-2-7451-4992-3

7.00

51 978-2-7451-8410-8

18.00

112 978-2-7451-7420-8

6.00

28 978-2-7451-7653-0

25.00

156 978-2-7451-6757-6

5.00

116 978-2-7451-6147-5

5.00

176 978-2-7451-7308-9

3.00

47 978-2-7451-7655-4

30.00

36 978-2-7451-8113-8

18.00

49 978-2-7451-5003-5

10.00

28 978-2-7451-3513-1

25.00

32 978-2-7451-7659-2
32 978-2-7453-5605-1

25.00
توزيع

18.00

204 978-2-7451-6062-1

4.00

28 978-2-7451-6647-0

30.00

978-2-7451-6945-7

80.00
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96 978-2-7451-6155-0

7.00

72 978-2-7451-6156-7

8.00

36 978-2-7451-8331-6

15.00

32 978-2-7451-8395-8
216 978-2-7452-0016-0

42.00
توزيع

40 978-2-7451-6140-6

5.00
15.00

96 978-2-7451-6650-0

7.00

156 978-2-7451-2195-0

6.00

48 978-2-7451-9550-0

15.00

66 978-2-7451-6157-4

12.00

32 978-2-7451-5619-8

20.00

44 978-2-7451-5758-4
168 978-2-7452-0020-0

15.00
توزيع

5.00

المؤلف

عنوان الكتاب
سنن الترمذي ] 1/4إنكليزي/عربي[
حديث
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني/النسائي
سنن النسائي ] 1/4إنكليزي/عربي[
سيرة نبوية
إبراهيم منير المدرس ،الشيخ
سيرة سيد اﻻنبياء والمرسلين ]انكليزي[
سيرة نبوية
أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
السيرة النبوية ﻻبن هشام ]إنكليزي[
سير وتراجم
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ]انكليزي[
حديث
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
شرح اﻷربعين النووية ]إنكليزي/عربي[
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي شمائل نبوية وسيرة نبوية
الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( ]عربي/إنكليزي[
شمائل نبوية
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
الشمائل المحمدية ]عربي/إنكليزي[
موضوعات منوعة
وحيد عبد السﻼم بالي
الصارم البتار في التصدي للسحرة اﻷشرار ]إنكليزي/عربي[
المبارك أبو الفضل السلفي أدعية وأذكار وحديث
صحيح اﻷدعية واﻷذكار ]إنكليزي/عربي[
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
صحيح البخاري ]انكليزي/عربي[ 1/4
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
صحيح مسلم  1/4لونان ]إنكليزي/عربي[
دراسات إسﻼمية
عبد القدير أدينيي أوكنيي
صفات واستخدامات ماء زمزم ]انكليزي[
شمائل نبوية
أبي عبد الرحمن عادل بن سعد
صفة صﻼة النبي )ص( ]انكليزي[
حديث وفقه عام
فهد بن عبد الرحمن الشعيب
صفة وضوء النبي )ص( ]إنكليزي[
فقه
موسى كرمادي ،موﻻنا
ضوابط وقواعد العﻼقات الحميمة والحياة الزوجية ]إنكليزي[
طب نبوي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الطب النبوي ]إنكليزي[ 15×22
سير
ﷴ رضا
عثمان بن عفان )ذو النورين( ]إنكليزي[ 22×15
أدعية وأذكار
أبو الخير شمس الدين/ابن الجزري
عدة الحصن الحصين ]عربي/إنكليزي[
أصول فقه
عبد الوهاب بن عبد الواحد/خﻼف
علم أصول الفقه ]انكليزي[
سير
ﷴ رضا
اﻹمام علي بن أبي طالب ]انكليزي[ 15×22
سيرة
م .ك .زين الدين
علي بن أبي طالب ]انكليزي[
سير
ﷴ رضا
عمر بن الخطاب ]انكليزي[ 15×22
إسﻼميات
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ]انكليزي[
سياسة شرعية
فزور رحمن صديق
فكرة الدولة اﻹسﻼمية ]إنكليزي[
علوم قرآن
مسعود أحمد ،البروفسور
فهم القرآن الكريم ]إنكليزي[
فقه
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
قرارات وتوصيات فقهية معاصرة ]إنكليزي[
فلسفة إسﻼمية
نديم الجسر ،الشيخ
قصة اﻻيمان ]انكليزي[
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي تاريخ وأخبار اﻷنبياء
قصص اﻷنبياء ] 15×22انكليزي[  -طبعة مصححة
مواعظ
ﷴ زكريا إقبال ،موﻻنا
قصص الحديث ]إنكليزي[
سليمى شيخ ﷴ تفسير قرآن وأخبار اﻷنبياء
قصص القرآن ]انكليزي[ 15×22
قصص قرآنية
عبد المنعم هاشمي
قصص النساء في القرآن ]إنكليزي[
فقه
مجاهد اﻹسﻼم القاسمي ،الشيخ القاضي
قضايا طبية معاصرة في الفقه اﻹسﻼمي ]إنكليزي[
مواعظ
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
الكبائر ]عربي/إنكليزي[
تاريخ
شوكت حسين ،الشيخ الدكتور
كشمير ساجا ]انكليزي[
مواعظ
حميد إبراهيم وأحمد ﷴ حسين اﻷكبي
كفارات الخطايا وموجبات المغفرة ]إنكليزي/عربي[
أدعية وأذكار
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الكلم الطيب ]إنكليزي/عربي[
إسﻼميات
ﷴ علي حسن الحلي
الكون والقرآن ]انكليزي[
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
لباب النقول في أسباب النزول ]انكليزي[
حديث
ﷴ بن ﷴ بن عبد ﷲ/الموقت المراكشي
لبانة القاري ]عربي/إنكليزي[
زهد ورقائق
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
لطائف المعارف فيما لمواسم العام ]انكليزي[
عبد القادر أحمد عطا فقه ومعاشرة زوجية
اللقاء بين الزوجين ]إنكليزي[
سير
سليمان ناصيف ادحدح
مائة ممن لعنهم ﷲ ورسوله )ص( ]إنكليزي[
دراسات إسﻼمية
سنا أوبري
ماذا تعرف عن اﻹسﻼم؟ ]إنكليزي[
حديث
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف/ابن الماجد
المتجر الرابح ]انكليزي[ )شموا(
سيرة نبوية
ﷴ رضا
ﷴ رسول ﷲ )ص( ]إنكليزي[ شموا
حديث
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
مختار اﻷحاديث النبوية والحكم المحمدية ]إنكليزي/عربي[
حديث
زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
مختصر صحيح البخاري ]انكليزي/عربي[
مواعظ
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
مختصر منهاج القاصدين ]إنكليزي[
إسﻼميات
سوسن فهد الحوال ،الدكتور
المرأة في اﻹسﻼم ]انكليزي[
فقه
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
المرشد اﻹسﻼمي حول مرض اﻹيدز ]إنكليزي[
فقه
موسى كرمادي ،موﻻنا
المرشد الواضح حول قضايا فقهية ]إنكليزي[ 1/2
شرح حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد ﷲ/الخطيب التبريزي
مشكاة المصابيح ]إنكليزي/عربي[ 1/4
قصص أنبياء
عبد المنعم هاشمي
معجزات اﻷنبياء )عليهم السﻼم( ]إنكليزي[
مناقب نبوية
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
معجزات النبي )ص( ]إنكليزي[
فقه
عبيد ﷲ فهد ،ترجمة الدكتور
مقاصد الشريعة ]انكليزي[
إجتماع وتاريخ
عبد الرحمن بن ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
مقدمة ابن خلدون ]انكليزي[ )شموا(
إسﻼميات
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
مقدمة في أصول التفسير ]انكليزي[
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة عﻼم الغيوب ]إنكليزي[
علوم قرآن
ﷴ برجس سلمان السامرائي
مﻼءمة المفردات في القرآن الكريم ]إنكليزي[
تاريخ
شوكت حسين ،الشيخ الدكتور
ملفات كشمير ]انكليزي[
خطب منبرية
مبين أوﻻتويي راجي ،الدكتور
من على المنبر )خطب يوم الجمعة( ]انكليزي[
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي سلوك،آداب وتصوف
منهاج العابدين إلى الجنة ]إنكليزي[
عبادات وآداب
أبي بكر جابر/الجزائري
منهاج المسلم ]إنكليزي/عربي[ لونان
عبادات وآداب
أبي بكر جابر/الجزائري
منهاج المسلم ]انكليزي[
إسﻼميات
المنجد ،الشيخ
Correcting
منهجية النبي ) peoples' mistakes (The methodology of the Prophetﷴ صالح
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
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حديث
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2013
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2013
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2016
2016
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2011
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2016
2006
2016
2007
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2009
2011
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2017
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2010
2014
2009
2009
2009
2017
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2012
2006
2015
2012
2014
2012
2009
2011
2016
2013
2010
2009
2014
2007
2009
2010
2012
2011
2009
2015
2016
2001
2013
2010
2017
2021

2009
2016
2016
2001

ISBN

المؤلف

سعة

84 978-2-7451-8372-9
20 978-2-7451-5571-9
116 978-2-7451-7654-7
184 978-2-7451-6148-2
160 978-2-7452-0019-0

توزيع

44 978-2-7451-7772-8
80 978-2-7451-5550-4
47 978-2-7451-6338-7
216 978-2-7451-5055-4

X

216 978-2-7451-7619-6
72 978-2-7451-8796-3
36 978-2-7451-4994-7
176 978-2-7452-0018-0
280 978-2-7451-9165-6

السعر $عنوان الكتاب
 10.00الموارد المائية ]انكليزي[
حديث
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
 35.00الموطأ لﻺمام مالك بن أنس برواية الليثي  1/2لونان ]إنكليزي/عربي[
إسﻼميات
المفتي ﷴ إرشاد أحمد قاسمي
نساء الجنة ]انكليزي[
7.00
سير
منصور عبد الحكيم
النساء المبشرات بالنار ]إنكليزي[
4.00
إسﻼميات
ﷴ صالح المنجد ،الشيخ
النواهي Prohibitions that are taken too lightly
5.00
سيرة نبوية
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
 15.00نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ]إنكليزي[
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 10.00هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى]انكليزي[
سيرة نبوية
أبي بكر جابر/الجزائري
 18.00هذا الحبيب ﷴ رسول ﷲ )ص( يا محب ]إنكليزي[
عقيدة
خالد ﷴ محرم ،الشيخ الدكتور
هذا هو اﻹسﻼم ]إنكليزي/عربي[
1.50
عقيدة
عبد العزيز بن ﷴ السندي ،المهندس
هذا هو اﻻسﻼم ]انكليزي/عربي[
4.00
فقه
عبد القدير أدينيي أوكنيي
الوصية في منظور اﻻسﻼم ]انكليزي[
9.00
وحيد عبد السﻼم بالي علوم خفية وطب نبوي
 18.00وقاية اﻹنسان من الجن والشيطان ]إنكليزي/عربي[
 Standingإسﻼميات
المنجد ،الشيخ
Firm
inصالح
وقف ) Islam (weakness of the faith and the means to steadfastnessﷴ
5.00
علوم قرآن
راسم ﷴ عبد الكريم ،الدكتور
ومضات من اﻹعجاز العلمي للقرآن الكريم ]انكليزي[
4.00
خالد سيف ﷲ رحماني

توزيع
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موضوع

دراسات فقهية

سنة

2016
2021

2012
2009
2001
2012
2007
2010
2005
2012
2016
2014
2001
2019

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

الكتب المترجمة للغة الفرنسية Francais -
ابو بكر الصديق ]فرنسي[ 15×22
3.00
X
 15.00أبواب الفرج ]فرنسي/عربي[
حديث
مجموعة من الكتب الستة
 10.00اﻷحاديث القدسية ]فرنسي/عربي[ 15×22
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري سياسة شرعية وفقه شافعي
 20.00اﻷحكام السلطانية ]فرنسي[
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي علوم القرآن وأحكام فقهية
 120.00احكام القرآن ] 1/4فرنسي[
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي فقه عام وأحكام فقهية
أحكام النساء ]فرنسي[
5.00
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 55.00إحياء علوم الدين ]فرنسي[ )1م  -شموا  -لونان(
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 65.00إحياء علوم الدين ] 1/4فرنسي[ لونان
فقه
ييريما ﷴ إسما
اﻷخطاء الشائعة في الصﻼة ]فرنسي[
4.00
أدعية وأذكار
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 25.00اﻷذكار ]فرنسي[
محمود المصري فقه مقارن وأحكام فقهية
 10.00إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين ]فرنسي[
فقه
صادق أحمد عواد
 10.00أركان اﻹسﻼم )الشهادتان  -الصﻼة  -الزكاة  -الصوم  -الحج( ]فرنسي/عربي[
أسباب نزول القرآن ]فرنسي/عربي[ ) 15×22طبعة جديدة مصححة( أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري علوم القرآن وحديث
10.00
X
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري علوم القرآن وحديث
أسباب نزول القرآن ]فرنسي[ 12×17
6.00
علوم الحديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
أسباب ورود الحديث ]فرنسي/عربي[
9.00
عقيدة
أبي إسحاق ﷴ بن إبراهيم/النعماني
اﻹسراء والمعراج ]فرنسي[
3.00
عقيدة
أبي إسحاق ﷴ بن إبراهيم/النعماني
اﻹسراء والمعراج ]فرنسي[ 12×17
2.00
فقه  -عبادات
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
أسرار الصﻼة ومهماتها ]فرنسي[
6.00
إسﻼميات
أمين رواييه
اﻹسﻼم دين التسامح والسﻼم ]فرنسي[ أربعة ألوان
5.00
دراسات إسﻼمية
عبد المجيد بنجلون
اﻹسﻼم ونظريات علوم اﻻجتماع ]فرنسي[
9.00
فكر إسﻼمي
وحيد الدين خان
 15.00اﻹسﻼم يتحدى ]فرنسي[ )شموا(
قواعد لغة عربية
بلقاسم مكريني ،الدكتور
 31.00سلسلة اﻻسلوب الحديث لتعليم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية ]ف[ 1/3
قواعد لغة عربية
بلقاسم مكريني ،الدكتور
 10.00اﻻسلوب الحديث لتعليم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية ]ف[ )(-1-
قواعد لغة عربية
بلقاسم مكريني ،الدكتور
 10.00اﻻسلوب الحديث لتعليم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية ]ف[ )(-2-
قواعد لغة عربية
بلقاسم مكريني ،الدكتور
 11.00اﻻسلوب الحديث لتعليم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية ]ف[ )(-3-
توحيد
أسماء ﷲ الحسنى ]فرنسي/عربي[
5.00
عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور أشراط الساعة وعقيدة
أشراط الساعة الصغرى والكبرى ]فرنسي[
5.00
حديث وأخﻼق
ﷴ بن سالم بن حسين/الكدادي البيحاني
 20.00إصﻼح المجتمع )شرح مائة حديث( ]فرنسي[
أصول فقه
طه جابر العلواني ،الدكتور
أصول الفقه اﻹسﻼمي ]فرنسي[
6.00
علوم القرآن
ﷴ ميمونة ،اﻷستاذ
 10.00اﻷصول المقدسة اﻹلهية للقرآن الكريم ]فرنسي[
دراسات إسﻼمية
الطاهر بدوي ،الشيخ
أضواء على الغرب ]فرنسي[
4.00
أصول فقه وفقه ح
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 30.00أعﻼم الموقعين ]فرنسي[ )كرتونيه  -شموا(
عقيدة وأخﻼق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 15.00إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ]فرنسي[ )1م(
فقه
سلمان بن فهد العودة ،الدكتور
افعل وﻻ حرج ]عربي/فرنسي[ شعار نبوي شريف يوم الحج اﻷكبر
5.00
علم كﻼم وعقيدة
أحمد خليفة اليوسف
ﷲ أحد ﷲ الصمد )الدين في ميزان العلم والمنطق( ]فرنسي[
2.00
توزيع
فلسفة إسﻼمية
عبد المجيد بنجلون
ﷲ أكبر ]فرنسي[
كتاب ناشرون 5.00
دراسات إسﻼمية
الطاهر بدوي ،الشيخ
إلى أي علم يدعو اﻹسﻼم الحنيف ]عربي/فرنسي[
4.00
دراسات إسﻼمية
الطاهر بدوي ،الشيخ
اﻷمة اﻹسﻼمية ]عربي/فرنسي[
4.00
تصوف
عاصم إبراهيم الكيالي ،الشيخ الدكتور
اﻹنسان الكامل عند عبد الكريم الجيلي ]فرنسي[
7.00
حديث وعقيدة
فوزي علي ﷴ
كتاب اﻹيمان ]فرنسي[
4.00
دراسات إسﻼمية
الطاهر بدوي ،الشيخ
بأكرم الخلق كنا أكرم اﻷمم ]فرنسي/عربي[
4.00
علم فقه الخﻼف
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
 60.00بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] 1/2فرنسي[ )شموا(
حديث
ﷴ بن ﷴ بن عبد ﷲ/الموقت المراكشي
بغية كل مسلم من صحيح مسلم ]فرنسي/عربي[
7.00
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وأحكام فقهية
 15.00بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام ]فرنسي/عربي[
مصارف إسﻼمية
مليكة كتاني
البنك اﻹسﻼمي ]فرنسي[
6.00
إسﻼميات
نوري الطيب
بيان الحب ملحمة اﻷنوار اﻹلهية من عهد آدم )ع( الى ﷴ )ص( ]فرنسي[
3.00
تاريخ وفقه عام
ﷴ علي السايس ،الشيخ
 10.00تاريخ الفقه اﻹسﻼمي ]فرنسي[ )شموا(
تاريخ
ﷴ ليث عبد الغني
تاريخ المسجد النبوي ]فرنسي[
5.00
أدعية وأذكار
وحيد عبد السﻼم بالي
تحصينات اﻹنسان من الجن ]فرنسي/عربي[
9.00
أدعية وأذكار
وحيد عبد السﻼم بالي
تحصينات اﻹنسان من الجن والشيطان ]فرنسي[
4.00
توحيد
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
 18.00تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ]فرنسي[ )شموا(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية فقه عام وأحكام فقهية
 10.00تحفة المودود بأحكام المولود ]فرنسي[
طب وطب أعشاب
أحمد شمس الدين
التداوي بالحبة السوداء في السنة النبوية ]فرنسي[
6.00
طب وطب أعشاب
أحمد شمس الدين
التداوي بالحبة السوداء ]فرنسي[ 12×17
3.00
قرآن كريم
قرآن
 20.00ترجمة معاني القرآن ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ كرتونيه  24×17لونان عامودي
توزيع
قرآن كريم
قرآن
 24.00ترجمة معاني القرآن ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ كرتونيه  22×15أربع ألوان أفقي
توزيع
قرآن كريم
قرآن
 20.00ترجمة معاني القرآن ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[ مجلد ابيض  22×15لونان  -عامودي
توزيع
قرآن كريم
قرآن
توزيع  20.00 Xترجمة معاني القرآن ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[ مجلد شموا  22×15لونان  -عامودي
قرآن كريم
قرآن
 20.00ترجمة معاني القرآن ]عربي/فرنسي[ مجلد  22×15لونان شموا
توزيع
قرآن كريم
قرآن
 12.00ترجمة معاني القرآن ]فرنسي[ مجلد  22×15لونان شموا
توزيع
قرآن كريم
قرآن
 12.00ترجمة معاني القرآن ]فرنسي/عربي[ فﻼكسي  14×10لونان بايبل
توزيع
قرآن كريم
قرآن
 11.00ترجمة معاني القرآن ]فرنسي/عربي[ سحاب  14×10لونان بايبل
توزيع
قرآن كريم
قرآن
ترجمة معاني القرآن ]فرنسي[  - 14×10شموا  -سحاب
8.00
توزيع
قرآن كريم
قرآن
توزيع  27.00 Xترجمة معاني القرآن ]ع/ف/ﻻ[ كرتونيه  4الوان  -افقي

245 978-2-7451-3515-5

ﷴ رضا

49 978-2-7451-7424-6

ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد

44 978-2-7451-4246-7
32 978-2-7451-7489-5
10 978-2-7451-7138-2
144 978-2-7451-4460-7
22 978-2-7451-6033-1
14 978-2-7451-4383-9
200 978-2-7451-9498-5
28 978-2-7451-7651-6
44 978-2-7451-5533-7
64 978-2-7451-3033-4
36 978-2-7451-3004-4
176 978-2-7451-6881-8
128 978-2-7451-8458-0
176 978-2-7451-3880-4
400 978-2-7451-6883-2
76 978-2-7451-7384-3
180 978-2-7451-4731-8
68 978-2-7451-7605-9
64 978-2-7451-8459-7
53 978-2-7453-8241-8
56 978-2-7451-8048-3
56 978-2-7451-8065-0
48 978-2-7451-7389-8
144 978-2-7451-3415-8
152 978-2-7451-4669-4
47 978-2-7451-7426-0
116 978-2-7451-6736-1
72 978-2-7451-9053-6
260 978-2-7451-6020-1
32 978-2-7451-7035-4
40 978-2-7451-7034-7
96 978-2-7451-6735-4
520 978-2-7453-4310-5
144 978-2-7451-7957-9
204 978-2-7451-6286-1
108 978-2-7451-8122-0
105 978-2-7451-4138-5
144 978-2-7451-4039-5
212 978-2-7451-5975-5
18 978-2-7451-9619-4
80 978-2-7451-7019-4
47 978-2-7451-5097-4
144 978-2-7451-5150-6
290 978-2-7451-5678-5
84 978-2-7451-0154-9
255 978-2-7451-3673-2
56 978-2-7451-7325-6
136 978-2-7451-7421-5
48 978-2-7451-7910-4
68 978-2-7451-3683-1
84 978-2-7451-3749-4
192 978-2-7451-6836-8
45 978-2-7453-4732-5
28 978-2-7453-5188-9
28 978-2-7453-5270-1
40 978-2-7453-3307-6
28 978-2-7453-2884-3
56 978-2-7453-6366-0
32 978-2-7453-4455-3
56 978-2-7453-5884-0
171 978-2-7453-2645-0
45 978-2-7453-5155-1
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تاريخ وسير وتراجم
تصوف وأدعية

2002
2012
2010
2013
2012
2014
2013
2013
2021

2013
2011
2020
2020

2010
2019

2013
2010
2013
2012
2012
2015
2013
2013
2013
2013
2012
2010
2012
2010
2018
2008
2013
2010
2010
2003
2013
2009
2015
2004
2010
2008
2021

2011
2013
2005
2007
2015
2005
2012
2012
2015
2010
2007
2010
2016
2013
2021

2013
2016
2015
2016
2018
2022

2005

ISBN

سعة

32 978-2-7453-5882-6
48 978-2-7453-8114-5
144 978-2-7451-7119-1
135 978-2-7451-5371-5
66 978-2-7451-3121-8
600 978-2-7451-2548-4
132 978-2-7451-8662-1
40 978-2-7451-4324-2
96 978-2-7451-6837-5
16 978-2-7451-7575-5
18 978-2-7451-6738-5
256 978-2-7451-6905-1
336 978-2-7451-2582-8
360 978-2-7451-3680-0
20 978-2-7451-6548-0
15 978-2-7451-6550-3
64 978-2-7451-9112-0
52 978-2-7451-6927-3
56 978-2-7451-3218-5
15 978-2-7451-0630-8
68 978-2-7451-3574-2
208 978-2-7451-6877-1
52 978-2-7451-5663-1
140 978-2-7451-5956-4
56 978-2-7451-5639-6
192 978-2-7453-2137-0
125 978-2-7451-3452-3
192 978-2-7451-6862-7
72 978-2-7451-7382-9
576 978-2-7451-5598-6
294 978-2-7451-3679-4
144 978-2-7453-4088-3
84 978-2-7451-6872-6
140 978-2-7451-3704-3
54 978-2-7451-7386-7
128 978-2-7451-5018-9
60 978-2-7451-7931-9
40 978-2-7451-4120-0
256 978-2-7451-3966-5
40 978-2-7451-7380-5
76 978-2-7451-6013-3
93 978-2-7451-2511-8
70 978-2-7451-4490-4
96 978-2-7451-4672-4
92 978-2-7451-4842-1
48 978-2-7451-4652-6
52 978-2-7451-3417-2
112 978-2-7451-6839-9
249 978-2-7451-4477-5
36 978-2-7451-2878-2
168 978-2-7451-9192-2
76 978-2-7451-5649-5
72 978-2-7451-5754-6
288 978-2-7451-6875-7
92 978-2-7451-4438-6
30 978-2-7451-4799-8
112 978-2-7451-6846-7
19 978-2-7451-6444-5
240 978-2-7451-6733-0
560 978-2-7451-6019-5
208 978-2-7451-8751-2
978-2-7453-6988-4

4

530 978-2-7451-0958-3
450 978-2-7451-0959-0
140 978-2-7451-3868-2
52 978-2-7451-7244-0

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
 18.00ترجمة معاني القرآن ]عربي/فرنسي[  - 22×15شموا  -فﻼكسي
توزيع
قرآن
 12.00ترجمة معاني القرآن ]عر/فر/ﻻ[ شموا  - 12×17أفقي  /فﻼكسي
توزيع
الطاهر بدوي ،الشيخ
التسامح روح اﻹسﻼم وقوة المسلمين ]فرنسي/عربي[
4.00
سيد نور بن سيد علي
التصوف الشرعي الذي يجهله كثير من مدعيه ومنتقديه ]فرنسي[
7.00
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
 12.00تعطير اﻷنام في تعبير المنام ]فرنسي[ لونان
تعليم الصﻼة ]فرنسي/ﻻتيني[ أربعة ألوان
1.50
ﷴ محمود الصواف
تعليم الصﻼة ]فرنسي[
4.00
ﷴ البصري/ابن سيرين
 15.00تفسير اﻷحﻼم الكبير ]فرنسي[
ﷴ البصري/ابن سيرين
تفسير اﻷحﻼم الكبير ]فرنسي[ 12×17
6.00
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
 70.00تفسير ابن كثير ]فرنسي[ ) 1/4طبعة جديدة ورق شموا(
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
 50.00تفسير ابن كثير ]فرنسي[ ) 1م  -شموا  -لونان(
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير جزء عم من القرآن الكريم ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[ 12×17
4.00
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير سورة الكهف وسورة يس ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[ 12×17
4.00
ابن عجيبة والحارث المحاسبي والسلمي
تفسير سورة الفاتحة ]فرنسي[
3.00
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري
 50.00تفسير الطبري ]فرنسي[ )1م  -شموا  -لونان(
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري
 70.00تفسير الطبري ]فرنسي[ 1/3
ﷴ المدني ،الشيخ
 12.00تفسير ﷴ المدني ]عربي/فرنسي[
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 10.00تلبيس إبليس ]فرنسي[
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
 15.00تنبيه الغافلين بأحاديث سيد اﻷنبياء والمرسلين ]فرنسي[
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي/المنذري
 42.00تهذيب الترغيب والترهيب ] 1/3فرنسي/عربي[
أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
تهذيب السيرة النبوية  -ﻻبن هشام ]فرنسي[
6.00
أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
تهذيب السيرة النبوية ]فرنسي[ 12×17
3.00
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
 12.00كتاب التوابين ]فرنسي[
مصطفى لعزوزي ،الدكتور
ثقافة الحج ]فرنسي[
5.00
أبي عبد الرحمن عادل بن سعد
 12.00الجامع ﻷحكام الصﻼة وصفة صﻼة النبي )ص( ]فرنسي[
قرآن
جزء عم ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ لونان
2.50
X
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ]فرنسي[
7.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الجواب الكافي ]فرنسي[ 12×17
4.00
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 10.00جواهر القرآن ]فرنسي[
مروان ﷴ مرتضى
الحج والعمرة ]فرنسي/عربي[
2.00
ﷴ رضا
الحسن والحسين ]فرنسي[ 15×22
3.00
X
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ لونان
4.00
توزيع
يسري ﷴ ارشاد ،البروفيسور
حقوق اﻹنسان في ضوء الحديث النبوي ]فرنسي[
6.00
ﷴ مري
حقوق الوالدين في اﻻسﻼم ]فرنسي[ 15×22
4.00
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
الحﻼل والحرام ]فرنسي[
7.00
حنان قرقوتي ،الدكتور
حياة المسيح عيسى ابن مريم ]فرنسي[
5.00
ليلى أبو زيد
حياة النبي )ص( ]فرنسي[
9.00
خالد ﷴ خالد
 12.00خلفاء الرسول )ص( ]] [22×15فرنسي[
حمزة ﷴ صالح عجاج
خمس وخمسون وصية من وصايا الرسول )ص( ]فرنسي[
3.00
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
 12.00دروع الوقاية بأحزاب الحماية ]فرنسي/عربي[
أحمد عبد الجواد ،الشيخ
الدعاء المستجاب ]عربي/فرنسي/ﻻتيني[
7.00
أحمد عبد الجواد ،الشيخ
الدعاء المستجاب ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ )اصفر(
6.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي
دﻻئل الخيرات ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ كرتونيه  24×17لونان
8.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي
دﻻئل الخيرات ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ غﻼف  24×17لونان
7.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي
دﻻئل الخيرات ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ غﻼف  20×14لونان
5.00
خالد ﷴ خالد
 10.00رجال حول الرسول ]فرنسي[ 15×22
المباركفوري/صفي الرحمن
 12.00الرحيق المختوم )بحث في السيرة النبوية( ]فرنسي[
المباركفوري/صفي الرحمن
الرحيق المختوم )بحث في السيرة النبوية( ]فرنسي[ 12×17
6.00
أحمد عزو عناية ،الشيخ
الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة ]فرنسي[
3.00
X
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 20.00مجموعة رسائل اﻹمام الغزالي ]فرنسي[
إدريس الخطيب
رسالة العقيدة ]فرنسي[
5.00
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
 10.00الرسالة ]فرنسي/عربي[ )ابيض(
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
 10.00الرسالة ]فرنسي/عربي[ )اصفر(
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
الرسالة في الفقه المالكي للقيرواني ]فرنسي[ 12×17
4.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الروح ]فرنسي[
6.00
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 25.00رياض الصالحين ]فرنسي/عربي[ )1م  -شموا(
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
رياض الصالحين ]فرنسي[ 12×17
7.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 70.00زاد المعاد ]فرنسي[ )شموا( 1/2
الطاهر بدوي ،الشيخ
الزكاة وآثارها في تهذيب النفوس وترقية المجتمعات ]عربي/فرنسي[
4.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
زنابق الجنة ]فرنسي[
2.50
حسام سباط ،الدكتور
الزواج اﻹسﻼمي بين التقاليد والقانون ]فرنسي[
4.00
مجموعة
 126.50سلسلة كتب الجيب اﻹسﻼمية ] 1/25فرنسي[ 12×17
قرآن
سورة الكهف ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ لونان
2.00
X
قرآن
سورة يـس ]فرنسي/عربي/ﻻتيني[ لونان
كتاب ناشرون 2.00
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ]فرنسي[
6.00
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
 10.00شرح اﻷربعين حديثا النووية ]فرنسي/عربي[
قرآن
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موضوع

سنة

قرآن كريم

2016

قرآن كريم

2021

دراسات إسﻼمية

2012

تصوف

2007

تفسير أحﻼم

2011

فقه عام

2013

فقه

2016

تفسير أحﻼم

2022

تفسير أحﻼم

2010

تفسير قرآن

2015

تفسير قرآن

2012

تفسير قرآن

2010

تفسير قرآن

2010

تفسير قرآن

2013

تفسير قرآن وحديث

2019

تفسير قرآن وحديث

2009

تفسير قرآن

2018

مواعظ

2010

تصوف وحديث

2007

ترغيب وترهيب

2005

سيرة نبوية

2010

سيرة نبوية

2010

أخﻼق وسير وتراجم

2011

فقه عام وأحكام فقهية

2008

إسﻼميات

2016

قرآن كريم

2013

أخﻼق

2006

أخﻼق

2010

علوم القرآن

2018

مناسك

2008

سير وتراجم

2002

أدعية وأذكار

2010

دراسات إسﻼمية

2010

إسﻼميات

2012

فقه وآداب إسﻼم

2013

أخبار اﻷنبياء وعقيدة

2006

سيرة نبوية

2013

سير وتراجم وتاريخ

2005

إسﻼميات

2012

أدعية وأذكار وتصوف

2012

أدعية وأذكار وتصوف

2012

أدعية وأذكار وتصوف

2009

تصوف وصلوات ﷴية

2021

تصوف وصلوات ﷴية

2021

تصوف وصلوات ﷴية

2020

سير وتراجم وتاريخ

2006

سيرة نبوية

2014

سيرة نبوية

2016

فقه عام وأحكام فقهية

2004

تصوف وأخﻼق

2012

عقيدة

2018

فقه مالكي

2012

فقه مالكي

2012

فقه مالكي

2010

مواعظ

2016

حديث وأخﻼق

2022

حديث وأخﻼق

2010

سيرة وشمائل

2015

فقه

2010

دراسات إسﻼمية

2008

قانون

2016

إسﻼميات

2010

قرآن كريم

2003

قرآن كريم

2011

سير وتراجم

2003

حديث

2011

ISBN

المؤلف

سعة

92 978-2-7451-6792-7
32 978-2-7451-4015-9
56 978-2-7451-5846-8
88 978-2-7451-6841-2
80 978-2-7451-6698-2
368 978-2-7451-6884-9
140 978-2-7453-3377-9

توزيع

272 978-2-7451-6876-4

توزيع

200 978-2-7451-4236-8
88 978-2-7451-4931-2
68 978-2-7451-6555-8
240 978-2-7451-6885-6
978-2-7451-6122-2

5

978-2-7451-3385-4

4

15 978-2-7451-2966-6
72 978-2-7451-6880-1
49 978-2-7451-7490-1
44 978-2-7451-8049-0
195 978-2-7451-5428-6
160 978-2-7451-8750-5
93 978-2-7451-0171-6
978-2-7451-6840-5

X

168 978-2-7451-8837-3
168 978-2-7451-3148-5

X

172 978-2-7451-3949-8
56 978-2-7451-6955-6
112 978-2-7451-4113-2
132 978-2-7451-9525-8
324 978-2-7451-8063-6
59 978-2-7451-2284-1
84 978-2-7451-6622-7
192 978-2-7451-6882-5
104 978-2-7451-4070-8
48 978-2-7451-8803-8
172 978-2-7451-6351-6
155 978-2-7451-3563-6
190 978-2-7451-3421-9

X
X

264 978-2-7451-6022-5
252 978-2-7451-5977-9
84 978-2-7451-2646-7

X

28 978-2-7451-7261-7
52 978-2-7451-5035-6
128 978-2-7451-5955-7
88 978-2-7451-3422-6
48 978-2-7451-3517-9
288 978-2-7451-6015-7
92 978-2-7451-5703-4
260 978-2-7451-3702-9
108 978-2-7451-7474-1
144 978-2-7451-7039-2
276 978-2-7451-4448-5
48 978-2-7451-4375-4
36 978-2-7451-3267-3
170 978-2-7451-3151-5
42 978-2-7451-2581-1
68 978-2-7451-7567-0
84 978-2-7451-3902-3
18 978-2-7451-4561-1
56 978-2-7451-5972-4
96 978-2-7451-7018-7
204 978-2-7451-6324-0
88 978-2-7451-7639-4
47 978-2-7451-8173-2
56 978-2-7451-8863-2
42 978-2-7451-2307-7
48 978-2-7451-3531-5

السعر $عنوان الكتاب
شعائر الحج ]عربي/فرنسي[
6.00
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
 24.00الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( ]فرنسي/عربي[ لونان
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
 15.00الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( ]فرنسي[ لونان
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( ]فرنسي[ 12×17
7.00
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية ]عربي/فرنسي[
7.00
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية ]فرنسي[ 12×17
3.00
وحيد عبد السﻼم بالي
الصارم البتار في التصدي للسحرة اﻷشرار ]فرنسي[
6.00
وحيد عبد السﻼم بالي
الصارم البتار في التصدي للسحرة اﻷشرار ]فرنسي[ 12×17
3.00
علية مصطفى مبارك/أم الفضل
صحابيات مجاهدات ونساء زاهدات ]فرنسي[
5.00
م .ع .بيضون
صحابيات مبشرات بالجنة ]فرنسي[
6.00
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة من كتب العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني ]عربي/فرنسي المبارك أبو الفضل السلفي
10.00
المبارك أبو الفضل السلفي
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة ]فرنسي[ 12×17
4.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 150.00صحيح البخاري ]فرنسي/عربي[ 1/5
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 330.00صحيح مسلم بشرح النووي ]فرنسي/عربي[ 1/10
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 30.00صحيح مسلم ]عربي/فرنسي[ 1/2
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
صحيح مسلم ]فرنسي[ 12×17
9.50
وليد أحمد السيد ،اﻷستاذ
 20.00صحيح وصايا الرسول )ص( ]فرنسي[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 12.00كتاب الصﻼة وحكم تاركها ]فرنسي[
عبد السﻼم اﻷحمر
الصيام والتربية على التقوى ]فرنسي[
4.00
حسام سباط ،الدكتور
ضمانات الحماية لغير المسلمين ]فرنسي[
5.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 12.00الطب النبوي ]فرنسي[ )شموا لونان(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الطب النبوي ]فرنسي[ 12×17
5.00
حسن رقيق
طريق الوصول إلى حب الرسول )ص( ]فرنسي[
5.00
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
كتاب الطﻼق ومتعلقاته من بداية المجتهد ]فرنسي/عربي[
3.00
ﷴ رضا
عثمان بن عفان ]فرنسي[
6.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 10.00عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ]فرنسي[
فوزي علي ﷴ
العشرة المبشرون بالجنة ]فرنسي[
5.00
مصطفى الغﻼييني ،الشيخ
عظة الناشئين ]فرنسي[
6.00
أبو العبدين نور الدين بن خير
عقيدة الطفل المسلم ]فرنسي/عربي[
2.50
أبي بكر جابر/الجزائري
 10.00عقيدة المؤمن ]فرنسي[
فاطمة بن التهامي
العﻼج بفاكهة القرآن ]فرنسي[
9.00
فاطمة بن التهامي
العﻼج بفاكهة القرآن ]فرنسي[ 12×17
4.00
ﷴ إسماعيل
العﻼج بالقرآن ]فرنسي[
5.00
عبد الوهاب بن عبد الواحد/خﻼف
 18.00علم أصول الفقه ]فرنسي[
الطاهر بدوي ،الشيخ
على هامش وأثر الهجرة النبوية المباركة ]عربي/فرنسي[
5.00
ﷴ رضا
اﻹمام علي بن أبي طالب ]فرنسي[
6.00
ﷴ رضا
عمر بن الخطاب ]فرنسي[
6.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
عن مبدأ الشورى في اﻹسﻼم ]فرنسي/عربي[
4.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
غزوات وفتوحات )عبر ودروس( ]فرنسي/عربي[
4.00
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
 12.00الفتح الرباني والفيض الرحماني ]فرنسي[
نعيم بن حماد بن معاوية/الخزاعي المروزي
 20.00الفتن وأحداث آخر الزمن ]فرنسي[
أمين رواييه
 10.00فضائل اﻹسﻼم ]فرنسي[
مصطفى لعزوزي ،الدكتور
فطرة ﷲ عز وجل ]فرنسي[
5.00
أحمد حسن أيوب وهبي
فقه المرأة المسلمة ]فرنسي[
5.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الفوائد ]فرنسي[
7.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
في رحاب ذكرى مولد الرسول اﻷعظم سيدنا ﷴ )ص( ]فرنسي/عربي[
4.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
في رحاب مدرسة رمضان العﻼجية ]عربي/فرنسي[
7.00
عبد ﷲ بن وهب وابن قيم الجوزية
كتاب القدر ]فرنسي[
3.00
شخاوي ناصر
قراءة ﻷبي مدين شعيب الغوث وعبد القادر بن ﷴ من خﻼل ابن عربي ]فرنسي/عربي
5.00
الشهيد ابو الشيخي ،الدكتور
القرآن الكريم وكرامة اﻹنسان ]فرنسي[
4.00
فوزي علي ﷴ
قصة أصحاب الكهف ]فرنسي[
3.00
نديم الجسر ،الشيخ
 20.00قصة اﻹيمان ]فرنسي[
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
 20.00قصص اﻷنبياء ]فرنسي[
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
القياس في الشرع اﻹسﻼمي ]فرنسي/عربي[
5.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
 15.00الكبائر ]فرنسي/عربي[
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الكلم الطيب ]فرنسي/عربي[
7.00
بيدبا الفيلسوف الهندي وترجمة ابن المقفع
كليلة ودمنة ]فرنسي[ 15×22
7.00
بيدبا الفيلسوف الهندي وترجمة ابن المقفع
 35.00كليلة ودمنة ]فرنسي[  22×30اربع الوان
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 10.00كنوز اﻹمام البخاري ]فرنسي/عربي[ لونان
ﷴ بن ﷴ بن عبد ﷲ/الموقت المراكشي
لبانة القاري ]عربي/فرنسي[
6.00
سنا أوبري
ماذا تعرف عن اﻹسﻼم؟ ]فرنسي[
3.00
حسيب إلياس حديد ،الدكتور
 10.00مبادئ الترجمة التعليمية لطلبة قسم اللغة الفرنسية ]عربي/فرنسي[
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف/ابن الماجد
 25.00المتجر الرابح ]فرنسي[ )شموا  -لونان(
ﷴ أمين هشام الميداني ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00مجموعة نصوص لحقوق اﻻنسان ]فرنسي[
ﷴ رضا
 12.00ﷴ رسول ﷲ )ص( ]فرنسي[
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
 10.00مختار اﻷحاديث النبوية ]فرنسي/عربي[ )ابيض(
الطاهر بدوي ،الشيخ

X
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موضوع

سنة

دراسات إسﻼمية

2011

شمائل نبوية وسيرة نبوية 2007
شمائل نبوية وسيرة نبوية 2007
شمائل نبوية وسيرة نبوية 2010
شمائل نبوية

2010

شمائل نبوية

2010

موضوعات منوعة

2014

موضوعات منوعة

2010

سير وتراجم

2009

إسﻼميات

2011

أدعية وأذكار وحديث

2009

أدعية وأذكار وحديث

2010

حديث

2010

حديث

2011

حديث

2014

حديث

2010

حديث

2012

فقه حنبلي

2014

إسﻼميات

2006

دراسات فقهية

2016

طب نبوي

2015

طب نبوي

2010

شمائل ﷴية

2016

فقه

2001

سير

2003

مواعظ

2011

مناقب

2011

أخﻼق وآداب

2019

عقيدة

2013

عقيدة وتوحيد

2012

طب قرآني

2009

طب قرآني

2010

طب إسﻼمي

2016

أصول فقه

2018

دراسات إسﻼمية

2009

سير

2002

سير

2002

دراسات إسﻼمية

2008

دراسات إسﻼمية

2008

تصوف
أشراط الساعة

2011

إسﻼميات

2006

دراسات إسﻼمية

2008

فقه

2014

إسﻼميات

2009

دراسات إسﻼمية

2008

رمضان

2009

توحيد

2007

دراسات صوفية

2012

دراسات إسﻼمية

2011

قصص قرآنية

2007

فلسفة إسﻼمية

2013

تاريخ وأخبار اﻷنبياء

2015

أصول فقه

2001

مواعظ

2010

أدعية وأذكار

2012

أدب قصصي

2007

أدب قصصي

2007

حديث

2008

حديث

2011

مواعظ

2009

تعليم وترجمة

2013

حديث

2014

قانون

2016

سيرة نبوية

2010

حديث

2009

ISBN

سعة

135 978-2-7451-3203-1

المؤلف

X

48 978-2-7451-7098-9
112 978-2-7451-6879-5
28 978-2-7451-0050-4
76 978-2-7451-8217-3
32 978-2-7451-7121-4
36 978-2-7451-4381-5
60 978-2-7451-5783-6
108 978-2-7451-7794-0
194 978-2-7451-4181-1
340 978-2-7451-3149-2

X

180 978-2-7451-6268-7
416 978-2-7451-6843-6
270 978-2-7452-0008-0

توزيع

184 978-2-7451-5976-2
26 978-2-7451-5446-0
84 978-2-7451-5755-3
47 978-2-7451-5985-4
60 978-2-7451-6017-1
52 978-2-7451-7658-5
52 978-2-7451-7403-1
34 978-2-7451-6054-6

X

30 978-2-7451-6097-3
32 978-2-7451-5436-1
112 978-2-7451-6842-9

X

325 978-2-7451-4735-6
20 978-2-7451-4018-0
96 978-2-7451-6878-8
52 978-2-7451-5199-5
96 978-2-7451-3732-6
176 978-2-7451-5023-3

X

228 978-2-7451-6287-8
185 978-2-7451-3150-8
36 978-2-7451-7332-4
228 978-2-7451-4484-3
44 978-2-7451-7425-3
180 978-2-7451-6425-4
28 978-2-7451-2965-9
96 978-2-7451-7000-2
52 978-2-7451-4390-7
192 978-2-7451-7200-6
36 978-2-7451-7527-4
336 978-2-7451-7189-4
64 978-2-7451-9060-4
49 978-2-7451-6258-8
56 978-2-7451-6750-7
160 978-2-7451-6844-3
135 978-2-7451-3952-8

X

السعر $عنوان الكتاب
مختصر تذكرة القرطبي ]فرنسي[
6.00
]فرنسي[ الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
أبي الفرج عبد
 12.00مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
مختصر صحيح البخاري )التجريد الصريح( ]فرنسي[ 12×17
7.00
زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
 25.00مختصر صحيح البخاري ] 1/2فرنسي/عربي[
بلقاسم مكريني ،الدكتور
 10.00مختصر قواعد علم التجويد ]فرنسي[ )شموا(
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
 18.00مختصر منهاج القاصدين ]فرنسي[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 30.00مدارج السالكين ]فرنسي[
حمداتي شبيبانة معليناين ،الدكتور
مرويات اﻹمام مالك في صحيح البخاري ]فرنسي[
7.00
عبد المجيد بنجلون
مسلم في الغرب ]فرنسي[
6.00
أبي إسحاق إبراهيم الحنبلي/ابن مفلح المقدسي
مصائب اﻹنسان من مكائد الشيطان ]فرنسي[
3.00
العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
]فرنسي/عربي
معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول تقي الدين أبي
3.00
عبد القادر أحمد عطا
المعاشرة الزوجية في اﻹسﻼم ]فرنسي[
4.00
عبد القادر أحمد عطا
المعاشرة الزوجية في اﻹسﻼم ]فرنسي[ 12×17
2.00
أبو يعرب المرزوقي
 10.00المفارقات المعرفية والقيمية في فكر ابن خلدون الفلسفي ]عربي/فرنسي[
الطاهر بدوي ،الشيخ
مفاهيم يجب أن تصان ]فرنسي[
4.00
عبد الرحمن بن ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
 30.00مقدمة ابن خلدون ]فرنسي[
أبي الحسن علي المالكي/الشاذلي
المقدمة العزية للجماعة اﻷزهرية ]فرنسي[ 22×16
9.00
أبي الحسن علي المالكي/الشاذلي
 15.00المقدمة العزية للجماعة اﻷزهرية ]فرنسي/عربي[ )ابيض( 17×24
أبي الحسن علي المالكي/الشاذلي
 12.00المقدمة العزية للجماعة اﻷزهرية ]فرنسي/عربي[ )اصفر( 17×24
زغلول النجار ،الدكتور
 15.00من آيات اﻹعجاز العلمي ] 1/3فرنسي[
عبد السﻼم البكاري ،الدكتور
 12.00المنهاج اﻹسﻼمي وحقوق اﻹنسان ]فرنسي[
أبي بكر جابر/الجزائري
 20.00منهاج المسلم ]فرنسي/عربي[  24×17مجلد مع جاكيت )شموا(
 17.00منهاج المسلم ]فرنسي/عربي[ كرتونيه )اصفر( 17×24
أبي بكر جابر/الجزائري
 15.00منهاج المسلم ]فرنسي[ 22×15
أبي بكر جابر/الجزائري
منهاج المسلم ]فرنسي[ 12×17
6.00
يوسف بن يحيى بن علي/السلمي الشافعي
المهدي المنتظر ]فرنسي[
4.00
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
 30.00الموطأ ] 1/2فرنسي/عربي[ )طبعة جديدة ورق شموا(
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
الموطأ ]فرنسي[ 12×17
9.00
م .ع .بيضون
نساء حول الرسول ]فرنسي[
8.50
فوزي علي ﷴ
نساء وبنات النبي )ص( ]فرنسي[
6.00
سلمى بنت ﷴ/أم الخير
نصائح نبوية للنساء ]فرنسي[
5.00
الطاهر بدوي ،الشيخ
نظام اﻻقتصاد في اﻹسﻼم ]عربي/فرنسي[
4.00
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
النكاح من بداية المجتهد ونهاية المقتصد ]فرنسي/عربي[
3.50
ﷴ بن عبد الرحمن العريفي ،الدكتور
 25.00نهاية العالم )عﻼمات الساعة الكبرى والصغرى(]فرنسي[
فوزي علي ﷴ
النوافل )الصﻼة ،الزكاة ،الصيام ،اﻻعتكاف ،الحج( ]فرنسي[
5.00
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
 15.00نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ]فرنسي[
الطاهر بدوي ،الشيخ
هدي المنان إلى أسرار رجب وشعبان ]عربي/فرنسي[
4.00
أبي بكر جابر/الجزائري
 18.00هذا الحبيب ﷴ رسول ﷲ )ص( يا محب ]فرنسي[ 22*15
أبي بكر جابر/الجزائري
هذا الحبيب ﷴ رسول ﷲ )ص( يا محب ]فرنسي[ 12×17
9.00
عبد القادر أحمد عطا
 10.00هذا حﻼل وهذا حرام ]فرنسي[
عبد العزيز بن ﷴ السندي ،المهندس
هذا هو اﻹسﻼم ]فرنسي/عربي[
4.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 15.00الوابل الصيب من الكلم الطيب ]فرنسي/عربي[
موسى بو بكار
وسائل الدعوة عند جماعة الدعوة والتبليغ ]فرنسي[
3.00
أبي عبد ﷲ الحارث بن أسد/المحاسبي
 12.00الوصايا أو النصائح الدينية ]فرنسي[
وحيد عبد السﻼم بالي
 18.00وقاية اﻹنسان من الجن والشيطان ]عربي/فرنسي[ )شموا(
وحيد عبد السﻼم بالي
 10.00وقاية اﻹنسان من الجن والشيطان ]فرنسي[ 22×15
وحيد عبد السﻼم بالي
وقاية اﻻنسان من الجن والشيطان ]فرنسي[ 12×17
6.00
ﷴ إسماعيل ،ترجمة
اليوم اﻵخر ووصف الجنة والنار ]فرنسي[
6.00
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
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موضوع

سنة

وعظ وارشاد

2002

حديث

2010

حديث

2010

حديث

2011

علم التجويد

2016

مواعظ

2011

تصوف

2013

حديث

2007

دراسات إجتماعية

2012

مواعظ

2007

أصول فقه

2001

فقه ومعاشرة زوجية

2011

فقه ومعاشرة زوجية

2010

فلسفة

2006

دراسات إسﻼمية

2008

إجتماع وتاريخ

2015

فقه مالكي

2007

فقه مالكي

2008

فقه مالكي

2008

علوم قرآن

2016

دراسات إسﻼمية

2012

عبادات وآداب

2008

عبادات وآداب

2010

عبادات وآداب

2010

عبادات وآداب

2010

أشراط الساعة

2004

حديث

2015

حديث

2010

سير وتراجم وسيرة نبوية 2011
سيرة ذاتية

2015

أخﻼق

2007

دراسات إسﻼمية

2009

فقه ومعاشرة زوجية

2001

أشراط الساعة

2011

فقه

2005

سيرة نبوية

2012

دراسات إسﻼمية

2009

سيرة نبوية

2010

سيرة نبوية

2010

فقه عام وأحكام فقهية

2009

عقيدة

2012

أدعية وأذكار وحديث

2012

مواعظ

2011

تصوف

2018

علوم خفية وطب نبوي

2014

علوم خفية وطب نبوي

2016

علوم خفية وطب نبوي

2010

أشراط الساعة

2006

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

تصوف وأدعية

2013

علوم قرآن

2015

أشراط ساعة

2014

توحيد

2017

قرآن كريم

2010

أدعية وأذكار

2013

الكتب المترجمة للغة اﻻسبانية واﻻيطالية
24 978-2-7451-7745-2

19.00

44 978-2-7451-8356-9

24.00

56 978-2-7451-8251-7

7.00

36 978-2-7451-8781-9
32 978-2-7453-4119-4

30.00
توزيع

24.00

198 978-2-7451-6801-6

كتاب ناشرون 4.00

68 978-2-7451-9609-5

9.00

36 978-2-7451-7780-3

15.00

52 978-2-7451-7152-8

10.00

56 978-2-7451-6922-8

9.00

60 978-2-7451-8172-5

9.00

34 978-2-7451-6800-9

36.00

32 978-2-7451-0097-9

30.00

52 978-2-7451-7950-0

11.00

64 978-2-7451-7844-2

10.00

60 978-2-7451-8098-8

15.00

64 978-2-7451-8215-9

12.00

56 978-2-7451-0133-4

18.00

64 978-2-7451-7792-6

10.00

168 978-2-7451-8860-1

4.00

38 978-2-7451-8568-6

30.00

168 978-2-7451-8153-4

6.00

36 978-2-7451-8011-7

24.00

43 978-2-7451-7497-0

20.00

أبواب الفرج ]إسباني/عربي[
أسباب نزول القرآن ]اسباني[ )شموا(
اشراط الساعة ]إسباني[
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ]اسباني[
ترجمة معاني القرآن ]عربي/ايطالي[ 15×22
حصن المسلم ]إسباني/عربي[
حياة النبي )ص( ]اسباني[
دروع الوقاية بأحزاب الحماية ]إسباني/عربي[
الدعاء المستجاب ]عربي/إسباني/ﻻتيني[
دﻻئل الخيرات ]عربي/إسباني/ﻻتيني[ 22×15
الرسالة للقيرواني ]إسباني[
رياض الصالحين ]اسباني/عربي[ )شموا -لونان(
السيرة النبوية ]اسباني[
شرح اﻷربعين النووية ]إسباني/عربي[
الشمائل المحمدية ]إسباني/عربي[
صحيح اﻷدعية واﻷذكار ]عربي/اسباني[ )شموا(
كتاب الصﻼة وحكم تاركها ]إسباني[ )شموا(
الكبائر ]اسباني[
الكلم الطيب ]إسباني/عربي[
ﷴ )ص( أو ثقافة التعايش ]اسباني[
مختصر البخاري ]اسباني[ )شموا(
المعاشرة الزوجية في اﻹسﻼم ]إسباني[
منهاج المسلم ]إسباني[
هذا الحبيب ﷴ رسول ﷲ )ص( ]إسباني[
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ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري
عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
قرآن
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ليلى أبو زيد
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد

سيرة نبوية

2019

أدعية وأذكار

2013

أحمد عبد الجواد ،الشيخ أدعية وأذكار وتصوف

2011

أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية

2010

فقه مالكي

2013

أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني

حديث وأخﻼق

2016

أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام

سيرة نبوية

2015

تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد

حديث

2013

أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي

شمائل نبوية

2012

المبارك أبو الفضل السلفي

أدعية وأذكار

2014

أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية

فقه حنبلي

2014

شمس الدين ﷴ بن أحمد بن عثمان/الذهبي

مواعظ

2017

أدعية وأذكار

2012

سيرة نبوية

2017

محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي

تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
سعيد جديدي
زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
عبد القادر أحمد عطا
أبي بكر جابر/الجزائري

حديث

2016

فقه ومعاشرة زوجية

2013

عبادات وآداب

2013

سيرة نبوية

2012

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

الكتب المطبوعة على ورق اصفر
إحياء علوم الدين  5 - 1/4أجزاء )اصفر  -لونان( 17×24
إحياء علوم الدين 5 24×17 1/5ج )اصفر(
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
إحياء علوم الدين 4 24×17 1/4ج )اصفر( لونان
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
إحياء علوم الدين 5 20×28 1/5ج )اصفر(
أدعية وأذكار
يحيى بن شرف/النووي
ومصححة
منقحةأبي زكريا
محيي الدين
اﻷذكار المنتخبة من كﻼم سيد اﻷبرار )ص( )اصفر(  -طبعة جديدة لونان -
زهد ورقائق
زين الدين بن عبد العزيز/المعبري المليباري
إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد )اصفر(
فقه شافعي
شمس الدين ﷴ بن ﷴ/الخطيب الشربيني
اﻹقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) 1/2اصفر(
أحكام فقهية
الرحمن بن ﷴ بن الحسين/باعلوي
)اصفر( مجلد
عبد
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض اﻷئمة من العلماء المتأخرين
تصوف
ﷴ العربي بن ﷴ السائح/التجاني
بغية المستفيد لشرح منية المريد )اصفر(
بﻼغة
علي الجارم ومصطفى أمين
البﻼغة الواضحة ثانوي )البيان ،والمعاني ،والبديع( )اصفر(
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وأحكام فقهية
بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام  -كرتونيه )اصفر( لونان
حديث
منصور علي ناصف ،الشيخ
التاج الجامع لﻸصول في أحاديث الرسول )ص(  1/5مع الفهارس )اصفر(
ﷴ بن علي/الشوكاني أدعية وأذكار وحديث
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كﻼم سيد المرسلين )ص( )اصفر(
زهد ورقائق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
التذكرة في أحوال الموتى وأمور اﻵخرة )اصفر(  -مجلد
زهد ورقائق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
التذكرة في أحوال الموتى وأمور اﻵخرة )كرتونيه  -اصفر  -لونان(
نحو
العوامل(ﷴ) زين بن مصطفى/الفطاني
تسهيل نيل اﻷماني في شرح عوامل الجرجاني أو )تسريح الغوامل في شرح أحمد بن
نحو
دحﻼنبن سالم/السماراني السفاطوني
معصوم
زيني
تشويق الخﻼن وهو حاشية على شرح اﻵجرومية للعﻼمة أحمد بن السيد ﷴ
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( ) 1/4اصفر( 20×28
تفسير قرآن
السيوطي وجﻼل الدين المحلي
)اصفر( أفقي
تفسير الجﻼلين )بدون مصحف( وبهامشه )لباب النقول في أسباب النزول(جﻼل الدين
تفسير قرآن
عاموديوجﻼل الدين المحلي
)اصفر( السيوطي
تفسير الجﻼلين )بدون مصحف( وبهامشه )لباب النقول في أسباب النزول(جﻼل الدين
تفسير قرآن
تفسير ﷴ نووي الجاوي )مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد( ) 1/2اصفر( ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
تصوف وحديث
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
تنبيه الغافلين بأحاديث سيد اﻷنبياء والمرسلين )اصفر(
حديث
تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث لﻺمام السيوطي )اصفر(  -طبعة مشكولةﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  -كرتونيه )اصفر(
ﷴ أمين الكردي/اﻹربلي عقيدة وفقه شافعي وتصوف
تنوير القلوب في معاملة عﻼم الغيوب )اصفر( طبعة جديدة مصححة ومنقحة
فقه شافعي
الجاوي ،الشيخ
التقريب
عمر نووي
شرحبنغاية
توشيح على ابن القاسم )قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب ﷴ
فقه شافعي
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
الثمار اليانعة في الرياض البديعة وهو )شرح نووي على الرياض البديعة( )اصفر(
فقه مالكي
صالح عبد السميع اﻵبي اﻷزهري
الثمر الداني في تقريب المعاني )شرح رسالة أبي زيد القيرواني( )اصفر(
فقه مالكي
صالح عبد السميع اﻵبي اﻷزهري
جواهر اﻹكليل شرح مختصر العﻼمة خليل ) 1/2اصفر(
حديث
مصطفى ﷴ عمارة
جواهر البخاري وشرح القسطﻼني )ثمانمائة وثﻼثة عشر حديثا مشروحا( )اصفر(
سيرة نبوية
أبي البركات أحمد بن ﷴ العدوي/الدردير
حاشية أبي البركات على قصة المعراج لنجم الدين الغيطي )كرتونيه  -اصفر(
فقه شافعي
1/4بن ﷴ شطا الدمياطي/البكري
الدينعثمان
أبي بكر
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات
فقه شافعي
البجيرمي والخطيب الشربيني
حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني ) 1/5اصفر(
فقه شافعي
سليمان بن ﷴ بن عمر/البجيرمي
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطﻼب ) 1/4اصفر  -لونان(
فقه شافعي
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
حاشية البيجوري على شرح الغزي على متن أبي شجاع ) 1/2اصفر(
نحو
)اصفر(بن مصطفى بن حسن/الخضري الشافعي
ﷴ
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 20×28
نحو
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 1/2اصفر( ﷴ بن مصطفى بن حسن/الخضري الشافعي
علم كﻼم
ﷴ بن أحمد بن عرفة/الدسوقي المالكي
حاشية الدسوقي على أم البراهين لﻺمام ﷴ بن عمر السنوسي )اصفر(
فقه شافعي
عبد ﷲ بن حجازي بن إبراهيم/الشرقاوي
حاشية الشرقاوي على تحفة الطﻼب بشرح تحرير تنقيح اللباب ) 1/4اصفر(
فقه شافعي
)اصفرحجازي بن إبراهيم/الشرقاوي
عبد ﷲ بن
حاشية الشرقاوي على تحفة الطﻼب بشرح تحرير تنقيح اللباب 20×28 1/2
تفسير قرآن
شهاب الدين أحمد بن ﷴ الخلوتي/الصاوي
حاشية الصاوي على تفسير الجﻼلين ) 1/4اصفر(
نحو
أبي العرفان ﷴ بن علي/الصبان الشافعي
حاشية الصبان على شرح اﻷشموني على ألفية ابن مالك ) 1/4اصفر(
فقه مالكي
بن مكرم ﷲ/الصعيدي العدوي
)اصفر(
1/2بن أحمد
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني علي
فقه شافعي
حاشية العﻼمة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ) 1/2اصفر( عبد الرحمن بن جاد ﷲ/البناني المغربي
فقه شافعي
أحمد الميهي/الشيبيني النعماني
حاشية الميهي الشيبيني على شرح الرملي للستين مسألة من الفروض الواجبة )اصفر
فقه شافعي
)اصفر(أحمد القليوبي وأحمد البرلسي عميرة
حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين  1/4أحمد بن
معارف عامة
كمال الدين ﷴ بن موسى بن عيسى/الدميري
حياة الحيوان الكبرى ) 1/2اصفر(
روحانيات
ﷴ حقي النازلي ،السيد
خزينة اﻷسرار  -كرتونيه )اصفر(
مواعظ
عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر/الخويري
درة الناصحين في الوعظ واﻹرشاد )اصفر(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات ) 17×24اصفر  -لونان( غﻼف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات ) 20×14اصفر  -لونان( غﻼف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات ) 17×12اصفر  -لونان( غﻼف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات خط ) 20×14اصفر  -لونان( غﻼف
طب نبوي
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الرحمة في الطب والحكمة )اصفر(
طب نبوي
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الرحمة في الطب والحكمة )اصفر( كرتونيه
أخﻼق ومواعظ
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
رسالة أيها الولد )اصفر(  -طبعة مشكولة
زهد ورقائق
علوي الحضرمي/الحداد الشافعي
اﻵخرة
طريق بن
رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك عبد ﷲ
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
رياض الصالحين  -مذهب )اصفر( لونان
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
رياض الصالحين )اصفر( 20×28
فقه مقارن وحديث
أبي إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
سبل السﻼم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اﻷحكام ) 1/2اصفر(
فقه مالكي
عثمان بن حسنين بري/الجعلي المالكي
20×28
سراج السالك شرح أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك )اصفر( السيد
فقه مالكي
واحدبري/الجعلي المالكي
بمجلدحسنين
عثمان بن
)جزءان
سراج السالك شرح أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك )اصفر( السيد
يوسف بن إسماعيل/النبهاني شمائل نبوية ومدائح نبوية
سعادة الدارين في الصﻼة على سيد الكونين )ص( )اصفر(
أصول دين وفقه
مشكولة سعد بن سمير/الحضرمي
طبعةعبد ﷲ بن
سفينة النجا في أصول الدين والفقه على مذهب اﻹمام الشافعي )اصفر( -سالم بن

10 978-2-7451-8935-6

48.00

أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي

فقه وتصوف

10 978-2-7451-4229-0

50.00

أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي

فقه وتصوف

10 978-2-7451-4228-3

40.00

978-2-7451-3638-1

8

66 978-2-7451-0109-9

50.00
X

10.00

100 978-2-7451-7537-3

5.50

17 978-2-7451-4224-5

20.00
11.00

46 978-2-7451-4902-2
70 978-2-7451-3575-9

X

7.00

117 978-2-7453-4509-3

توزيع

3.50

60 978-2-7451-4346-4

7.00

12 978-2-7451-8616-4

48.00

72 978-2-7451-0499-1

6.00

32 978-2-7451-0516-5

8.00

34 978-2-7451-0110-5

12.00

135 978-2-7451-7939-5

5.00

54 978-2-7453-2488-3

توزيع

9.00

7

42.00

30 978-2-7451-3899-6

12.00

34 978-2-7451-4538-3

12.00

16 978-2-7451-4225-2

25.00

978-2-7451-4264-1

60 978-2-7451-4281-8

8.00

104 978-2-7451-7566-3

6.00

43 978-2-7451-4268-9

12.00

40 978-2-7451-0135-8

12.00

40 978-2-7451-4227-6

10.00

80 978-2-7451-7940-1
80 978-2-7451-3330-4

7.00
X

30 978-2-7451-0685-8

6.00
20.00

72 978-2-7451-4904-6

7.00

105 978-2-7451-0066-5

7.50

10 978-2-7451-4221-4

45.00

7

55.00

10 978-2-7451-8436-8

50.00

18 978-2-7451-4146-0

22.00

30 978-2-7451-4909-1

17.00

20 978-2-7451-9616-3

18.00

50 978-2-7451-3341-0

7.00

978-2-7451-4205-4

9

35.00

11 978-2-7451-4913-8

30.00

10 978-2-7451-3977-1

40.00

978-2-7451-4135-4

11 978-2-7451-4134-7
22 978-2-7451-5998-4

40.00
X

18.00

20 978-2-7451-4905-3

25.00

94 978-2-7451-7938-8

5.00

10 978-2-7451-3971-9
23 978-2-7451-4197-2

45.00
X

20.00

104 978-2-7451-0749-7

5.50

80 978-2-7451-0765-7

6.00

96 978-2-7451-5386-9

4.00

120 978-2-7451-5388-3

3.00

288 978-2-7451-5387-6

2.00

244 978-2-7451-6638-8

2.50

72 978-2-7451-0854-8

5.00

64 978-2-7451-6886-3

6.00

360 978-2-7451-8124-4

2.00

112 978-2-7451-8535-8

6.00

50 978-2-7451-0902-6

7.00

48 978-2-7451-3396-0

11.00

24 978-2-7451-4388-4

18.00

36 978-2-7451-6053-9

12.00

50 978-2-7451-3325-0

8.00

34 978-2-7451-4223-8

12.00

384 978-2-7451-8125-1

2.00

14

2020
2020
2022

2010
2020
2022
2021
2022

2007
2021

2016

2015
2015
2012
2012
2022
2019
2021
2022
2022

2013
2022
2022
2020

2005
2016
2022

2016
2022
2021
2022
2022
2019
2021
2020
2021
2021
2022
2020

2008
2022
2022
2022

2015
2018
2022
2022
2022
2021

2009
2012
2010
2020
2022
2021

2010
2022
2022
2021
2022
2019

ISBN

سعة

المؤلف

240 978-2-7451-7546-5

ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ

30 978-2-7451-4266-5
32 978-2-7451-9374-2
108 978-2-7451-7556-4
480 978-2-7451-0069-6
10 978-2-7451-0979-8
290 978-2-7451-7561-8
300 978-2-7451-7559-5
86 978-2-7451-7539-7
60 978-2-7451-8580-8
200 978-2-7451-7562-5
50 978-2-7451-4267-2
44 978-2-7453-2638-2

توزيع

270 978-2-7453-3755-5

توزيع

48 978-2-7451-4206-1
11 978-2-7451-4362-4
978-2-7451-7009-5

8

978-2-7451-4145-3

8

16 978-2-7451-4522-2
978-2-7451-7010-1

9

57 978-2-7451-1046-6
978-2-7451-1110-4

5

15 978-2-7451-4423-2
110 978-2-7451-7941-8
44 978-2-7451-7945-6
25 978-2-7451-4166-8
58 978-2-7451-5203-9
50 978-2-7451-4499-7
315 978-2-7451-0068-9
70 978-2-7451-7558-8
87 978-2-7451-4286-3
49 978-2-7451-2897-3
85 978-2-7451-7949-4
38 978-2-7451-4903-9

X

64 978-2-7451-5195-7

X

90 978-2-7451-7947-0
80 978-2-7451-4425-6
70 978-2-7451-9008-6
55 978-2-7451-5845-1
109 978-2-7451-4067-8
90 978-2-7451-7560-1
90 978-2-7451-7557-1
120 978-2-7451-8126-8
43 978-2-7451-5193-3
38 978-2-7453-2469-2

توزيع X

76 978-2-7451-1463-1

X

60 978-2-7451-4085-2
41 978-2-7451-4269-6

X

100 978-2-7451-3640-4
79 978-2-7453-2325-1

توزيع

270 978-2-7451-7946-3
80 978-2-7451-7521-2
78 978-2-7451-7538-0
60 978-2-7451-7520-5
60 978-2-7451-4285-6

توزيع

360 978-2-7451-7565-6
16 978-2-7451-4299-3
50 978-2-7451-5351-7
66 978-2-7453-4586-4

توزيع

53 978-2-7453-4566-6

توزيع

88 978-2-7451-2936-9
68 978-2-7451-2968-0
70 978-2-7451-7564-9
90 978-2-7451-7563-2
50 978-2-7451-3488-2
64 978-2-7451-6276-2

السعر $عنوان الكتاب
سلم المناجاة على سفينة الصﻼة للحضرمي )اصفر(
2.00
بهاء الدين أبي ﷴ عبد ﷲ العقيلي/ابن عقيل
 18.00شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 1/2اصفر( كرتونيه
بهاء الدين أبي ﷴ عبد ﷲ العقيلي/ابن عقيل
 14.00شرح ابن عقيل )اصفر  -جزءان بمجلد( كرتونيه
برهان الدين الزرنوجي ،الشيخ
شرح اﻹمام العﻼمة الشيخ إبراهيم بن إسماعيل على رسالة تعليم المتعلم طريق التعلم
5.00
شرح تيجان الدراري على رسالة الشيخ إبراهيم الباجوري في التوحيد )اصفر( ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
2.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الباقي/الزرقاني
 38.00شرح الزرقاني على موطأ اﻹمام مالك ) 1/4اصفر(
الصنهاجيالحسني الهاشمي ،السيد
آجرومزيني دحﻼن
شرح السيد أحمد زيني دحﻼن على متن اﻵجرومية في علم العربية ﻻبنأحمد بن
2.50
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين )اصفر(
2.00
أحمد بن الحسين/اﻷصفهاني العباداني
)اصفر(
أبي شجاع
شرح العﻼمة الشيخ ﷴ بن قاسم الغزي المسمى )فتح القريب المجيب(
4.50
أبي علي عبد ﷲ بن أحمد/الفاكهي
)اصفر(
جمال الدين
شرح الفواكه الجنية على متممة اﻵجرومية ﻷبي عبد ﷲ الحطاب الرعيني
8.00
أبي الحسن علي بن هشام/الكيﻼني
شرح الكيﻼني لتصريف العزي )اصفر(
2.50
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( كرتونيه )اصفر(
8.00
أحمد بن علي بن يوسف/البوني
 12.00شمس المعارف الكبرى المسمى )شمس المعارف ولطائف العوارف( )اصفر(
بن علي بن يوسف/البوني
)اصفر
شمس المعارف الصغرى المعروف )بشمس المعارف ولطائف العوارف الصغرى( أحمد
3.50
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
شواهد الحق في اﻻستغاثة بسيد الخلق )اصفر(
9.50
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 50.00صحيح البخاري  1/3مصورة عن طبعة إسطنبول )اصفر( 20×28
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 40.00صحيح البخاري ) 1/4اصفر( 20×28
أبي الحسن نور الدين ﷴ بن عبد الهادي/السندي
 50.00صحيح البخاري بحاشية اﻹمام السندي ) 1/4اصفر  -لونان(
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 22.00صحيح مسلم ) 24×17 1/2اصفر(
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 36.00صحيح مسلم ) 1/3اصفر( 20×28
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الطب النبوي )اصفر(
6.00
أبي الطيب ﷴ شمس الحق/العظيم آبادي
 65.00عون المعبود شرح سنن أبي داود  1/7دون الفهارس )اصفر(
فتح الجواد بشرح اﻹرشاد على متن اﻹرشاد ﻻبن المقري ) 1/3اصفر( أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
38.00
فتح رب البرية على الدرة البهية نظم اﻵجرومية للشيخ يحيى العمريطي )اصفر( إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
5.50
العزيز/المعبري المليباري
لونان
بن عبد
الكامل -
زين الدين
 10.00فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )طبعة جديدة مضبوطة بالشكل
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
 18.00فتح الوهاب بشرح منهج الطﻼب ) 1/2اصفر(
ﷴ السيد التجاني
 11.00الفوز والنجاة في الهجرة إلى ﷲ )اصفر( 20×28
أبي إسحاق أحمد بن ﷴ بن إبراهيم/الثعلبي
قصص اﻷنبياء المسمى )عرائس المجالس( كرتونيه )اصفر( لونان
8.00
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث )اصفر( )طبعة جديدة مشكولة المتن(
2.00
الشافعيالجاوي ،الشيخ
اﻹمامعمر نووي
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا في أصول الدين والفقه للحضرمي على مذهبﷴ بن
7.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
الكبائر  -للذهبي  -كرتونيه )اصفر(
5.00
أحمد ابن الحاج العياشي/سكيرج
كشف الحجاب عمن تﻼقى مع الشيخ التجاني من اﻷصحاب )اصفر(
8.50
)اصفر(بكر ﷴ شطا المليباري/السيد بكري
أبي
 11.00كفاية اﻷتقياء ومنهاج اﻷصفياء شرح هداية اﻷذكياء إلى طريق اﻷولياء
تقي الدين أبي بكر بن ﷴ/الحصني الشافعي
 14.00كفاية اﻷخيار في حل غاية اﻻختصار )اصفر(
كفاية العوام وهي حاشية البيجوري المسماة تحقيق المقام )كرتونيه  -اصفر( إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
6.00
ﷴ رضا
ﷴ رسول ﷲ )ص( )اصفر( لونان
6.00
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
مختار اﻷحاديث النبوية والحكم المحمدية )اصفر( لونان
5.00
ﷴ/الغزالي الطوسي
علوم بنالدين
حامد ﷴ
إحياء
مختصر إحياء علوم الدين المسمى )المرشد اﻷمين إلى موعظة المؤمنين من أبي
7.00
)اصفر(أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
مختصر صحيح البخاري )التجريد الصريح ﻷحاديث الجامع الصحيح(زين الدين
9.00
ضياء الدين خليل /ابن إسحاق المالكي
مختصر العﻼمة خليل في فقه اﻹمام مالك )اصفر(
5.00
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
مراقي العبودية على متن بداية الهداية ﻷبي حامد الغزالي )اصفر(
6.00
عمر نووي الجاوي ،الشيخ
باعلوي
مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة ﷲ على التحقيق لعبد ﷲ ﷴ بن
6.50
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بلحاج/الحضرمي
المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية المسمى )مسائل التعليم( )اصفر(
5.00
لونان(الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
مسالك الدﻻلة في شرح مسائل الرسالة في فقه اﻹمام مالك )اصفر  -أبي
10.00
 20.00مصحف مجزأ ) 1/12اصفر( ورش بعلبة
ﷴ المهدي بن أحمد بن علي ،اﻹمام
 10.00مطالع المسرات بجﻼء دﻻئل الخيرات )اصفر(
ﷴ أحمد العدوي
مفتاح الخطابة والوعظ  -مجلد )اصفر(
5.00
أبي ﷴ القاسم بن علي بن ﷴ/الحريري البصري
 11.00مقامات الحريري )المقامات اﻷدبية( كرتونيه )اصفر(
أبي الحسن علي المالكي/الشاذلي
المقدمة العزية للجماعة اﻷزهرية ومعها شرح المقدمة العزية )اصفر(
3.00
يوسف/البوني
جوامع اﻷسرار
بن علي بن
أحمدفي
منبع أصول الحكمة ويليه )السر المظروف في علم بسط الحروف( ويليه )الدرة البهية
9.00
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
المنح السنية على الوصية المتبولية )اصفر(
2.50
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب اﻹمام الشافعي )اصفر( محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
6.00
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
منهاج العابدين إلى الجنة )اصفر(
6.00
العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
كرتونيه
المنهاج القويم شرح على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي )اصفر( أبي
7.00
أبي بكر جابر/الجزائري
منهاج المسلم  -كرتونيه )اصفر(
9.00
ﷴ بن أبي بكر/عصفوري
المواعظ العصفورية )مشتمل على أربعين من اﻷحاديث النبوية مع فوائد تاريخية( )اصفر
2.50
أحمد بن أحمد المختار الجكني/الشنقيطي
 38.00مواهب الجليل من أدلة خليل ) 1/4اصفر(
سعيد/القاسمي
الغزالي
لﻺمام ﷴ بن
الدينالدين بن
علوم جمال
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين )اصفر( )اختصر فيه كتاب إحياء ﷴ
8.00
علي الجارم ومصطفى أمين
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  -للمدارس اﻻبتدائية )اصفر(
6.00
علي الجارم ومصطفى أمين
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  -للمدارس الثانوية )اصفر(
7.00
عبد الرحمن بن عبد السﻼم/الصفوري
نزهة المجالس ومنتخب النفائس )اصفر( غﻼف
5.00
عبد الرحمن بن عبد السﻼم/الصفوري
نزهة المجالس ومنتخب النفائس )اصفر( كرتونيه
7.00
عبد ﷲ بن علوي الحضرمي/الحداد الشافعي
النصائح الدينية والوصايا اﻹيمانية ويليه )سبيل اﻹذكار واﻻعتبار( )اصفر(
6.50
العسقﻼني بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
ﷴ
نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على اﻻستعداد ليوم المعاد ﻻبن حجر
6.50
الشافعيبن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
ﷴ
نهاية الزين شرح على قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب اﻹمام
8.00
ﷴاﻷشعري التجاني/الداغري
خير البرية
غبريم بن
ﷴمدح
النوافح العطرية المختصرة من النفحة العنبرية في حل ألفاظ العشرينية في
9.00
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موضوع

سنة

فقه شافعي

2022

نحو

2022

نحو

2020

آداب إسﻼمية

2022

عقيدة

2022

فقه مالكي

2021

نحو

2022

فقه

2021

فقه شافعي

2021

نحو

2022

صرف

2021

شمائل نبوية وسيرة نبوية

2021

روحانيات

2022

روحانيات

2007

علم كﻼم وتصوف

2022

حديث

2006

حديث

2022

شرح حديث

2021

حديث

2021

حديث

2020

طب نبوي
شرح حديث
فقه شافعي

2005

نحو

2020

فقه شافعي

2022

فقه شافعي

2021

تصوف

2006

تاريخ وأخبار اﻷنبياء

2022

عقيدة

2021

أصول دين وفقه

2022

مواعظ

2007

تراجم وتصوف

2014

تصوف

2016

فقه شافعي

2020

علم كﻼم

2022

سيرة نبوية

2006

حديث

2022

مواعظ وزهد ورقائق

2021

حديث

2018

فقه مالكي

2016

تصوف وأخﻼق

2022

زهد ورقائق

2022

فقه شافعي

2020

فقه مالكي

2015

قرآن كريم

2021

أدعية وأذكار

2019

خطابة
أدب

2010

فقه مالكي

2021

موضوعات منوعة

2014

آداب إسﻼمية

2016

فقه شافعي

2022

سلوك،آداب وتصوف

2021

فقه شافعي

2021

عبادات وآداب

2012

حديث

2019

فقه مالكي

2007

أخﻼق وزهد ورقائق

2021

نحو
نحو
زهد ورقائق

2013

زهد ورقائق

2019

وعظ وتصوف

2022

مواعظ

2022

فقه شافعي

2021

تصوف ومدائح نبوية

2020

ISBN

سعة

56 978-2-7451-4280-1
100 978-2-7451-9567-8
200 978-2-7451-9105-2

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
نور اﻷبصار في مناقب آل بيت النبي المختار )ص( كرتونيه )اصفر(
8.00
الباجوري/ﷴ الخضري بك
)اصفر
عفيفي
ومصححة
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين )ص(  -طبعة جديدة لونان  -منقحة ﷴ بن
5.00
أحمد بن عمر العلوي الحضرمي/الشاطري
نيل الرجا بشرح سفينة النجا )اصفر(
3.50
مؤمن بن حسن بن مؤمن/الشبلنجي
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موضوع

سنة

مناقب

2011

سيرة نبوية

2019

فقه شافعي

2022

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

معارف عامة وعلوم منوعة
 36.00أبجد العلوم  1/3مع الفهارس
اﻹرهاب والسﻼم )بحوث فقهية وعلمية حول اﻹرهاب والسﻼم العالمي من وجهة نظر
2.50
2018
علم الفراسة
الرقيق(بن إبراهيم بن ساعد السنجاري/ابن اﻻكفاني
ﷴ
أساس الرئاسة في علم الفراسة ويليه )النظر والتحقيق في تقليب
7.00
2011
ﷴ الصالح الضاوي معارف عامة وأدب
أساطير اﻷولين )رؤية إسﻼمية مغايرة(
6.50
2005
معارف عامة
اﻷسري(هريرة عبد الرحمن بن ﷴ الباقر/الكتاني
أبي
اﻷسرة اﻹسﻼمية )الطفل في اﻹسﻼم  -المرأة في اﻹسﻼم  -المجتمع
4.00
2018
علم الفراسة
اﻹنسانية(ﷴ بن ﷴ الغمري/سبط المرصفي
البهجة اﻷنسية في الفراسة اﻹنسانية ويليه )التحفة البهية في الفراسةزين العابدين
7.00
2014
علم نفس واجتماع
محمود شمال حسن ،الدكتور
البيئة المشيدة والسلوك )البيئة المشيدة واثرها في سلوك اﻷطفال(
7.00
2022
عبد الرحيم صادقي دراسات  -علم الفلك
التراث الفلكي اﻷندلسي )مقاربة ابستمولوجية(
5.00
2016
الغذاء-المياه-البيئةدرباله وأماني حمزة ،الدكتور علم النانو تكنولوجي
علي
 12.00تكنولوجيا النانو وتطبيقات في مجاﻻت عديدة )الزراعة-تكنولوجيا
ناصر يوسف ،الدكتور دراسات  -علم اﻻجتماع 2021
 10.00التواصل اﻹنساني واﻹنمائي المركب )سيميائيات الغلبة(
2010
إجتماع
عبد ﷲ زارو
الجاذبية اﻷزلية في تشكﻼت الصورة
6.00
فن الطهي
جماعة من اﻻختصاصيين
الجديد في فن الطبخ
3.00
2013
إجتماع  -إعﻼم
الجسد )بين النسق القيمي وسلطة الصورة اﻹعﻼمية  -قراءة في الخطاب اﻹعﻼمي العربي حسن بوحبة ،اﻷستاذ
5.00
2010
كيمياء
أبي الريحان ﷴ بن أحمد/البيروني
 12.00الجماهر في الجواهر ويليه )إعﻼم اﻷمجاد( ويليه )نخب الذخائر(
2014
دراسات عامة
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور
جمهورية الرمال )حول أزمة الدولة الوطنية في موريتانيا( )شموا  -لونان(
9.50
2008
إجتماع
الطاهر بدوي ،الشيخ
حالة المسلمين اليوم وأزمات اﻷسرة المعاصرة
3.00
رياض هاشم هادي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات حول اﻻستشراق 2014
الحركة اﻻستشراقية )دراسة تحليلية(
6.00
2018
دراسات إسﻼمية
ﷴ شبلي النعماني/الهندي
الحركة العلمية وكيف طورها اﻹسﻼم
4.00
2015
آداب وأخﻼق
سعيد السداوي
 18.00حقوق العائلة في اﻹسﻼم )بر الوالدين وحقوقهما  -حقوق اﻷبناء  -صلة الرحم( لونان
2010
معارف عامة
أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
 60.00كتاب الحيوان  1/4مع الفهارس
2014
جغرافيا ونوادر
أبي حفص عمر بن مظفر/ابن الوردي الصديقي
 12.00خريدة العجائب وفريدة الغرائب
2013
دراسات إسﻼمية
السامرائي ،الدكتور
الجامعية
مهدي
والدراسات
الدعوة اﻹسﻼمية في اليابان )ماضيها ,حاضرها ومستقبلها( )سلسلة الرسائلحذيفة عبود
9.50
2006
كيمياء
والمنطق
المزيدي ،الشيخ
والفلسفة
أحمد فريد
 14.00رسائل جابر بن حيان ثﻼثون كتاب ورسالة في الكيمياء واﻹكسير والفلك والطبيعة والهيئة
2015
معارف عامة
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 69.00مجموعة رسائل علمية في فنون مختلفة 1/4
2020
معارف عامة
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 19.00رسائل علمية في فنون مختلفة )المجموعة اﻷولى(
2013
معارف عامة
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 19.00رسائل علمية في فنون مختلفة )المجموعة الثانية(
2015
معارف عامة
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 19.00رسائل علمية في فنون مختلفة )المجموعة الثالثة(
2022
معارف عامة
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 12.00رسائل علمية في فنون مختلفة )المجموعة الرابعة(
2019
علم الفلك
أبي الفتح إسماعيل بن مصطفى/شيخ زاده الكلنبوي
رسائل الكلنبوي في علم الفلك )رسالة الربع المجيب( )شموا(
9.00
2015
دراسات عامة
بلعيد محاسن
 21.00الرقم سبعة ) (7أثره في المعتقدات واﻵداب والفنون وغيرها )من روائع اﻹعجاز العددي
2013
علم نفس  -اعﻼم
محمود شمال حسن ،الدكتور
سايكولوجية خطاب الفضائيات )جاذبية الصورة والثقافة الوافدة(
8.50
2011
إجتماع
عبد ﷲ زارو
سلطان العشق )مساهمة في سوسيولوجيا التعلق(
6.00
2005
فلك وميقات
ﷴ بن عبد الرحمن/اﻹحسائي الحنبلي
سلم العروج إلى علم المنازل والبروج
5.00
2005
فراسة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي طالب/اﻷنصاري
السياسة في علم الفراسة
3.50
2012
دراسات دينية
نعمان جغيم ،الدكتور ووسيلة زياد ،اﻷستاذة
شهود يهوه )بين المسيحية واليهودية(
7.00
2006
فلك وميقات
عرفان ﷴ حمور
شهور العرب ومواقعها من الفصول الطبيعية
4.00
2008
تاريخ
خالد زهري
الصليبيون الجدد والمسلمون )أية عﻼقة؟ وأي رهان؟(
7.00
2012
علم الطيران
عصام يحيى ،الكابتن الطيار المدرب
الطائرة )وقائع ومعلومات عن علم الطيران(
6.00
2019
دراسات إسﻼمية
ظاهرة الخوف من اﻹسﻼم )اﻹسﻼموفوبيا( في الغرب )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية إياد صﻼح شاكر
9.50
جﻼل عبده خدشي تاريخ ومعارف عامة 2011
عجائب الدنيا السبع )القديمة  -الحديثة  -المستقبلية  -المرشحة(
6.00
2013
معلومات عامة
زكريا بن ﷴ بن محمود/القزويني
 14.00عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات
2020
علم الفلك
سائر بصمه جي ،الدكتور
 14.00علم الفلك للجميع
2012
إعﻼم
الطاهر بدوي ،الشيخ
عن اﻹعﻼم اﻹسﻼمي )دعائمه مواقفه وأهدافه(
3.00
2005
إجتماع
رضى ﷴ الداعوق
العولمة  -تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها
4.00
2013
دراسات إسﻼمية
جوناثن لبمن ،الدكتور
 12.00غرباء مألوفون  -المسلمون في شمال غرب الصين
ﷴ المنتصر با بن ﷴ الزمزمي الكتانيمعارف عامة وتصنيف علوم 2004
 12.00قيد اﻷوابد في مختلف العلوم والفوائد
2010
علوم
عبد اﻹله السباهي
 25.00كشف اﻷسرار عن سحر اﻷحجار
توزيع
2020
موارد طبيعية
وائل فرغلي ،اﻷستاذ الدكتور
كنوز الكتلة الحيوية )طاقة متجددة وثروات ﻻ تنضب(
9.50
2010
فلك
ﷴ علي حسن الحلي
الكون والقرآن )كتاب يبحث في علم الفلك(
7.00
2012
فلك وميقات
مجموعة من المؤلفين
مجموعة رسائل في علم الميقات والفلك
8.50
محرقة هرمجدون النووية وعودة المسيح )ع( ضمن وجهة نظر إسﻼمية عبد الستار الحاج اسمير الرجبو ،الدكتور أشراط الساعة وعلوم خفية 2007
5.00
2009
طبيعة
إبراهيم بن وصيف شاه
 12.00مختصر عجائب الدنيا
2014
موسوعات
عبد الحق حميش ،الدكتور
 14.00المصادر اﻹلكترونية للعلوم الشرعية
توزيع
فن الطهي
جماعة من اﻻختصاصيين
 12.00مطبخك سيدتي على مدار السنة مجموعة من وﻻئم العالم العربي مشرقه ومغربه
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخأحكام فقهية وطب وصحة عامة2002
معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات
6.00
تاريخ وأدب
طﻼل محمود حرب ،الدكتور
 12.00معجم أعﻼم اﻷساطير والخرافات في المعتقدات القديمة
2020
إقتصاد واجتماع
مظفر أحمد داود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
معيشة العائلة في ظروف الحرب
7.00
2012
دراسات دينية
اليهوديعلي الكتاني ،الدكتور
مفهوم الخﻼص في الديانة اليهودية وأثره في الواقع اليهودي والحوار اﻹسﻼميﷴ -حمزة بن
7.00
2019
سائر بصمه جي ،الدكتور معاجم  -أدب  -تراجم
 12.00موسوعة أعﻼم أدب الخيال العلمي )العرب واﻷجانب(
2010
فلك وميقات
الكيرنوري/أبو أيمن خليل أحمد عبد اللطيف
موسوعة اﻷفﻼك واﻷوقات
كتاب ناشرون 9.50
سير وتراجم
جماعة من اﻻختصاصيين
 123.00موسوعات أعﻼم العلماء 1/11
سير وتراجم
ليلي مليحة فياض ،الدكتورة
 12.00موسوعة أعﻼم الرسم )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
ليلي مليحة فياض ،الدكتور
 12.00موسوعة أعﻼم الموسيقى )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
جميل ناصيف
 10.00موسوعة اﻷلعاب الرياضية المفصلة )تعريفها ،قواعدها ،نشأتها وأماكن انتشارها(

19 978-2-7451-2631-3

أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري

264 978-2-7451-5666-2

اﻹسﻼميةالهند
الفقه اﻻسﻼمي
الشريعة
مجمع

144 978-2-7451-9103-8
64 978-2-7451-7074-3
180 978-2-7451-4521-5
120 978-2-7451-9104-5
156 978-2-7451-8055-1
150 978-2-7451-9909-6
83 978-2-7451-8880-9
96 978-2-7451-9811-2
162 978-2-7451-6740-8
225 978-2-7451-0665-0
198 978-2-7451-7788-9
62 978-2-7451-6399-8
96 978-2-7451-8306-4
176 978-2-7451-5909-0
180 978-2-7451-8062-9
216 978-2-7451-8980-6
47 978-2-7451-7632-5
12 978-2-7451-2243-8
68 978-2-7451-7735-3
81 978-2-7451-7759-9
40 978-2-7451-5398-2
12 978-2-7453-0172-3
36 978-2-7451-7193-1
47 978-2-7451-8064-3
47 978-2-7451-8375-0
64 978-2-7451-8843-4
81 978-2-7451-8540-2
28 978-2-7451-7966-1
60 978-2-7451-8057-5
135 978-2-7451-7091-0
144 978-2-7451-4747-9
216 978-2-7451-4723-3
87 978-2-7451-7601-1
171 978-2-7451-5222-0
72 978-2-7451-5857-4
135 978-2-7451-7437-6
108 978-2-7451-9231-8
135 978-2-7451-7328-7
54 978-2-7451-7821-3
40 978-2-7451-2213-1
304 978-2-7451-7239-6
180 978-2-7451-4906-0
68 978-2-7451-7885-5
57 978-2-7451-4235-1
83 978-2-7452-1489-0
96 978-2-7451-9769-6
135 978-2-7451-6600-5
88 978-2-7451-6664-7
162 978-2-7451-5840-6
60 978-2-7451-3219-2
60 978-2-7452-1083-0
46 978-2-7451-1410-5
108 978-2-7451-3625-1
57 978-2-7451-2604-7
144 978-2-7451-9476-3
135 978-2-7451-7778-0
75 978-2-7451-9276-9
78 978-2-7451-6737-8
978-2-7453-2575-0

6

46 978-2-7451-1541-6
38 978-2-7451-1542-3
38 978-2-7451-1543-0
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علوم

2016

أحكام فقهية

2007

ISBN

سعة

72 978-2-7451-1545-4
55 978-2-7451-1546-1
56 978-2-7451-1547-8

X

64 978-2-7451-1548-5

X

60 978-2-7451-1549-2

X

49 978-2-7451-1544-7

X

71 978-2-7451-6731-6
80 978-2-7452-0407-0

توزيع

162 978-2-7451-5841-3
198 978-2-7451-6734-7
180 978-2-7451-8000-1
90 978-2-7451-9446-6

المؤلف

موضوع

موريس شربل ،الدكتور

سير وتراجم

السعر $عنوان الكتاب
موسوعة علماء التربية وعلماء النفس )حياتهم ،فكرهم وآثارهم(
8.00
سير وتراجم
موريس شربل ،الدكتور
 12.00موسوعة علماء الرياضيات )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
هيكل نعمة ﷲ وإلياس مليحة
 12.00موسوعة علماء الطب )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
موريس شربل ،الدكتور
 10.00موسوعة علماء الفيزياء )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
موريس شربل ،الدكتور
 10.00موسوعة علماء الكيمياء )حياتهم وآثارهم(
سير وتراجم
موريس شربل ،الدكتور
 12.00موسوعة المكتشفين والمخترعين )حياتهم وآثارهم(
علم الكون
نشأة الكون وحيرة العلماء )اﻹعجاز الكوسمولوجي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أحسن بو الفلفل
12.00
سناء عبد الكريم الخناق ،الدكتورة أنظمة ومعارف عامة
 14.00نظام هندسة المعرفة )استخدام تكنولوجيا المعلومات في تمثيل المعرفة(
عبد الستار الحاج اسمير الرجبو ،الدكتور علم نفس وعلم كﻼم
نظرية الكتاب اﻷول )دراسة عقائدية في علم الباراسايكولوجي(
5.00
علم الكون
ﷴ فوزي الدريسي ،الدكتور
نهاية الكون بين العلم والقرآن الكريم
5.00
دراسات اجتماعية
وأنواعهاالباليساني ،اﻷستاذ الدكتور
أحمد ﷴ طه
هوية اﻹنسان بين الثبات والتغير )دراسة علمية موضوعية عن ماهية الهوية
3.50
علم الفهرسة
إسراء عبد ربه المنسي ،الدكتورة
 14.00وصف وإتاحة المقتنيات المتحفية وفق معيار ) RDAدراسة تطبيقية(

سنة

2010
2008
2007
2010
2015
2019

تعبير رؤى وتفسير أحﻼم
40 978-2-7451-0318-5
66 978-2-7451-5504-7

14.00
X

8.00

79 978-2-7451-4528-4

8.50

45 978-2-7451-3262-8

12.00

53 978-2-7451-0555-4

10.00

65 978-2-7451-0556-1

8.00

64 978-2-7451-5408-8

8.50

53 978-2-7451-3797-5

12.00

55 978-2-7451-2606-1

14.00

76 978-2-7451-5138-4

8.50

162 978-2-7451-1226-2

4.00

68 978-2-7451-3937-5

9.00

50 978-2-7451-2739-6

12.00

34 978-2-7451-8099-5

21.00

59 978-2-7451-6242-7

كتاب ناشرون 9.50

اﻹشارات في علم العبارات )وهو كتاب في تعبير الرؤيا وتفسير اﻷحﻼم(
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تعبير الرؤى واﻷحﻼم عند اﻷئمة اﻷعﻼم  -لونان
حنين بن إسحاق العبادي
تعبير المنامات  -للحكيم أرطاميدورس ويليه تفسير الرؤيا للشيخ ﷴ العراقي
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
تعطير اﻷنام في تعبير المنام  -لونان
ابن سيرين/ﷴ
تفسير أحﻼم التفاؤل
ابن سيرين/ﷴ
تفسير أحﻼم التشاؤم
ﷴ البصري/ابن سيرين
تفسير اﻻحﻼم الكبير  -كرتونيه لونان
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تفسير اﻷحﻼم من كﻼم اﻷئمة اﻷعﻼم ويليه )تفسير أحﻼم المرأة(
سعيد السداوي
الرؤيا والحلم من منظور إسﻼمي
سليمان الدليمي ،الدكتور
عالم اﻷحﻼم تفسير الرموز واﻹشارات  -لونان
طارق بيضون
قاموس تفسير اﻷحﻼم العصري
أبو عبد ﷲ بن راشد البكري القفصي
المرتبة العليا في تفسير الرؤيا
سيد كسروي حسن
منتهى الكﻼم في تفسير أحﻼم هذه اﻷيام
علي] سمك وعصام عبد العظيم
المقدسي(
ﷴ
موسوعة تفسير اﻷحﻼم )ابن سيرين وابن شاهين والنابلسي وشهاب الدين
أبي طاهر إبراهيم بن يحيى/ابن غنام المقدسي
نزهة اﻷنام في تعبير اﻷحﻼم أو )المعلم على حروف المعجم(
غرس الدين خليل/ابن شاهين الظاهري

18

تفسير أحﻼم
تفسير أحﻼم

2006

تفسير أحﻼم

2004

تفسير أحﻼم

2009

تفسير أحﻼم
تفسير أحﻼم
تفسير أحﻼم

2014

تفسير أحﻼم

2005

دراسات إسﻼمية

2016

تفسير أحﻼم

2006

تفسير أحﻼم
تفسير أحﻼم

2003

تفسير أحﻼم
تفسير احﻼم

2013

تفسير أحﻼم

2012

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

زراعة وتربية حيوانية وبيطرة
أساسيات تغذية الدواجن
أساسيات علم الحشرات
زراعة  -حيوان
علي محمود الكسار ،اﻷستاذ الدكتور
اﻹضافات العلفية للدواجن )اﻷنزيمات(
طب
اﻷمراض السارية التي تنتقل إلى اﻹنسان من الحيوانات ومنتجاتها )اﻷمراض البكتيرية شعبان خلف ﷲ ،الدكتور
علم الحيوان
عمر قدور وصغير نجاري ،الدكتور
تحسين إنتاجية الماعز
دراسات علمية
شكري ابراهيم خان ريكاني ،الدكتور
تربة الرايزوسفير )طبيعتها ومكوناتها وأهميتها في تغذية النبات(
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور دراسات  -علم الحيوانات
تربية ورعاية القطط
علم الحيوان
عمر قدور ،الدكتور
تربية وإنتاج الماعز
علم النبات
مظفر أحمد داود الموصلي وآخرون
تغذية النبات )النظري والعملي(
زراعة  -مبيدات
شريف الحمضي ونور الهدى زيدان ،الدكتور
التقنيات الحديثة في تجهيز وتعبئة المبيدات
أبي بكر بن يوسف/القاسمي علم الطيور الجارحة
كتاب الجوارح وعلوم البزدرة
علم السموم
إسماعيل خليل إبراهيم ،اﻻستاذ الدكتور
سموم اﻷفﻼ )صفاتها ،تراكيبها وآثارها الضارة( Aflatoxins
علم السموم
اﻹنسان
،اﻻستاذ الدكتور
وأثرها على
والدواجن إبراهيم
إسماعيل خليل
السموم الفطرية أو سموم اﻷعفان )اﻷمراض الفطرية التي تصيب المزروعات
علم الصيد
الناصر/المعسكري
السلوان للفجيجي
روضة راس
الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد وهو شرح لقصيدة ﷴ أبي
زراعة
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
علم المﻼحة في علم الفﻼحة
طب ,أوبئة
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور
علم الوبائيات في مجاﻻت صحة اﻹنسان والحيوان
بيطرة وفروسية
مؤلف مجهول
الفروسية والطب الحيواني والبيطرة
معاجم  -زراعة
إسماعيل خليل إبراهيم ،اﻷستاذ الدكتور
القاموس الزراعي ]انكليزي/عربي[
معاجم متخصصة
إسماعيل خليل إبراهيم ،اﻷستاذ الدكتور
القاموس الحيواني الزراعي ]إنكليزي/عربي[
علم الزراعة
مظفر أحمد داود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
الكامل في اﻷسمدة والتسميد )تحليل التربة والنبات والماء(
شريف الحمضي ونور الهدى زيدان ،الدكتور علم الكيمياء  -علم الزراعة
كيمياء وسمية المبيدات
شريف الحمضي ونور الهدى زيدان ،الدكتور علم المبيدات الحيوية
المبيدات الحيوية )مكافحة آمنة وبيئة نظيفة(
علم الحشرات
لقمان إبراهيم القزاز
مع النحل في خﻼياها
علم الزراعة
محمود شريف وإبراهيم مصباح وأحمد هنداوي
مقاومة النباتات للحشرات
علم الحشرات
رياض أحمد العراقي ومعن عبد العزيز جميل
موسوعة عالم النمل
علم النبات
مظفر أحمد الموصلي وسهل كوكب الجميل ،الدكتور
النباتات الطاردة للحشرات
لقمان ابراهيم القزاز علم التربية الحيوانية
نحل العسل )تربيتها ونتاجها(
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور علم الكيمياء الزراعية
المرشد الحسابي لطرق التعبير عن تركيز المحاليل )سلسلة النعيمي العلمية (11-
،اﻷستاذ الدكتور علم الكيمياء الزراعية
النعيمي
النعيمي
)سلسلة
تربةﷲ نجم
الدليل الحسابي والمعرفي لتحضير المحاليل الغذائية للنبات في الزراعة بدون سعد
العلميةﷲ-نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور علم الكيمياء الزراعية
المرشد الحسابي والمعرفي لخلط اﻷسمدة السائلة والصلبة )سلسلة النعيمي سعد
علم التربة
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور
التربة السليمة وصحة الغذاء )سلسلة النعيمي العلمية (14-
علم النبات
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور
دماغ النبات )سلسلة النعيمي العلمية (15-
علم التربة  -طب
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور
التربة بيت الدواء )سلسلة النعيمي العلمية (16-
علم البيئة
(17ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتورتلوث بيئة اﻻنسان بالمعادن الثقيلة وطرق المعالجة )سلسلة النعيمي العلمية سعد
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور علم البيئة  -علم المعادن
تسمم اﻹنسان بالعناصر الثقيلة )سلسلة النعيمي العلمية (18-
سعد ﷲ نجم النعيمي ،اﻷستاذ الدكتور علم البيئة  -علم المعادن
اﻵثار السامة للمعادن الثقيلة في النباتات )سلسلة النعيمي العلمية (19-
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور دراسات  -علم الحيوانات
هجرة الطيور )أسرار ومعجزات(

57 978-2-7451-7749-0

18.00

إسماعيل خليل إبراهيم ،اﻷستاذ الدكتور

79 978-2-7451-8475-7

12.00

أحمد علي علي رميح ،اﻷستاذ

68 978-2-7451-9151-9

14.00

68 978-2-7451-8077-3

18.00

208 978-2-7451-8944-8

3.50

96 978-2-7451-3059-4

9.50

160 978-2-7451-9296-7

6.00

240 978-2-7451-8943-1

3.50

56 978-2-7451-9593-7

18.00

66 978-2-7451-8624-9

12.00

85 978-2-7451-8855-7

12.00

153 978-2-7451-6023-2

5.00

89 978-2-7451-5852-9

8.50

74 978-2-7451-6887-0

8.50

162 978-2-7451-4001-2

4.00

92 978-2-7451-8392-7

9.50
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12.00
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18.00
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12.00
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19.00

60 978-2-7451-9817-4

15.00

64 978-2-7451-9111-3

14.00

180 978-2-7451-8702-4

6.00

104 978-2-7451-9339-1

12.00

60 978-2-7451-8834-2

14.00

216 978-2-7451-9586-9

6.00

68 978-2-7451-8119-0

12.00

135 978-2-7451-9452-7

9.50

108 978-2-7451-9453-4

12.00

90 978-2-7451-9454-1

14.00

40 978-2-7451-9647-7

20.00
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12.00
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24.00
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12.00
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ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

طب وصحة عامة وطب أعشاب
 12.00اﻹبر الصينية )عﻼج اﻵﻻم واﻷمراض(
اﻷدوية المفردة
7.00
طب أعشاب
خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب
استخدام اﻷعشاب في زيادة القوة الجنسية عند الشيوخ والشباب
3.00
X
معاجم
ﷴ ياسر زكور ،الدكتور
 21.00اصطﻼحات الطب القديم
دراسات إجتماعية
مازن الشمري ودويلي منصورية ومازن كزار
اﻹعاقات الجسمية والحركية )أسس  -ممارسة  -تأهيل(
7.00
طب شعبي
أبي بكر ﷴ بن زكريا/الرازي
اﻷغذية منافعها ومضارها
4.00
طب أعشاب
خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب
اﻷمراض النسائية وطرق معالجتها باﻷعشاب
3.50
دراسات طبية
،الدكتور
الجامعية
والدراساتزينل
اﻹنجازات العلمية لﻸطباء في اﻷندلس وأثرها على التطور الحضاري )سلسلة الرسائل نهاد عباس
19.00
طب وطب أعشاب
عبد الرحمن بن نصر بن عبد ﷲ/الشيرازي
اﻹيضاح في أسرار النكاح
3.50
توزيع
طب
داود بن عمر/اﻷنطاكي
كتاب ناشرون  14.00بغية المحتاج في المجرب من العﻼج وهو )خﻼصة تذكرة داود في الطب(
علم اﻷحياء
وائل فرغلي ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00البكتريا واﻹنسان والبيئة
أسامة ﷴ عبد الرؤوف ونورا شرقاوي أبازيد دراسات  -صحة عامة
البكتيريا وصحتنا
5.00
علم البيئة
أبي نصر ﷲ عبد العزيز فاضلي ،اﻷستاذ
البيئة من المنظور الشرعي وسبل حمايتها في اﻹسﻼم
5.50
طب وطب أعشاب
الدين ﷴ بن مسعود الشيرازي
والتمريض(
قطب
بيان الحاجة إلى الطب واﻷطباء وآدابهم ووصاياهم ويليه )آداب المريض
3.50
طب عربي
داود بن عمر/اﻷنطاكي
التحفة البكرية في أحكام اﻻستحمام الكلية والجزئية
8.50
طب وطب أعشاب
أحمد شمس الدين
التداوي باﻷعشاب والنباتات قديما وحديثا
8.50
طب وطب أعشاب
أحمد شمس الدين
التداوي بالحبة السوداء في السنة النبوية والطب القديم والحديث
6.00
طب وطب أعشاب
أحمد بن ﷴ البلدي
تدبير الحبالى واﻷطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة اﻷمراض العارضة لهم
8.50
طب وطب أعشاب
تذكرة داود اﻷنطاكي المسمى )تذكرة أولي اﻷلباب( ويليها )ذيل التذكرة( ]1م[ كرتونيه داود بن عمر/اﻷنطاكي
18.00
طب وطب أعشاب
داود بن عمر/اﻷنطاكي
 26.00تذكرة داود اﻷنطاكي )تذكرة أولي اﻷلباب( ويليها )ذيل التذكرة( 1/2
طب أعشاب
تذكرة القليوبي في الطب والحكمة ويليه )الرحمة في الطب والحكمة للصنبري(شهاب الدين أحمد بن سﻼمة/القليوبي
4.00
طب أعشاب
تسهيل المنافع في الطب والحكمة المشتمل على شفاء اﻷجسام وكتاب الرحمةإبراهيم بن عبد الرحمن/اﻷزرق اليمني
7.00
علم البيئة
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
التلوث البيئي )قضايا ومزايا(
2.50
طب وطب أعشاب
أبو مروان عبد الملك بن زهر اﻻيادي اﻻندلسي
التيسير في المداواة والتدبير
8.50
طب وطب أعشاب
أبي ﷴ عبد ﷲ بن أحمد/ابن البيطار
 30.00الجامع لمفردات اﻷدوية واﻷغذية )مفردات ابن البيطار( 1/2
دراسات  -طب
شريف ﷴ عبد السﻼم وعاصم الفرت ،الدكتوران
الجرثومة الحلزونية أو جرثومة المعدة )بين الحقيقة والخرافة(
4.00
طب وطب أعشاب
هيفاء ﷴ اﻷشقر
جمالك سيدتي باﻷعشاب
3.50
طب وطب أعشاب
أبي بكر ﷴ بن زكريا/الرازي
 120.00الحاوي في الطب 1/8
طب وطب أعشاب
نجم الدين محمود الشيرازي
الحاوي في علم التداوي
6.00
مازن عبد ﷲ شعبان طب وطب أعشاب ونباتات
الخضار والفواكه والحبوب
3.00
طب وطب أغذية
ﷴ محمود عبد ﷲ
دفع الداء بالغذاء
3.00
طب وطب أعشاب
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
دفع المضار الكلية عن اﻷبدان اﻹنسانية
3.00
إبراهيم شمس الدين طب أعشاب ومعاجم طبية
دليل العشاب لتجديد القوة والشباب )معجم مبسط لﻸعشاب الجنسية المقوية على الباه
5.00
علم الطب
وائل فرغلي ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00دليل الوقاية من المخاطر الصحية والبيئية ومعالجتها
طب وطب أعشاب
ثابت بن قرة
 10.00الذخيرة في علم الطب )معالجة اﻷمراض باﻷعشاب(
X
علم الطب
حسن بن ﷴ الشافعي/ابن العطار
 18.00راحة اﻷبدان في نزهة اﻷذهان
طب وطب أعشاب
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
رسالة في الطب
1.50
اﻹسﻼمصبحي المازني ،الدكتور تاريخ وطب أعشاب
روائع تاريخ الطب واﻷطباء المسلمين )موسوعة للطب في عصر ازدهار حضارة إسﻼم
5.00
طب وكيمياء
أبي بكر ﷴ بن زكريا/الرازي
سر اﻷسرار في الطب والكيمياء )لونان(
3.50
طب وطب أعشاب
عبد الباسط السيد مصطفى الرفاعي ،الدكتور
السلطاني  -عﻼجك من الطبيعة )كتاب في طب النباتات واﻷعشاب(
كتاب ناشرون 8.50
علم الطب
أحمد الحياتي الطبيب/ابن ﷴ القريشي
شجرة الطب
9.00
طب أعشاب
خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب
شفاء اﻷمراض الجلدية والمعدية بواسطة اﻷعشاب
3.50
طب وطب أعشاب
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
 12.00الشفاء بالنباتات واﻷعشاب والطب الطبيعي من القانون في الطب
علم نفس
هشام أحمد غراب ،الدكتور
الصحة النفسية للطفل
9.50
طب وطب عام
ﷴ محمود عبد ﷲ
عسل النحل غذاء وشفاء
4.00
طب وطب أعشاب
عبد الملك بن حبيب بن سليمان/السلمي اﻷندلسي
العﻼج باﻷغذية الطبيعية واﻷعشاب في بﻼد المغرب )مختصر في الطب(
4.00
دراسات طبية
السﻼم ،الدكتور
لهاﷴوماعبدعليها
شريف
عﻼج فيروس سي ) (Cبين الواقع والخيال )العﻼجات الجديدة لفيروس سي " "Cما
4.00
علم نفس وطب
أسامة إسماعيل قولي ،الدكتور
 14.00العﻼج النفسي بين الطب واﻹيمان
طب وطب أعشاب
خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب
العﻼجات الشعبية لﻸمراض الشائعة
3.50
علم تشريح
فالح يوسف ومازن أحمد وبسام داود ،الدكتور
 18.00علم التشريح
علم البيئة
فوزي عيسى ونور الهدى زيدان وأسامة الحمﻼوي
 15.00علم السموم البيئية
علم الطب
صالح بن نصر ﷲ الحلبي/ابن سلوم
 36.00غاية اﻹتقان في تدبير بدن اﻹنسان )شموا(
طب وصحة عامة
محمود عبد المعطي أبو الرب ،الدكتور
الغذاء والموت البطيء درهم وقاية خير من قنطار عﻼج
3.50
طب وطب أعشاب
أبي الحسن علي بن سهل بن رتن/الطبري
 12.00فردوس الحكمة في الطب
تاريخ  -طب
ﷴ بشير حسن راضي العامري ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00فصول في إبداعات الطب والصيدلة في اﻷندلس
طب وطب أعشاب
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
القانون الصغير في الطب
3.50
طب وطب أعشاب
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
 48.00القانون في الطب 1/3
عبد الرزاق بن حمدوش الجزائري ،الشيخ طب أعشاب ومعاجم
كشف الرموز في شرح العقاقير واﻷعشاب
5.00
طب وطب أعشاب
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
 14.00الكليات في الطب
طب أعشاب
عمر/اﻷنطاكي
اﻻنطاكي
داود بن
مجمع المنافع البدنية ويليه )المفيد في الطب( ويليه )الملكي في الطب( )مجموع رسائل داود
8.50
طب وصحة عامة
مجموعة من اﻻختصاصيين
 132.00مجموعتنا العلمية الطبية 1/25
طب وصحة عامة
مجاهد راغب البسرة ،الدكتور
أمراض القلب الخلقية والمكتسبة عند اﻷطفال )مجموعتنا العلمية الطبية (-1-
5.00
طب وصحة عامة
مجاهد راغب البسرة ،الدكتور
اﻷمراض المعدية التي تصيب الطفل )مجموعتنا العلمية الطبية (-2-
5.00
طب وصحة عامة
طه حسن ،الدكتور
أسرار الرغبة والسلوك الجنسي )مجموعتنا العلمية الطبية (-3-
5.00
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21 978-2-7451-2218-6
162 978-2-7451-3292-5
78 978-2-7451-2913-0
284 978-2-7451-6911-2
68 978-2-7451-4950-3
21 978-2-7451-0663-6
240 978-2-7451-9857-0
216 978-2-7451-2806-5
978-2-7451-2961-1

5

108 978-2-7451-3361-8
216 978-2-7451-2865-2
255 978-2-7451-0783-1
270 978-2-7451-3362-5
162 978-2-7451-2772-3
75 978-2-7451-9414-5
66 978-2-7451-2625-2
45 978-2-7451-9139-7
533 978-2-7451-3569-8
144 978-2-7451-5130-8
180 978-2-7451-4016-6
87 978-2-7451-6526-8
85 978-2-7451-8854-0
189 978-2-7451-2811-9
53 978-2-7451-3190-4
92 978-2-7451-8161-9
180 978-2-7451-1085-5
180 978-2-7451-2633-7
240 978-2-7451-9118-2
51 978-2-7451-5171-1
207 978-2-7451-2812-6
49 978-2-7451-7572-4
52 978-2-7451-9850-1
28 978-2-7451-8856-4
180 978-2-7451-4143-9
53 978-2-7451-3576-6
78 978-2-7451-7826-8
225 978-2-7451-3756-2
12 978-2-7451-2617-7
162 978-2-7451-1269-9
49 978-2-7451-4907-7
76 978-2-7451-3356-4
978-2-7453-6989-1

9

144 978-2-7451-6702-6
120 978-2-7451-6701-9
120 978-2-7451-6652-4

20

طب

طب أعشاب

2016
2000
2018
2018
2002
2005
2013
2002
2020
2020
2022

2009
2003
2017
2009
2016
2004
2016
2014
2016
2010
2007
2020
2022

2021

2001
2001
2001
2005
2019

2018
2002
2006
2003
2010
2016
2005
2014
2008
2004
2018
2006
2006
2013
2021

2018
2003
2002
2014
2003
2009
2004
2005
2003
2010
2010
2010
2010

ISBN

سعة

المؤلف

144 978-2-7451-6636-4

طه حسن ،الدكتور

120 978-2-7451-6640-1
84 978-2-7451-5120-9
153 978-2-7451-0308-6
200 978-2-7451-0386-4
180 978-2-7451-0408-3
90 978-2-7451-0520-2
135 978-2-7451-0528-8
216 978-2-7451-0544-8
180 978-2-7451-0851-7
216 978-2-7451-1027-5
192 978-2-7451-1107-4
180 978-2-7451-1116-6
92 978-2-7451-6923-5
120 978-2-7451-7071-2
144 978-2-7451-7070-5
72 978-2-7451-6961-7
96 978-2-7451-6966-2
64 978-2-7451-6967-9
92 978-2-7451-6960-0
68 978-2-7451-6964-8
44 978-2-7451-6963-1
76 978-2-7451-2626-9
216 978-2-7451-2810-2
53 978-2-7451-3090-7
28 978-2-7451-0060-3
85 978-2-7451-5422-4
51 978-2-7451-1474-7
90 978-2-7451-9166-3
165 978-2-7451-2875-1
81 978-2-7451-3293-2
66 978-2-7451-3990-0
180 978-2-7451-9477-0
80 978-2-7451-3760-9
200 978-2-7451-9825-9
85 978-2-7451-9232-5
58 978-2-7451-8786-4
74 978-2-7451-8811-3
144 978-2-7451-2634-4
144 978-2-7451-7379-9
978-2-7453-2408-1

6

130 978-2-7453-1837-0
150 978-2-7453-1838-7
150 978-2-7453-1839-4
150 978-2-7453-1840-0
150 978-2-7453-1841-7
150 978-2-7453-1842-4
150 978-2-7453-1843-1
150 978-2-7453-1844-8
170 978-2-7453-1845-5
134 978-2-7453-1846-2
125 978-2-7453-1847-9
120 978-2-7453-1848-6
140 978-2-7453-1849-3
115 978-2-7453-1850-9
120 978-2-7453-1851-6
150 978-2-7453-1852-3
150 978-2-7453-1853-0
150 978-2-7453-1854-7
150 978-2-7453-1855-4
150 978-2-7453-1856-1
150 978-2-7453-1857-8
120 978-2-7453-1858-5

السعر $عنوان الكتاب
اﻹيدز )مجموعتنا العلمية الطبية (-5-
5.00
طه حسن ،الدكتور
اﻷمراض التناسلية والمشاكل الجنسية )مجموعتنا العلمية الطبية (-4-
5.00
إسﻼم صبحي المازني ،الدكتور
المرشد الطبي للفرد واﻷسرة قبل أن تذهب إلى الطبيب
6.00
خليل محسن ،الدكتور
اﻹسعافات اﻷولية )ساعد نفسك وأسرتك(
5.00
خليل محسن ،الدكتور
اﻷمراض العصبية والنفسية عند اﻷطفال واﻷوﻻد
3.00
معن ضاهر ريشا ،الدكتور
اﻹيدز أسبابه عﻼجه والوقاية منه
3.00
خليل محسن ،الدكتور
تربية وتغذية اﻷطفال واﻷوﻻد
4.50
خليل محسن ،الدكتور
التسمم عند اﻷطفال واﻷوﻻد أسبابه وطرق عﻼجه
4.50
تعلم العيش مع داء السكري )دون أنسولين( ما يجب أن تعرفه أنت وعائلتك عن السكري مروان منير مسلوب
3.50
خليل محسن ،الدكتور
الربو والحساسية عند اﻻطفال واﻻوﻻد
3.50
خليل محسن ،الدكتور
الصداع عند اﻷطفال واﻷوﻻد
3.00
غيتا ضاهر ،الدكتور
العناية بالطفل ونموه
3.50
معن ضاهر ريشا ،الدكتور
غذاء الحامل
3.00
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور
مرض البروسيﻼ )حمى البحر اﻷبيض المتوسط( )مجموعتنا العلمية الطبية (-17-
6.00
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور
زراعة اﻻعضاء بين الواقع والمأمول )مجموعتنا العلمية الطبية (-18-
5.00
شعبان خلف ﷲ ،الدكتور
العﻼج بالخﻼيا الجذعية )ثورة في الطب الحديث( )مجموعتنا العلمية الطبية (-19-
4.00
تلوث البيئة )أسبابه ،أنواعه ،مخاطره وعﻼجه( )مجموعتنا العلمية الطبية  (-20-جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
8.50
جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
موسوعة الطفل )مجموعتنا العلمية الطبية (-21-
6.00
جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
موسوعة المرأة )مجموعتنا العلمية الطبية (-22-
8.50
جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
عالج نفسك بنفسك )مجموعتنا العلمية الطبية (-23-
6.00
جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
امراض العصر )مجموعتنا العلمية الطبية (-24-
8.50
جاسم ﷴ جندل ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00الطب الشعبي )مجموعتنا العلمية الطبية (-25-
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
مختصر تذكرة اﻹمام السويدي في الطب
8.50
خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب
معالجة اﻷمراض المزمنة والمستعصية بواسطة اﻷعشاب
3.50
الملك المظفر يوسف بن عمر/الغساني التركماني
 12.00المعتمد في اﻷدوية المفردة
حسان قبيسي ،الدكتور
 26.00معجم اﻷعشاب والنباتات الطبية  -أربعة ألوان
المظفر بن مجد الدين/ابن قاضي بعلبك
والعطور(
مفرح النفس )ما يجلب الفرح والسرور من اﻷطعمة واﻷدوية واﻷنغامبدر الدين
7.00
القزويني/زكريا بن ﷴ
 14.00مفيد العلوم ومبيد الهموم
فوزي إسماعيل عيسى ،اﻷستاذ الدكتور
الملوثات البيئية وتأثيراتها الجانبية
9.50
أبي بكر ﷴ بن زكريا/الرازي
من ﻻ يحضره الطبيب أو )طبيبك قبل وصول الطبيب(
5.00
أبو المنى داود بن أبي نصر الكوهين
منهاج الدكان ودستور اﻷعيان في أعمال وتراكيب اﻷدوية النافعة لﻸبدان
8.50
ابن النفيس
الموجز في الطب
9.00
داود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
(-1الحديثةأحمد
العﻼج بالتربة )الطين  -الوحل  -الرمل( )سلسلة الموصلي لعلوم التربة مظفر
7.00
بالتربةالدكتور
الجنائية،اﻷستاذ
التحقيقاتالموصلي
مظفر أحمد داود
علم التربة الجنائي )سلسلة الموصلي لعلوم التربة الحديثة ) (-2-كتاب يربط
9.50
الحديثةداود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
مظفر أحمد
مياه اﻻمطار لصحة التربة والنبات واﻻنسان )سلسلة الموصلي لعلوم التربة
5.00
وائل فرغلي ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00الميكروبات والصناعة )اسس وتطبيقات هامة(
مظفر أحمد داود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
 14.00النباتات السامة واستخدام مكوناتها في صناعة اﻷدوية
المعاصرةأحمد داود الموصلي ،اﻷستاذ الدكتور
مظفر
 12.00النباتات الطبية في المدونات اﻵثارية والمراجع اﻹسﻼمية والمصادر
عبد الملك بن زهر اﻷندلسي
النشاط والقوة والشفاء في اﻷغذية وهو كتاب اﻷغذية
5.00
صﻼح ﷴ الصافي
الوصفات العشبية المجربة لﻸمراض العشرة المستعصية
4.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
 56.50سلسلة علم النفس 1/22
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم النفس  -جزء  / 1 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
مدخل إلى علم النفس  -جزء  / 2 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
رحلة في علم النفس  -جزء  / 3 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
التحليل النفسي  -جزء  / 4 -سلسلة علم النفس
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
مبادىء الطب النفسي  -جزء  / 5 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
سيكولوجية العقل البشري  -جزء  / 6 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
سيكولوجية التربية  -جزء  / 7 -سلسلة علم النفس
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
سيكولوجية الطفولة  -جزء  / 8 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
السلوك اﻹنساني  -جزء  / 9 -سلسلة علم النفس
2.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
مقدمة في علم الفن والجمال  -جزء  / 10 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم النفس اﻻجتماعي  -جزء  / 11 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم النفس اﻻجتماعي في الصناعة  -جزء  / 12 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم النفس الصناعي  -جزء  / 13 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم نفس الشخصية  -جزء  / 14 -سلسلة علم النفس
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم نفس اﻹشاعة  -جزء  / 15 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الحياة النفسية  -جزء  / 16 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم النفس بين الشخصية والفكر  -جزء  / 17 -سلسلة علم النفس
2.50
دراسة علمية بين علم النفس اﻻجتماعي والعلوم اﻷخرى  -جزء  / 18 -سلسلة علم النفسكامل ﷴ ﷴ عويضة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
القدرات العقلية في علم النفس  -جزء  / 19 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الصحة في منظور علم النفس  -جزء  / 20 -سلسلة علم النفس
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
مشكﻼت الطفل  -جزء  / 21 -سلسلة علم النفس
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
علم نفس النمو  -جزء  / 22 -سلسلة علم النفس
2.50

موضوع

سنة

طب وصحة عامة

2010

طب وصحة عامة

2010

طب وصحة عامة

2006

طب وصحة عامة

2006

طب وصحة عامة
طب وصحة عامة
طب وصحة عامة
طب وصحة عامة
طب وصحة عامة

2002

طب وصحة عامة
طب وصحة عامة
طب وصحة عامة

2003

طب وصحة عامة
طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وصحة عامة

2011

طب وطب أعشاب
طب وطب أعشاب

2002

طب وطب أعشاب

2016

معاجم طبية وطب أعشاب 2010
طب أعشاب وصحة عامة 2007
طب وطب أعشاب

2000

دراسات بيئية

2018

طب وطب أعشاب
طب وطب أعشاب

2001

طب وطب أعشاب

2004

طب شعبي

2020

علم التربة  -طب شرعي

2020

علم البيئة  -علم المياه

2022

دراسات علمية

2018

دراسات طبية

2018

طب أعشاب

2016

طب وطب أعشاب

2002

طب وطب أعشاب

2012

علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس
علم نفس

آداب اللقاء والمعاشرة الزوجية
81 978-2-7451-9510-4

9.50

اجنحة الحب )إضاءات في طريق السعادة الزوجية(
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نور الدين قوطيط علم اﻻجتماع  -دراسات

2019

ISBN

سعة

المؤلف

160 978-2-7451-4247-4

أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي

180 978-2-7451-2940-6
144 978-2-7451-3388-5
180 978-2-7453-3436-3

توزيع

144 978-2-7451-4774-5
162 978-2-7451-4363-1
180 978-2-7451-4212-2
66 978-2-7451-4596-3
200 978-2-7451-1086-2

X

59 978-2-7451-5507-8
90 978-2-7451-7311-9
243 978-2-7451-1305-4
144 978-2-7453-3478-3
70 978-2-7451-4805-6
51 978-2-7451-5488-0

توزيع

السعر $عنوان الكتاب
آداب الصحبة والمعاشرة
4.00
2015
آداب إسﻼمية
ﷴ أمين الضناوي
أصول المعاشرة الزوجية في الكتاب والسنة
3.50
2011
ﷴ أمين الضناوي فقه ومعاشرة زوجية
تحفة العروسين في سعادة الزوجين )كتاب في أصول وآداب المعاشرة الزوجية لكل شاب وشابة
5.00
علي الكاتبي القزويني طب ومعاشرة زوجية 2002
جوامع اللذة
5.00
2005
أحكام فقهية
ﷴ رشيد رضا ،الشيخ
حقوق النساء في اﻹسﻼم  -نداء للجنس اللطيف
5.50
ﷴ أمين الضناوي فقه عام وأحكام فقهية 2008
الحﻼل والحرام في اللقاء بين الزوجين على ضوء الكتاب والسنة  -لونان
4.00
2004
أحكام فقهية
جمال بن ﷴ بن محمود
الزواج العرفي في ميزان اﻹسﻼم
3.50
2004
فقه عام
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
ضوء السماء شرح عشرة النساء
9.50
النسائي/أحمد بن شعيب حديث وأحكام فقهية
كتاب عشرة النساء من السنن الكبرى
3.50
2016
فقه
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
العﻼقات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة النبوية وأقوال اﻷئمة  -لونان
9.50
الحراني/ابن تيمية فقه حنبلي وأحكام فقهية 2011
أحمدبها
يتعلق
العباس
الزوجيةأبيوما
فتاوى العروسين من أجوبة ابن تيمية الحراني لمسائل متعددة في الحياةتقي الدين
7.50
2006
عبد القادر أحمد عطا فقه ومعاشرة زوجية
اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة
3.50
2002
أدب وفقه عام
أبي جعفر أحمد بن أحمد بن هشام/السلمي
محاسن النساء
5.00
2007
فقه عام
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
مفاتيح السعادة الزوجية
8.50
نصر السموأل بن يحيى المغربي طب ومعاشرة زوجية 2008
ومتعلقاتها(
أبو
 14.00نزهة اﻷصحاب في معاشرة اﻷحباب )كتاب في المعاشرة الزوجية وآدابها
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موضوع

سنة

تصوف وأخﻼق

2021

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

العلوم التربوية والتعليمية والرياضية
اﻻبتكار الناجح )كيف تبتكر وتستثمر ابتكارك بطريقة عملية(
اﻻتجاهات الحديثة لﻺشراف والتقويم في المجال التربوي والرياضي
دراسات إسﻼمية
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور
أخﻼقيات التعامل اﻷسري في اﻹسﻼم
تربية وتعليم
محمود ربيعي ومازن الشمري ومازن كزار ،الدكتور
إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم
تربية وتعليم
عﻼء حاكم الناصر ،الدكتور
اﻹدارة واﻹشراف والتعليم الثانوي
تربية رياضية
ناهدة عبد زيد الدليمي ،اﻷستاذة الدكتورة
أساليب في التعلم الحركي
دراسات علمية
سائر بصمه جي ،الدكتور
أسس اﻻختراع )تأسيس تمهيدي لنشر ثقافة اﻻختراع في المجتمع العربي(
تربية وتعليم
محمود الربيعي ومازن كزار وعلي الصائغ
اﻹشراف والتقويم في التربية والتعليم
أصول ترجمة
حديد ،الدكتور ترجمة
واﻹعﻼنية
حسيب إلياس
أصول الترجمة  -دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة )الترجمة الفورية واﻷدبية
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
سلسلة التزام المعايير اﻷخﻼقية للمهن 1/13
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المؤسسة التعليمية )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام الحﻼق )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام الصحفي )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المنشأة الصناعية )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام الصيدلي )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المنشأة الغذائية )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام القاضي )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المؤسسة المالية اﻹسﻼمية )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المحاسب )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المحامي )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المعلن )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المقاول )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
تنمية إدارية
مؤسسة التزام للمعايير اﻷخﻼقية
التزام المهندس )سلسلة المعايير اﻷخﻼقية للمهن(
دراسات أكاديمية
حسيب إلياس حديد ومزاحم الخياط ،الدكتور
أهداف التعليم العالي
تربية بدنية
علي حسين هلول ورشاد طارق يوسف
أوضاع العرض والتمارين البدنية في درس التربية الرياضية
دراسات تربوية
جميل حمداوي ،الدكتور
البحث التربوي )مناهجه وتقنياته(
دراسات علمية
المصلحةالسﻼم رياح ،الدكتور
عبد
البحث العلمي وأثره في التنمية الشاملة من التأرجح بين التراث والتجديد إلى رصد
إدارة
مسلم السعد وﷴ منهل وهاشم العبادي ،الدكتور
بطاقة العﻼمات المتوازنة )مدخل لﻺدارة المستدامة(
دراسات عامة
سائر بصمه جي ،الدكتور
بنية اﻻكتشاف العلمي )كيف يتوصل العلماء والباحثون ﻻكتشافاتهم العلمية(
دراسات علمية
سائر بصمه جي ،الدكتور
تاريخ علم الميكانيك )مراحل تطور الكينماتيك والديناميك والستاتيك(
حسام سباط ،الدكتور دراسات في الترجمة
تحديات النهوض بالترجمة في العالم العربي
دراسات عامة
عباس هاني الجراخ ،الدكتور
تحقيق المخطوطات )مناهجه  -قواعده  -أعﻼمه(
إدارة أعمال
الهادي المشعال
التخطيط وتحسين أداء المؤسسات اﻹنتاجية والخدمية في البيئة العربية واﻹسﻼمية
تربية وتعليم
رعد رزوقي وحيدر إبراهيم وضمياء داود،الدكتور
التدريس وأهدافه
دراسات عامة
ميهالي سيزنتميهالي
تدفق اﻹبداع )اﻻكتشاف واﻻختراع من منظور علم النفس(
تربية إسﻼمية
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
التربية الدينية بالقصص 1/4
تربية إسﻼمية
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
التربية الدينية بالقصص )(-1-
تربية إسﻼمية
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
التربية الدينية بالقصص )(-2-
تربية إسﻼمية
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
التربية الدينية بالقصص )(-3-
تربية إسﻼمية
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
التربية الدينية بالقصص )(-4-
دراسات تربوية
أيوب دخل ﷲ ،الدكتور
التربية ومشكﻼت المجتمع في عصر العولمة
ترجمة
ماثيو كيدير ،اﻷستاذ الدكتور
الترجمة اﻹعﻼنية
دراسات عامة
حسيب إلياس حديد ،الدكتور ترجمة
الترجمة الصحفية
علم الترجمة
حسيب إلياس حديد ،الدكتور ترجمة
الترجمة القانونية
عبد العزيز قاسم ﷴ الطائي ،اﻷستاذ علم التصوير الفوتوغرافي
التصوير الفوتوغرافي )علم وفن(
دراسات تربوية
والتصميم(هاشم الكاظمي ،اﻷستاذ الدكتور
ظافر
التطبيقات العملية لكتابة الرسائل واﻷطاريح التربوية والنفسية )التخطيط
تربية بدنية
وسام عبد الحسين وسامر متعب ،الدكتور
التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضية
دراسات علمية
الحسين ،الدكتور
الجامعية
صﻼح عبد
والدراسات
التعلم المتناغم مع الدماغ )تطبيقات ﻷبحاث الدماغ في التعلم( )سلسلة الرسائل وسام
تربية رياضية
محمود داود الربيعي ،اﻷستاذ الدكتور
التعلم والتعليم في التربية البدنية والرياضة
دراسات تربوية
أيوب دخل ﷲ ،الدكتور
التعلم ونظرياته
قواعد لغة عربية
أحمد علي همام ،الدكتور
تعليم اللغة والثقافة للناطقين بغير العربية )اربعة الوان(
تربية وتعليم
التعليم المفيد عند ابن خلدون في مقدمة كتابه العبر )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعيةأحميدة العوني ،الدكتور
تربية رياضية
محمود داود الربيعي ،اﻷستاذ الدكتور
التقويم واﻹرشاد والتوجيه في الميدان التربوي والرياضي
علم اﻻجتماع
ناريمان يوسف سنتينا
تلوث بيئة الطفل تلفزيونيا من خﻼل الرسوم المتحركة
تربية رياضية
ظافر الكاظمي ومازن الطائي ،اﻷستاذ الدكتور
التنس  -اﻹعداد الفني واﻷداء الخططي )تعليم  -تطوير  -تدريب  -قواعد(
دراسات علمية
بنيحيى إبراهيم
تنمية الذكاء العاطفي
تربية وتعليم
عبد ﷲ سﻼمة
توظيف التفكير في العملية التعليمية
،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -تعلم وتعليم
الجامعية
والدراسات الشمري
الرسائل الباوي وثاني
توظيف ستراتيجيات التعلم النشط في اكتساب عمليات العلم )سلسلة ماجدة
تحسين ذاتي
ﷴ بنساسي ،اﻷستاذ
ثﻼثية النجاح )الطريق إلى النجاح من القرار الصحيح إلى لحظة التميز(
تربية إسﻼمية
إندونيسيا خالد حسون ،الدكتورة
جوانب تربية اﻷوﻻد وطرقها في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
علم نفس
ﷴ حولة
حبسة الطفل المكتسبة )دراسة نفسية  -لسانية في نظام المحورية من خﻼل سيرة السرد
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ تربية وتعليم  -عقيدة
الحديقة الدينية للبنين والبنات ) 1/4عقائد ،عبادات ،تهذيب ،قصص(
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ تربية وتعليم  -عقيدة
الحديقة الدينية للبنين والبنات )) (-1-عقائد ،عبادات ،تهذيب ،قصص(
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ تربية وتعليم  -عقيدة
الحديقة الدينية للبنين والبنات )) (-2-عقائد ،عبادات ،تهذيب ،قصص(
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السعر $عنوان الكتاب
الحديقة الدينية للبنين والبنات )) (-3-عقائد ،عبادات ،تهذيب ،قصص(
7.00
2020
ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ تربية وتعليم  -عقيدة
الحديقة الدينية للبنين والبنات )) (-4-عقائد ،عبادات ،تهذيب ،قصص(
7.00
2013
دراسة في ثقافة
الجيﻼلي الغرابي ،اﻷستاذ الدكتور
دراسات في الثقافة الشعبية
7.50
2005
تربية إسﻼمية
،اﻷستاذة السيدة
التربوي
مسكي
دورها
وخاصة جميل
دور المرأة المسلمة في توجيه اﻷبناء )كتاب يبحث في مكانة المرأة المسلمة سميرة
7.00
X
2018
دراسات علمية
وليد العيد ،الدكتور
الذكاء والذكاءات المتعددة
9.50
2015
رياضة
حسين العبودي ولقاء النداوي ،الدكتور
الرؤية البصرية والنشاط الرياضي )قياسات  -اختبارات  -تدريبات(
7.00
2018
علم البحث
ﷴ بن أبي بكر المرعشي/ساجقلي زاده
الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة )شموا(
3.50
2012
تربية رياضية
مازن أحمد ومازن كزار ،اأستاذ الدكتور
 12.00الريشة الطائرة بين التعلم والتدريب
2017
تربية بدنية
والتأهيل(صبري فرج ،اﻷستاذ الدكتور
جمال
 30.00السرعة واﻹنجاز الرياضي )التخطيط  -التدريب  -الفسيولوجيا  -اﻹصابات
2018
تربية وتعليم
لطيف وجميلة سهيل
بالتربية
واستبرق
والمهتمين
المعلمينونبيل ﷴ
رعد زروقي
 70.00سلسلة التفكير وانماطه  1/5يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين
2018
تربية وتعليم
لطيف ،اﻷستاذ
بالتربية
والمهتمينواستبرق
سلسلة التفكير وانماطه ) (-1-يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين المعلمينرعد رزوقي
14.00
2018
تربية وتعليم
سهيل ،اﻷستاذ
بالتربية
رزوقي وجميلة
والمهتمين
سلسلة التفكير وانماطه ) (-2-يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين المعلمين رعد
14.00
2018
تربية وتعليم
بالتربية ﷴ ،اﻷستاذ
رزوقي ونبيل
والمهتمين
رعد
 14.00سلسلة التفكير وانماطه ) (-3-يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين المعلمين
2018
تربية وتعليم
بالتربيةداود ،اﻷستاذ
والمهتمين وضمياء
رزوقي ونبيل ﷴ
المعلمين
سلسلة التفكير وانماطه ) (-4-يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين رعد
14.00
2018
تربية وتعليم
بالتربية ﷴ ،اﻷستاذ
رزوقي ونبيل
والمهتمين
رعد
 14.00سلسلة التفكير وانماطه ) (-5-يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المربين المعلمين
2017
علم نفس
مدحت عبد الرزاق الحجازي
سيكولوجية الطفل في مرحلة الروضة
8.50
2011
تربية رياضية
محمود الربيعي وسعيد حمدامين ،الدكتوران
 18.00طرائق تدريس التربية الرياضية وأساليبها
2016
دراسات ترجمية
مختار درقاوي ،الدكتور
طرائق تعريب المصطلح وصناعة التعريف في الدرس اللساني العربي الحديث
6.00
2021
تربية وتعليم
باسل يونس ذنون الخياط ،الدكتور
عالم اﻷخطاء
6.00
2012
علم اﻻثار
عمر جسام العزاوي
علم اﻵثار في العراق )نشأته وتطوره(
7.00
2018
دراسات تربوية
التعليمية
العمليةﷲ ،الدكتور
أيوب دخل
علم النفس التربوي -الخصائص النمائية والفروق الفردية والبيئة الصفية وانعكاساتها على
6.00
2015
علم نفس
هشام أحمد غراب ،الدكتور
علم نفس النمو من الطفولة إلى المراهقة
9.50
2015
دراسات تربوية
أيوب دخل ﷲ ،الدكتور
 12.00علوم التربية )تاريخها ،فلسفتها ،مناهجها(
2021
دراسات  -اجتماع
ﷴ بن أحمد رفيق
العنف ضد المرأة )تاريخه  -أسبابه  -عﻼجه(
3.50
حسن باشا/زاده علم البحث والمناظرة 2018
فتح الوهاب في شرح رسالة اﻵداب للكلنبوي )شموا(
5.00
2018
تربية بدنية
مازن عبد الهادي أحمد ومازن هادي كزار ،الدكتور
 14.00فسيولوجيا الحركة
2012
إدارة وتربية
محمود داود الربيعي ،اﻷستاذ الدكتور
 18.00الفكر اﻹداري المعاصر في التربية والتعليم
2019
الزبير مهداد دراسات  -تربية وتعليم
الفكر التربوي عند اﻹمام الشاطبي
5.00
2014
دراسات عامة
رعد حمزة شكير الدجيلي
 12.00الفنون الكشفية وتطبيقاتها
2021
تربية وتعليم
أحمد بن فضل ﷲ/المولوي
فيض الحرم في آداب وشرائط المطالعة وما يتعلق بها
5.00
2015
تربية بدنية
الرياضيةكزار ،الدكتور
ومازن هادي
التربية
الهادي أحمد
كلياتعبدومعاهد
قراءات متقدمة في التعلم والتفكير )مدخل في علوم الحركة لطلبة مازن
14.00
2012
دراسات تربوية
المستقبليحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
هاشم
قضايا وهموم جامعية ومجتمعية عامة )دراسات في التعليم العالي وتحديات
7.00
2019
تربية بدنية
ثائر رشيد مطر ،اﻷستاذ الدكتور
القواعد العامة لﻸلعاب الكشفية
9.50
2018
تعليم لغات  -قواعد
حسيب إلياس حديد ،الدكتور
قواعد اللغة اﻹنكليزية ]عربي/انكليزي[
6.00
2016
قواعد لغة
حسيب إلياس حديد ،الدكتور
قواعد اللغة الفرنسية ]عربي/فرنسي[
9.50
2019
تربية وتعليم
شيماء صبحي أبو شعبان وأسعد حسين عطوان
القياس والتقويم التربوي
8.50
2015
تربية بدنية
ناهدة الدليمي وعادل خزعل ورائد مشتت
الكرة الطائرة الحديثة ومتطلباتها التخصصية
9.50
2011
تنمية بشرية
أحمد طقش ،اﻹعﻼمي
كيف تجعل كل من يعرفك يحبك
7.00
2016
دراسات عامة
بريت ستيرن
 12.00كيف يفكر المخترعون ؟
2022
تربية وتعليم
عبد الرحيم صادقي
ﻷجل تعليم إبداعي
6.00
2018
مهارات إداراية
جابر شعيب اﻹسماعيل ،الدكتور
المالية للقادة )أفضل الممارسات المالية للقادة وكبار التنفيذيين(
7.00
2021
فنون جميلة
اليدوية قاسم ﷴ الطائي ،اﻷستاذ
عبد العزيز
مبادئ الرسم واﻻعمال اليدوية مع أصول تعليمهما للمبتدئين ويليه )المصنوعات
8.00
ﷴ بو طاهر بن أحمد بن الشيخ الحسانيتربية إسﻼمية  -زهد ورقائق 2022
مداخل الشيطان إلى اﻹنسان
5.00
2007
مناهج البحث ولغة
رفيق اﻹسﻼم المدني ،المفتي
المدخل إلى أعداد البحث
2.50
2021
تربية وتعليم
محمود الربيعي ومازن كزار ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00مدرسة المستقبل الفعالة
2019
تربية وتعليم
محمود الربيعي ومازن كزار وشيماء عبد الزهره
المرتكزات اﻷساس للتعلم التعاوني
9.50
2007
إدارة
بشير واصف الرافعي
المرشد المثالي في المراسﻼت والسكرتاريا )نصوص وأجوبة المراسﻼت(
8.50
2015
إرشاد مهني
سميح جابر ،المهندس
 12.00دليل إعداد البرامج والمواد التدريبية
توزيع
2015
إرشاد مهني
عبد السﻼم الدويبي وعلي الحوات ،الدكتور
المدخل إلى التوجيه واﻹرشاد المهني
4.00
توزيع
2015
إرشاد مهني
رمضان السنوسي وعبد السﻼم الدويبي ،الدكتور
حاضنات اﻷعمال والمشروعات الصغرى
6.00
توزيع
2015
إرشاد مهني
منذر واصف المصري ،الدكتور المهندس
 12.00اقتصاديات التعليم والتدريب المهني
توزيع
2015
إرشاد مهني
أحمد مصطفى ،المهندس
 15.00المعايير واﻹختبارات المهنية على المستوى العربي
توزيع
2015
إرشاد مهني
طارق العاني وأكرم الجميلي ،الدكتور
 10.00طرائق التدريس والتدريب المهني
توزيع
2015
إرشاد مهني
عبد السﻼم الدويبي وعلي الحوات ،الدكتور
توجهات تطبيقية في التوجيه واﻹرشاد المهني
4.00
توزيع
2015
إرشاد مهني
طارق العاني ونصير السامرائي وعلي التميمي
 10.00الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني وسوق العمل
توزيع
2015
إرشاد مهني
رمضان السنوسي وعبد السﻼم الدويبي ،الدكتور
دليل الموجه والمرشد المهني
4.00
توزيع
2015
إرشاد مهني
رمضان السنوسي وعبد السﻼم الدويبي وعلي الحوات
تخطيط ومتابعة فعاليات التوجيه واﻹرشاد المهني
8.00
توزيع
2015
إرشاد مهني
أياد عبد الكريم وسعد المحياوي ،الدكتور
 10.00إدارة مؤسسات التدريب المهني والتقني
توزيع
2016
دراسات عامة
سائر بصمه جي ،الدكتور
مصادر اﻷفكار المبتكرة )دليل المبدعين لمنابع اﻷفكار القوية(
8.50
2014
دراسات عامة
رياض عثمان ،الدكتور
معايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعية )اﻷسس العملية بالتطبيق والتمثيل لوضغ الخطة
8.50
2013
تربية
أوكوستو كيري ،الدكتور
مفاتيح التربية السعيدة
6.00
2021
خالد جمال طه إمام أحمد ،الدكتور موارد بشرية  -مهارات
 10.00مفاتيح الشخصية المتميزة وصفة النجاح في الحياة
2011
علم الحركة وتربية
ناهدة عبد زيد الدليمي ،الدكتورة
مفاهيم في التربية الحركية
8.50
2011
تربية  -إجتماع
دﻻل كاظم عبيد
مفهوم حرية المرأة في ضوء الفكر التربوي اﻹسﻼمي
كتاب ناشرون 6.00
2006
تربية إسﻼمية
اﻷستاذة السيدة سميرة جميل مسكي
مكانة المرأة في اﻷسرة ودورها التربوي في منظور اﻹسﻼم
8.50
2014
حكم ومواعظ
وائل حافظ خلف
من روائع وصايا اﻵباء لﻸبناء
8.50

24

موضوع

سنة

تربية وتعليم  -عقيدة

2020

ISBN

سعة

المؤلف

117 978-2-7451-9262-2

أسعد عطوان ويوسف مطر ،الدكتور

68 978-2-7451-4710-3
135 978-2-7451-7087-3
135 978-2-7451-5719-5
198 978-2-7451-7724-7
16 978-2-7451-9882-2
85 978-2-7451-7487-1
60 978-2-7451-9689-7
26 978-2-7451-8559-4
135 978-2-7451-8835-9
135 978-2-7451-8501-3

السعر $عنوان الكتاب
مناهج البحث العلمي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
مناهج البحث
مصطفى حلمي ،الدكتور
مناهج البحث في العلوم اﻹنسانية بين علماء اﻹسﻼم وفﻼسفة الغرب
9.50
تربية رياضية
محمود داود الربيعي ،اﻷستاذ الدكتور
مناهج التربية الرياضية
6.00
مناهج البحث
ﷴ قاسم الشوم ،اﻷستاذ الدكتور
منهجية البحث وعلم المكتبات وتحقيق المخطوطات
5.50
علم اﻻثار
عمر جسام العزاوي
موجز علم اﻵثار
6.00
بشير برمان علم الفهرسة  -علم التحقيق
 35.00موسوعة التراث والمخطوطات العربية وكيفية تحقيقها 1/2
تربية وتعليم
محمود الربيعي ومازن الشمري ومازن كزار
نظريات التعلم والعمليات العقلية
9.50
تربية وتعليم
رعد رزوقي وحيدر إبراهيم وضمياء داود،الدكتور
 12.00نظرية التلقي واﻻستراتيجيات المنبثقة منها
اتصاﻻت
هشام ﷴ شريف عرودكي ،الدكتور المهندس
 18.00نظم اﻻتصاﻻت الخلوية )أسس ومبادئ(
ليلى مطالي دراسات في التسويق
الوجيز في التسويق اﻹلكتروني
6.00
دراسات رياضية
حسين علي كنبار العبودي ،الدكتور
الوظائف والمهارات البصرية في المجال الرياضي
6.00
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موضوع

دراسات أكاديمية

سنة

2018
2005
2011
2007
2012
2021

2013
2022

2015
2016
2016

ISBN

سعة

978-2-7451-7493-2

ابن رشد ودعوته إلى الفلسفة ويليه )كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة
3.50
196
2010
فلسفة ولغة
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
أسباب حدوث الحروف
9.50
81
2005
تاريخ وفلسفة
مصطفى حلمي ،الدكتور
اﻹسﻼم والمذاهب الفلسفية
9.50
64
2007
عقيدة
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
اﻹيمان والمعرفة والفلسفة
3.50
198
تاريخ وفلسفة
ﷴ لطفي جمعة
تاريخ فﻼسفة اﻹسﻼم في المشرق والمغرب
9.00
توزيع
63
2013
فلسفة
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
تهافت التهافت  -لونان
9.50
55
2004
فلسفة
تهافت الفﻼسفة  -الطوسي ويليه )الرد على الزنادقة لﻺمام أحمد بن حنبل(عﻼء الدين علي بن ﷴ البتاركاني/الطوسي
8.50
72
2018
فلسفة
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
تهافت الفﻼسفة  -الغزالي
7.00
92
أخﻼق وفلسفة
أبي علي أحمد بن ﷴ بن يعقوب/ابن مسكويه
تهذيب اﻷخﻼق
4.00
X
200
2018
علم الفلسفة
عز الدولة سعد بن منصور/ابن كمونة
 11.00جامع آراء الفﻼسفة )الحكمة الجديدة في المنطق(
68
2004
فلسفة
ابن سينا وعمر الخيام
جامع البدائع )يحتوي على سبعة عشر رسالة(
4.00
135
2010
أخﻼق وفلسفة
الصديق بن ﷴ بن قاسم بوعﻼم
جماليات اﻹحسان )مدخل إلى الرؤية الجمالية اﻹسﻼمية(
3.50
198
2006
فلسفة
أبو نصر ﷴ بن ﷴ بن طرخان الفارابي
كتاب الحروف
4.00
180
2013
فلسفة علوم
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن/ابن سينا
الحكمة العروضية أو )كتاب المجموع(
 180كتاب ناشرون 6.00
إبراهيم ﷴ حسين الوجرة ،الدكتور دراسات  -فلسفة  -تصوف 2022
 72كتاب ناشرون  12.00الخيال عند ابن سينا ومحيي الدين ابن عربي )دراسة تحليلية ومقارنة(
2007
علم كﻼم وفلسفة
موسى بن ميمون القرطبي اﻻندلسي
دﻻلة الحائرين ﷲ ﷻ والمﻼئكة واﻷنبياء في التوراة
9.50
64
جميل حليل نعمة المعلة ،اﻷستاذ الدكتوردراسات  -فلسفة  -علم السياسة 2019
الدولة المثلى في فلسفة أرسطو السياسية
9.50
135
2007
أدب وفلسفة
مصطفى صادق الرافعي
رسائل اﻷحزان )في فلسفة الحب والجمال(
3.00
270
2017
علم الفلسفة
أبي يوسف بن إسحاق/الكندي
الرسائل الفلسفية )شموا(
6.00
144
2002
فلسفة وعلم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
الرسالة الكمالية في الحقائق اﻹلهية ويليه )كتاب المشاعر(
4.00
180
2004
فلسفة
والصدر الشيرازي
وتعليقاته
الرازي
والتصديق
رسالتان في التصور والتصديق ويليهما )شرح الرسالة المعمولة في التصور القطب
14.00
36
2006
عقيدة
مصطفى حلمي ،الدكتور
السلفية بين العقيدة اﻹسﻼمية والفلسفة الغربية
5.50
135
فلسفة
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
الشفاء )اﻻلهيات( )جزءان بمجلد واحد(
8.00
توزيع
34
2007
فلسفة
الصديقي الدواني
السهرودي
الدين ﷴ
الدين
جﻼل
شهاب
شواكل الحور في شرح هياكل النور وهو )شرح لهياكل النور لشيخ اﻻشراق المﻼ
5.00
162
2010
فلسفة
ﷴ وقيدي
العلوم اﻹنسانية واﻹيديولوجيا
7.00
108
2011
إجتماع ,فلسفة
الجيﻼني بن التوهامي مفتاح ،الدكتور
فلسفة اﻹنسان عند ابن خلدون
9.50
80
2008
فلسفة
،الدكتور
المرهجبيرس
ساندرس
تشارلسالهادي
الفلسفة البراجماتية  -أصولها ومبادئها )مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها علي عبد
6.00
144
2013
فلسفة إسﻼمية
مشهد العﻼف ،الدكتور
فلسفة الحضارة اﻹسﻼمية )الرؤية الغزالية(
5.50
135
2014
دراسات فلسفية
عبد اللطيف الخمسي
الفلسفة ونقد مفهوم التواصل من التأسيس المعرفي إلى البناء القيمي
7.00
162
فلسفة إسﻼمية
نديم الجسر ،الشيخ
قصة اﻹيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن
7.00
توزيع
60
2013
فلسفة
سيناالحسن علي بن ﷴ/سيف الدين اﻵمدي
كشف التمويهات في شرح الرازي على اﻹشارات والتنبيهات للرئيس ابن أبي
14.00
53
2012
فلسفة
ﷴ رزق موسى أبو حسين ،الدكتور
المؤثرات الدينية في الفلسفة اليونانية
9.00
77
2017
فلسفة
موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف/البغدادي
 14.00ما بعد الطبيعة
68
2005
فلسفة
أحمد أمين بك ،الدكتور
مبادئ الفلسفة وفي آخره معجم ﻷشهر الفﻼسفة الذين ورد ذكرهم في الكتاب
3.50
180
2004
فلسفة
المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ويليه الحدائق في المطالب العالية الفلسفية اﻵمدي/سيف الدين
3.50
180
2006
فلسفة
رواء محمود
مشكلة النص والعقل في الفلسفة اﻹسﻼمية )دراسات منتخبة(
9.50
68
2012
تاريخ
المفصل في فلسفة التاريخ )دراسة تحليلية في فلسفة التاريخ التأملية والنقدية( هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
14.00
49
2021
فلسفة وعلم كﻼم
حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
وأجوبتها(
أبي
مقاصد الفﻼسفة ويليه )إلجام العوام عن علم الكﻼم والفصول في اﻷسئلة
7.00
64
سير وتراجم
روني إيلي ألفا
 30.00موسوعة أعﻼم الفلسفة ) 1/2حياتهم ،آثارهم وفلسفتهم(
20
فلسفة
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
 12.00نصوص ومصطلحات فلسفية
42
2012
أدب وفلسفة
الهوامل والشوامل )سؤاﻻت أبي حيان التوحيدي ﻷبي علي مسكويه( أبي علي أحمد بن ﷴ بن يعقوب/ابن مسكويه
12.00
55
مجموعة من الباحثين سير وتراجم ,دراسات
 136.50سلسلة أعﻼم الفلسفة 1/52
4
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
ابن باجة اﻷندلسي  -الفيلسوف الخﻼق  -جزء  / 1 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
162
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
ابن رشد اﻷندلسي  -فيلسوف العرب والمسلمين  -جزء  / 2 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
252
ﷴ كامل الحر سير وتراجم ,دراسات
ابن سينا  -حياته آثاره وفلسفته  -جزء  / 3 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
306
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
ابن طفيل  -فيلسوف اﻹسﻼم في العصور الوسطى  -جزء  / 4 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
243
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
ابن مسرة  -الفيلسوف الزاهد  -جزء  / 5 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
345
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
ابن مسكويه  -مذاهب أخﻼقية  -جزء  / 6 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.50
135
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
أبو بكر الرازي  -الفيلسوف الطبيب  -جزء  / 7 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
261
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
أبيقور  -مؤسس المدرسة اﻷبيقورية  -جزء  / 8 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
216
فاروق عبد المعطي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
أرسطو  -أستاذ فﻼسفة اليونان  -جزء  / 9 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
270
أحمد شمس الدين سير وتراجم ,دراسات
أفﻼطون  -سيرته وفلسفته  -جزء  / 10 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
207
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
أفلوطين  -بين الديانات الشرقية وفلسفة اليونان  -جزء  / 11 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
198
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
إقليدس  -بين الفلسفة والمنهج الرياضي  -جزء  / 12 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
360
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
أنسلم  -بين الحضارة اﻷوروبية والعصر الوسيط  -جزء  / 13 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
432
أوجست كونت  -مؤسس علم اﻻجتماع الحديث  -جزء  / 14 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة فاروق عبد المعطي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
3.00
162
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
أوغسطين  -فيلسوف العصور الوسطى  -جزء  / 15 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
320
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
باروخ سبينوزا  -فيلسوف المنطق الجديد  -جزء  / 16 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
243
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
برتراند راسل  -فيلسوف اﻷخﻼق والسياسة  -جزء  / 17 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
216
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
بوذا والفلسفة البوذية  -جزء  / 18 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
225
الفﻼسفةﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
توماس اﻷكويني  -الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى  -جزء  / 19 -سلسلة أعﻼم كامل
2.50
234
فاروق عبد المعطي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
توماس جيفرسون  -الفيلسوف العالم  -جزء  / 20 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
243
كامل ﷴ ﷴ عويضة سير وتراجم ,دراسات
جان بول سارتر  -فيلسوف الحرية  -جزء  / 21 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
315
فاروق عبد المعطي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
جون لوك  -من فﻼسفة اﻹنجليز في العصر الحديث  -جزء  / 22 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
336

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

فلسفة
978-2-7451-6819-1
978-2-7451-4709-7
978-2-7451-5370-8
978-2-7453-0470-0
978-2-7451-5549-8
978-2-7451-3997-9
978-2-7451-3111-9
978-2-7451-0632-2
978-2-7451-7920-3
978-2-7451-4186-6
978-2-7451-6874-0
978-2-7451-4966-4
978-2-7451-6211-3
978-2-7451-9650-7
978-2-7451-4775-2
978-2-7451-8346-0
978-2-7451-3540-7
978-2-7451-3054-9
978-2-7451-3649-7
978-2-7451-4584-0
978-2-7451-4708-0
978-2-7453-6292-2
978-2-7451-5675-4
978-2-7451-6866-5
978-2-7451-7225-9
978-2-7451-5986-1
978-2-7451-7804-6
978-2-7451-7953-1
978-2-7453-1230-9
978-2-7451-7066-8
978-2-7451-7190-0
978-2-7451-8878-6
978-2-7451-4912-1
978-2-7451-4450-8
978-2-7451-4928-2
978-2-7451-5213-8
978-2-7451-3847-7
978-2-7451-1540-9
978-2-7451-1578-2
978-2-7451-3255-0
978-2-7453-2404-3
978-2-7453-1731-1
978-2-7453-1732-8
978-2-7453-1733-5
978-2-7453-1734-2
978-2-7453-1735-9
978-2-7453-1736-6
978-2-7453-1737-3
978-2-7453-1738-0
978-2-7453-1739-7
978-2-7453-1740-3
978-2-7453-1741-0
978-2-7453-1742-7
978-2-7453-1743-4
978-2-7453-1744-1
978-2-7453-1745-8
978-2-7453-1746-5
978-2-7453-1747-2
978-2-7453-1748-9
978-2-7453-1749-6
978-2-7453-1750-2
978-2-7453-1751-9
978-2-7453-1752-6

والشريعة من اﻻتصالوسام عبدو اللحام
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ISBN

سعة

المؤلف

153 978-2-7453-1753-3

كامل ﷴ ﷴ عويضة

190 978-2-7453-1754-0
306 978-2-7453-1755-7
287 978-2-7453-1756-4
267 978-2-7453-1757-1
200 978-2-7453-1758-8
315 978-2-7453-1759-5
255 978-2-7453-1760-1
207 978-2-7453-1761-8
200 978-2-7453-1762-5
333 978-2-7453-1763-2
200 978-2-7453-1764-9
250 978-2-7453-1765-6
252 978-2-7453-1766-3
207 978-2-7453-1767-0
288 978-2-7453-1768-7
153 978-2-7453-1769-4
261 978-2-7453-1770-0
200 978-2-7453-1771-7
168 978-2-7453-1772-4
250 978-2-7453-1773-1
252 978-2-7453-1774-8
195 978-2-7453-1775-5
171 978-2-7453-1776-2
385 978-2-7453-1777-9
230 978-2-7453-1778-6
201 978-2-7453-1779-3
200 978-2-7453-1780-9
315 978-2-7453-1781-6
208 978-2-7453-1782-3

السعر $عنوان الكتاب
حصاد الفكر الفلسفي اليوناني  -جزء  / 23 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
4.00
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
ديفيد هيوم  -الفيلسوف اﻷديب  -جزء  / 24 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ديكارت  -رائد الفلسفة في العصر الحديث  -جزء  / 25 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
زينون  -وما حققته الفلسفة اليونانية  -جزء  / 26 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
سقراط  -رائد فﻼسفة اليونان  -جزء  / 27 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
شوبنهاور  -بين الفلسفة واﻷدب  -جزء  / 28 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
عمانويل كانط  -شيخ الفلسفة في العصر الحديث  -جزء  / 29 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
غاليليو غاليليه  -حول النظام البطليموسي للكون والنظام الكوبرنيقي  -جزء / 30 -
2.50
أحمد شمس الدين
الغزالي  -حياته ،آثاره وفلسفته  -جزء  / 31 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
أحمد شمس الدين
الفارابي  -حياته آثاره وفلسفته  -جزء  / 32 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ألفرد نورث هوايتهد  -فيلسوف العلم والعلماء  -جزء  / 33 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
فردريك نيتشه  -نبي فلسفة القوة  -جزء  / 34 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
فرنسيس بيكون  -فيلسوف المنهج التجريبي الحديث  -جزء  / 35 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة كامل ﷴ ﷴ عويضة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الفلسفة اﻹسﻼمية  -جزء  / 36 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الفلسفة السياسية  -جزء  / 37 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى  -جزء  / 38 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الفلسفة والمدارس المحدثة  -جزء  / 39 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
4.00
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
فيثاغورس  -فيلسوف علم الرياضيات  -جزء  / 40 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
القديس بونافنتورا  -بين الفلسفة وعلم الﻼهوت  -جزء  / 41 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
كارل بوبر  -فيلسوف العقﻼنية النقدية  -جزء  / 42 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
كارل ماركس  -الماركسية واﻹسﻼم  -جزء  / 43 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
ﷴ ﷴ عويضة
الفﻼسفة
الكندي  -من فﻼسفة المشرق واﻹسﻼم في العصور الوسطى  -جزء  / 44 -سلسلة أعﻼم كامل
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
لدفيج فتجنشتين  -فيلسوف الفلسفة الحديثة  -جزء  / 45 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
ليبنتس  -فيلسوف الماضي والحاضر  -جزء  / 46 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
إبراهيم شمس الدين
ماكيافللي  -أمير فلسفة السياسة  -جزء  / 47 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ﷴ إقبال  -شاعر وفيلسوف اﻹسﻼم  -جزء  / 48 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
محيي الدين ابن عربي  -حياته ،مذهبه ،زهده  -جزء  / 49 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة فاروق عبد المعطي ،الدكتور
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
هنري برغسون  -فيلسوف المذهب المادي  -جزء  / 50 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
هيجل  -دراسة وتحليل في الفلسفة المعاصرة  -جزء  / 51 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
وليم جيمس  -رائد المذهب البرغماثي  -جزء  / 52 -سلسلة أعﻼم الفﻼسفة
2.50
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موضوع

سنة

الكتب القانونية واﻹقتصادية
اﻻئتمان المصرفي
9.00
 12.00اﻹثبات الجنائي بين الشريعة والقانون
دراسات فقهية
الجامعية،الدكتور
العزيز الدفراوي
والدراسات
عصام عبد
 21.00اثر الوفاة على عقد الوكالة في الفقه اﻹسﻼمي والقانون المدني )سلسلة الرسائل
قانون وفقه
ﷴ محمود حمزة
إجارة اﻷرحام بين الطب والشريعة اﻹسﻼمية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
الجامعيةالقادر ﷴ القيسي ،الدكتور دراسات  -فقه مقارن
عبد
 30.00إجراءات التحقيق الجنائي في الشريعة اﻹسﻼمية )سلسلة الرسائل والدراسات
فقه عام
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
كتاب ناشرون  12.00اﻻحتكار وآثاره في الفقه اﻹسﻼمي
قانون وأحكام فقهية
عبد المجيد الزروقي ،الدكتور
 14.00أحكام الغلط )دراسة في المنهجية التشريعية(
فقه
عبيد عبد ﷲ عبد الطائي ،الدكتور
أحكام الفضاء في الفقه اﻹسﻼمي
8.50
دراسات فقهية
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 10.00اﻹحكام في المراقي الموصلة إلى بناء اﻷحكام
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 12.00أحكام القانون الدولي وقانون حقوق اﻹنسان بين الشريعة والنظام
أحكام فقهية وقانون
اﻷحوال الشخصية في الشريعة اﻹسﻼمية مع اﻹشارة الى مقابلها في الشرائع اﻷخرى ﷴ محيي الدين عبد الحميد
12.00
توزيع
أبي الحسن ﷴ بن يحيى/ابن سراقة العامري سياسة شرعية وفقه شافعي
أدب الشهود
8.50
محمود نصار ،اﻷستاذ إقتصاد وأحكام فقهية
والصكوك
اﻻستثمار بالمشاركة في البنوك اﻹسﻼمية )الشركات ،المضاربة ،اﻷسهم ،السندات أحمد ﷴ
5.00
الجامعية(صالح بن ألفا عمر جالو/ضيف ﷲ الغيني فقه ,اقتصاد إسﻼمي
ﷴ
 14.00اﻷسهم وأحكامها في الفقه اﻹسﻼمي )سلسلة الرسائل والدراسات
فقه مقارن وقانون
سامي جميل الفياض الكبيسي ،الدكتور
 12.00اﻹشتراك في الجريمة في الفقه اﻹسﻼمي
قانون  -فقه
عبد الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
اﻷصول والثوابت في القضاء اﻹسﻼمي وأثرها في القوانين الوضعية
6.00
إحسان علو حسين ،الدكتور دراسات  -قانون  -فقه
 12.00اﻷضرار التي تلحق بالمتهم وعﻼجها )دراسة مقارنة في الفقه والقانون( )شموا(
الجامعية فؤاد الفاسي الفهري فقه معامﻼت  -فقه مالكي
عبد الرحيم بن
اﻻعتمادات المستندية وتطبيقاتها في البنوك اﻹسﻼمية )سلسلة الرسائل والدراسات
9.50
دراسات اقتصادية
بسام الحجار ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00اﻻقتصاد الدولي )النظريات والسياسات وبوادر اﻷزمات(
توزيع
أحكام فقهية وقانون
مصطفى/ابن الخوجة الجزائري
بن العائلة
ضمن
اﻻكتراث في حقوق اﻹناث )يتناول حالة المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها ﷴ
3.50
إقتصاد وقانون
ﷴ بن بلعيد امنو البوطيبي ،الدكتور
 14.00اﻷوراق التجارية المعاصرة -طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي
موسى محمود إغبارية ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية
البلوغ والرشد في الشريعة اﻹسﻼمية
8.50
تاريخ  -قضاء
مسعوداني مراد ،اﻷستاذ
تاريخ القضاء عند العرب من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي اﻹسﻼمي
9.00
دراسات إسﻼمية
إياد كامل إبراهيم الزيباري
 14.00التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم اﻹسﻼمي
فقه عام وقانون
ساجر ناصر حمد الجبوري
 14.00التشريع اﻹسﻼمي والغزو القانوني الغربي للبﻼد اﻹسﻼمية
فقه عام وقانون
عبد القادر عودة
 36.00التشريع الجنائي اﻹسﻼمي مقارنا بالقانون الوضعي  1/2لونان
تشريع قضائي
الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
وتفسيرها(
عبد
 12.00التشريع القضائي في القرآن )دراسة موضوعية جامعة بين دﻻلة اﻵيات
أحكام فقهية وقانون
الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم
عمرولونان
الحرام -
تفصيل الكﻼم في تحريم تأجير اﻷرحام وتحذير اﻷرامل من الوطء الطبي أبي
3.50
أحمد ﷴ محمود نصار ،اﻷستاذ إقتصاد إسﻼمي ,مصارف
تمويل الخدمات في المصارف اﻹسﻼمية بإستخدام صيغة اﻹجارة الموصوفة في الذمة
6.00
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
التنظيم الدولي لحقوق المدنيين تحت اﻻحتﻼل
9.50
قانون دولي
نزهة المضمض ،الدكتورة
 24.00التنظيم القانوني لﻸلغام البرية في القانون الدولي
قانون دولي
ﷴ إبراهيم عبد ﷲ الحمداني
 14.00جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة بنظرها
،الدكتور دراسات  -فقه  -قانون
الجامعية
والدراسات جميل
جبر السيد عبد ﷲ
الرسائل
جريمة التحرش الجنسي وعقوبتها في التشريع اﻹسﻼمي والقانون )سلسلة ﷴ
24.00
أحكام فقهية وقانون
الشافعي
السيدالفقه
ميزان
القوي
عبدفي
اﻹجرام
الجريمة والعقاب في الفقه اﻹسﻼمي )دراسة فقهية وافية حول قواعد وأصول علم يونس
6.50
دراسات قانونية
اﻹسﻼميةاﻵقطوغاني ،اﻻستاذ الدكتور
وهبي ياووز
مﻼقا
حركة التجديد في تقنين الفقه اﻹسﻼمي )مجلة اﻻحكام العدلية وقوانينيونس
18.00
دراسات إجتماعية
سلمان بن شباب بن مسعود الزهراني
حرمان اﻷنثى من الميراث جاهلية تحتاج إلى اجتثاث
7.00
قانون إعﻼم
الطيب بلواضح ،الدكتور
 19.00حق الرد والتصحيح في التشريعات اﻹعﻼمية والصحفية
حسين ﷴ إبراهيم البشدري سياسة شرعية وأحكام فقهية
حق اللجوء في الشريعة اﻹسﻼمية من بﻼد اﻹسﻼم إلى بﻼد غير المسلمين
9.00
قانون
نزيه علي منصور ،نائب سابق في البرلمان اللبنان
حق النقض )الفيتو( ودوره في تحقيق السلم واﻷمن الدوليين
5.00
ساجر ناصر حمد الجبوري سياسة شرعية وقانون
 12.00حقوق اﻹنسان السياسية في اﻹسﻼم والنظم العالمية
دراسات إسﻼمية
حقوق العباد في اﻻسﻼم في الشريعة والقانون )مقارنا مع شرعة حقوق اﻻنسان( أبو اليسر رشيد كهوس ،الدكتور
5.00
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 24.00الحماية الجنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعﻼقتها بجريمة غسل اﻷموال
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 12.00الحماية الجنائية للمحتجزين في اﻷنظمة المقارنة
أحكام فقهية وقانون
ﷴ أحمد أبو سيد أحمد ،الدكتور
 12.00حماية المستهلك في الفقه إﻻسﻼمي
قانون
رمضان عبد الباقي إسماعيل ،الدكتور
 18.00حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة )اﻹسﻼم والتراث الثقافيسيدلﻸمم(
دراسات فقهية
الجامعيةحسين العجل ،الشيخ الدكتور
الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه اﻹسﻼمي )سلسلة الرسائل والدراسات بشار
18.00
علي حيدر ،الدكتور سياسة شرعية وقانون
 70.00درر الحكام شرح مجلة اﻷحكام 24×17 - 1/4
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
الدليل اﻹلكتروني وحجيته أمام القضاء )دراسة مقارنة(
8.50
عﻼقات دولية -
شاكر البياتي وعلي العقابي ،الدكتور
 19.00الدليل الدبلوماسي
قانون
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 24.00دور التقنيات العلمية في تطور العقد )دراسة مقارنة(
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند سياسة شرعية وأحكام فقهية
دور الوقف في التنمية
6.00
أحكام فقهية وقانون
حنان قرقوتي ،الدكتور
 12.00رعاية اليتيم في اﻹسﻼم
سامي جميل الفياض الكبيسي ،الدكتور أحكام فقهية وسياسة شرعية
 12.00رفع المسؤولية الجنائية في أسباب اﻹباحة
أحكام فقهية وقانون
ﷴ اﻷمين بن مزيد الموريتاني ،الدكتور
الرقابة اﻹدارية في العهد الراشدي
9.50
إقتصاد إسﻼمي
حمزة عبد الكريم حماد ،الدكتور
الرقابة الشرعية في المصارف اﻹسﻼمية
7.00
قانون
عيسى خليل خير ﷲ ،الدكتور
روح القوانين
5.00
عارف علي عارف القره داغي أحكام فقهية وسياسة شرعية
بحوث في القضاء اﻻسﻼمي )سلسة بحوث فقهية في قضايا معاصرة (-3-
9.50
دراسات قانونية
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 157.00مجموعة مؤلفات ﷴ نصر ﷴ القانونية 1/11
إقتصاد
باسم الجميلي ،الدكتور
 12.00سياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة
فقه
ﷴ خالد اﻷتاسي وﷴ طاهر اﻷتاسي
 105.00شرح المجلة ) 1/6ستة أجزاء بخمس مجلدات(
فقه عام وقانون
سليم رستم باز اللبناني ،المرحوم
 30.00شرح المجلة )جزءان بمجلد واحد(
أصول فقه وقانون
فاروق عبد ﷲ كريم ،الدكتور
 12.00الضرر المعنوي وتعويضه في الفقه اﻹسﻼمي
دراسات إسﻼمية
الجامعية،الدكتور
صكر القيسي
والدراسات
ضوابط استخدام الموارد البشرية في اﻻقتصاد اﻹسﻼمي وآثارها )سلسلة الرسائل كامل
14.00
فقه عام واقتصاد
ﷴ نجيب حمادي الجوعاني
 14.00ضوابط التجارة في اﻻقتصاد اﻹسﻼمي
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السعر $عنوان الكتاب
العفو عن العقوبة في ضوء الشريعة اﻹسﻼمية والقانون الوضعي )بحث مقارن(
9.00
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
علم القانون المقارن وتطبيقاته القضائية
7.00
باسم عﻼوي عبد الجميلي ،الدكتور
العمل في اﻻقتصاد اﻻسﻼمي
5.50
عبد فرحان الجميلي ،الدكتور
اﻹسﻼمي
الغرامة المالية في الحدود والجنايات على النفس البشرية ومادونها في الفقه محسن
12.00
مصرالناصر ،الدكتور
علىالمنعم
فن إدارة الدولة في اﻹسﻼم )دراسة في عهد اﻹمام علي لمالك اﻷشتر حين عينه واليا عبد
6.00
القاضي الشرعي )حصانته وأحكامه وسلطاته( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية على ﷴ الغزاوي ،الدكتور
15.00
القانون الدولي اﻹسﻼمي في ضوء كتابات واجتهادات اﻹمام اﻷوزاعي واﻹمام الشيبانيمجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
12.00
اﻹسﻼمالسوسي
مولودفيالسريري
الدينية
الطيب
النصوص
أبي
القانون في تفسير النصوص )بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح
8.50
أحمد ﷴ طه الباليساني ،اﻷستاذ الدكتور
القتل الخطأ في الشريعة والقانون
9.50
ﷴ علي ﷴ أحمد البنا ،الدكتور
 14.00القرض المصرفي  -دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة اﻹسﻼمية والقانون الوضعي
عبد الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
القواعد الفقهية وأثرها في أحكام الطﻼق في الفقه والقضاء والقانون
5.00
ً
الجامعية(عبود مهدي السامرائي ،الدكتور
نجم
علميا( )سلسلة الرسائل والدراسات
مبادئ حقوق اﻹنسان )الكتاب محكم
8.50
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 24.00مجلس الدولة
للمبتدئين،اﻷستاذ
محمود نصار
اﻹسﻼمية
المدخل العام لدراسة المصارف اﻹسﻼمية )دراسة شاملة ﻻسس ومبادئ المصرفيةأحمد ﷴ
7.00
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 18.00المدخل لدراسة النظام القانوني )في العهدين العثماني والجمهوري التركي(
أبي النصر مبشر/الطرازي الحسيني
المرأة وحقوقها في اﻹسﻼم
5.00
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 18.00المسؤولية الجنائية الدولية )جزءان بمجلد واحد(
ياسمينة بشار
مسؤولية الناقل الجوي للركاب
7.00
 1983-1978عبد الموجود ،الشيخ الدكتور
عادل أحمد
 30.00مشروع تقنين الشريعة اﻹسﻼمية من مضبطة مجلس الشعب المصري
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 18.00مشكﻼت التشريع )دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة(
مصلحة المحضون في ضوء الفقه اﻹسﻼمي والقوانين الوضعية )جزئين بمجلد واحدتشوار حميدو زكية ،الدكتورة
18.00
إمتياز عالم القاسمي ،اﻷستاذ
معاهد تدريب القضاء واﻹفتاء ومناهجها في الهند )دراسة علمية(
5.00
هيثم عبد السﻼم ﷴ ،الدكتور
مفهوم اﻹرهاب في الشريعة اﻹسﻼمية
8.50
محمود شمس الدين أمير الخزاعي
مفهوم اﻹقرار بالحقوق عند الفقهاء
3.50
زهر الدين عبد الرحمن
 12.00مقاصد الشريعة في أحكام البيوع
حسيب إلياس حديد ،الدكتور ترجمة
الملكية الفكرية في عالم اليوم
6.00
عبد المجيد الزروقي ،الدكتور
 12.00المنهجية أو البﻼغة القانونية )التعبير عن التفكير(
عبد القادر جعفر ،الدكتور
 14.00نظام التأمين اﻹسﻼمي
مجاهد اﻹسﻼم القاسمي ،الشيخ القاضي
النظام القضائي اﻹسﻼمي
6.00
حميد مسرار ،الدكتور
 14.00نظرية الحق وتطبيقاتها في أحكام اﻷسرة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 30.00نظرية العقد في القوانين المدنية العربية )دراسة مقارنة(
عصمت عبد المجيد بكر ،الدكتور
 12.00نظرية العقد في الفقه اﻹسﻼمي )دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة
هلدير أسعد أحمد ،الدكتور
 14.00نظرية الغش في العقد
مجموعة من المؤلفين
الهجرة المغربية والتنمية اﻻقتصادية )سلسلة دراسات في قضايا مغاربة العالم (-1-
4.00
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 30.00الوافي في حجية اﻹثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون اﻹداري )دراسة مقارنة(
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 12.00الوسيط في حدود المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريعات المقارنة
ﷴ خليل خير ﷲ ،الدكتور
 12.00الواقعة سبب من أسباب الحقوق واﻻلتزامات في الشريعة اﻹسﻼمية والقانون
عبد الرزاق أحمد السنهوري
 260.00الوسيط شرح القانون المدني الجديد 1/14
ﷴ نصر ﷴ ،الدكتور
 12.00الوسيط في عقود التجارة الدولية
مجاهد اﻹسﻼم القاسمي ،الشيخ القاضي
الوقف )بحوث مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اﻹسﻼمي في الهند(
9.50
ﷴ رضا عبد الجبار العاني ،الدكتور
 12.00الوكالة في الشريعة والقانون
ماهر عبد المجيد عبود ،الدكتور
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موضوع

سنة

أدب وشعر وقصص وأخبار ونوادر وأمثال
ابتﻼء اﻷخيار بالنساء اﻷشرار
9.50
أبحاث ودراسات في الشعر اﻷندلسي ويليه )ابن هذيل التجيبي الغرناطي(
9.50
ابن خلدون ) ً
ترجمة  -أدب
يوسف إبراهيم قطريب ،الدكتور
أدبيا( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
أدب
عبد العزيز الميمني/الراجكوتي اﻷثري الهندي
أبو العﻼء وما إليه ويليه )رسالة المﻼئكة للمعري(
8.50
ﷴ أنور إسماعيل النعيمي ،الدكتور دراسات  -علم نفس  -أدب
اﻻتجاه النفسي في نقد السرد العربي الحديث
8.50
دراسات أدبية
حكيم بوغازي ،الدكتور
اتجاهات اﻷدب المغاربي القديم )بين بﻼغة الخطاب وحتمية النص(
5.00
دراسات  -أدب
إبراهيم أنيس ﷴ الكاسح
اتجاهات اﻷدب المقارن
6.00
أدب
يوسف اسكندر ،الدكتور
اتجاهات الشعرية الحديثة )اﻷصول والمقوﻻت(
6.00
أدب
أبي جمعة سعيد بن مسعود/الماغوسي المراكشي
 19.00إتحاف ذوي اﻷرب بمقاصد ﻻمية العرب )شموا(
أدب
جمال الدين يوسف بن حسن الصالحي/ابن المبرد
إتحاف النبﻼء بأخبار وأشعار الكرماء والبخﻼء
2.50
أدب
عبد ﷲ/ابن المقفع
آثار ابن المقفع
7.00
X
أدب
والسنة الدين الجنان
القرآنبن محيي
اﻷجوبة المسكتة )مختارات من اﻷجوبة المفحمة البليغة التي تقطع حجة الخصم من مأمون
8.50
أدب  -بﻼغة
الحجة سعيد العاني
ﷴ
 10.00اﻷجوبة المسكتة وغيرها من اﻷجوبة البليغة ،والمستحسنة ،والجريئة ،وسحر البيان ،وقوة
أدب
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
أحسن ما سمعت
3.50
أدب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
أخبار الحمقى والمغفلين
4.00
أدب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
أخبار الظراف والمتماجنين
5.50
أدب
أبي عبيدة معمر/ابن المثنى التيمي
أخبار العققة والبررة
2.00
أدب
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
أخبار النساء
6.00
X
أدب
أبي الفرج علي بن الحسين/اﻷصفهاني
أخبار النساء في كتاب اﻷغاني
8.00
توزيع
أدب
أبي عمر شهاب الدين أحمد/ابن عبد ربه القرطبي
أخبار النساء في العقد الفريد  -لونان
8.50
أدب
إبراهيم شمس الدين
أخبار النساء ونوادرهن في كتاب اﻷغاني
9.50
شعر
سليمان/اﻷخفش الصغير
الجاهلية واﻹسﻼم
في علي بن
الحسن
العرب
كتاب اﻻختيارين )اختيار المفضل الضبي واﻷصمعي من أشعار فصحاء أبي
12.00
أدب وسير وتراجم
علي بن ﷴ بن العباس/أبي حيان التوحيدي
أخﻼق الوزيرين )الصاحب بن عباد وابن العميد(
8.50
دراسات  -أدب
خالد ناصر الدين الناصري ،الدكتور
اﻷدب اﻹسﻼمي والحداثة
4.00
أدب وتاريخ
نور الهدى الكتاني ،الدكتورة
اﻷدب الصوفي في المغرب واﻷندلس في عهد الموحدين
9.00
أدب
ﷴ بن العباس القباج
اﻷدب العربي في المغرب اﻷقصى
6.00
أدب
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
أدب الفقهاء )شموا(
7.00
فن الكتابة
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 11.00أدب الكاتب
أدب
أبي بكر ﷴ بن يحيى بن عبد ﷲ/الصولي
أدب الكتاب
9.00
قنديلنموذجا ً
دراسات  -أدب
،الدكتور
وكانديد
اﻷدب المقارن والديدكتيك اﻻلتقائية نحو تدريس مقارن للنصوص السردية )اللص والكﻼبالعربي
10.00
أدب
يوسف إبراهيم قطريب ،الدكتور
 12.00أدب الوفادة لدى أدباء اﻷندلس )داخل وخارج اﻷندلس(
أدب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
كتاب اﻷذكياء
6.00
شروح شعر
فيض الرحمن الحقاني ،موﻻنا
 12.00اﻹرشاد إلى تحقيق بانت سعاد لكعب بن زهير )رضي ﷲ عنه(
دراسات  -أدب
استدراكات ابن الخشاب على مقامات الحريري وانتصار ابن بري للحريريعبد ﷲ النحوي المقدسي الشافعي/ابن بري
7.50
أدب  -أمثال وحكم
راس الناصر/المعسكري
اﻷوسط
إسماع اﻷصم وشفاء السقم في اﻷمثال والحكم )اﻷمثال والحكم عند علماء المغربﷴ أبي
6.00
شعر
أبي الحجاج يوسف بن سليمان/اﻷعلم الشنتمري
 14.00أشعار الشعراء الستة الجاهليين )اختيارات من الشعر الجاهلي(
شعر  -دراسات
عبد العالم ﷴ القريدي ،الدكتور
أشعار نساء الجاهلية
7.00
دراسات شعرية
عبد اللطيف حمودي الطائي ،اﻷستاذ الدكتور
اشكالية الرواية والرواة )دراسة في الشعر العربي قبل اﻹسﻼم(
9.50
رحﻼت  -أدب
أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسيﷴ المختار/السوسي
14.00
أدب وأخﻼق
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
أطواق الذهب في المواعظ والخطب
4.00
أدب وتاريخ
أبي مظفر أسامة بن مرشد الكناني/ابن منقذ
كتاب اﻻعتبار  -ابن منقذ
9.50
تراجم
ﷴ الهواري
 12.00أعﻼم اﻷدب العربي المعاصر )ترجمة حقيقية لـ  50شخصية أدبية(
دراسات أدبية
ﷴ عويد ﷴ الساير ،الدكتور
أعﻼم مالقة )دراسة نقدية موازنة( مع تحقيق آثار ابن عسكر اﻷدبية
4.00
أدب وشعر
أبي الفرج علي بن الحسين/اﻷصفهاني
 210.00اﻷغاني  1/15مع الملحق والفهارس  -مصححة ومنقحة
أدب
الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
معاصر
ألحان السواجع بين البادئ والمراجع  1/2يشتمل على تراجم أكثر من مائة أديبصﻼح
30.00
أدب
أبي الحجاج يوسف البلوي المالقي/ابن الشيخ
 30.00كتاب ألف باء في أنواع اﻵداب وفنون المحاضرات واللغة 1/2
أدب
تراث
 24.00ألف ليلة وليلة  1/2لونان
أدب
تراث
 30.00ألف ليلة وليلة  - 1/4لونان
أدب
تراث
كتاب ناشرون  90.00ألف ليلة وليلة  - 1/5أربع ألوان
أدب
البكريإسماعيل بن القاسم/القالي البغدادي
اﻷمالي  1/2مع الذيل والنوادر والفهارس ويليه كتاب )التنبيه( ﻷبي عبيدأبي علي
30.00
أدب وحديث
المرشد با يحيى بن الحسين/الشجري الجرجاني
 21.00كتاب اﻷمالي وهي المعروفة باﻷمالي الخميسية 1/2
العباس/أبي حيان التوحيدي أدب ومعارف عامة
ومنقحة
مصححة ﷴ بن
كتاب اﻹمتاع والمؤانسة وهو )مجموع مسامرات في فنون شتى( طبعة علي بن
10.00
أدب وأخﻼق
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري
اﻷمثال والحكم
3.50
X
أمثال  -شعر
إسماعيل بن عباد بن العباس/الصاحب بن عباد
اﻷمثال السائرة في شعر المتنبي
8.50
أدب
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
اﻷمثال الشواهد وشرحها في كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب
9.50
أمثال
أسامة رشيد الصفار ،الدكتور
اﻷمثال العالمية  -توافق اﻷلفاظ وتشاطؤ الكنايات )دراسة تقابلية(
5.00
أدب وأخﻼق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
اﻷمثال من الكتاب والسنة
6.00
X
دراسات شعرية
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
أمراؤنا الشعراء )شموا(
3.00
أدب
تراث
 15.00اﻷمير حمزة البهلوان 1/2
أدب وأخﻼق
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
اﻹنافة فيما ورد في الصدقة والضيافة
5.50
أدب
مؤلف مجهول
 12.00أنس العاشق ونزهة الشائق ورياض المحب الوامق
أدب
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
 14.00اﻹنشاء المسمى )اختبار اﻻختيار ( )من تراثنا اﻷدبي(
أدب
علي صالح الهزاع
أنيس الجليس
9.00
توزيع
أدب
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
اﻷوائل  -العسكري
7.50
X
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السعر $عنوان الكتاب
أوراق الورد )رسائلها ورسائله(
5.00
أدب
ﷴ البكري بن ﷴ/التنﻼني التواتي
أوصاف الخيل العراب )طبعة جديدة مصححة ومنقحة(
7.50
دراسات  -شعر
،الدكتور
العلميجلون
المجيد بن
لعبد الجبار
اﻹيقاع في الشعر العربي الحديث )البحث عن أشكال جديدة  -دراسة في ديوان براعم عبد
14.00
دراسات أدبية
نبيل خالد أبو علي ،اﻷستاذ الدكتور
البحث اﻷدبي واللغوي )طبيعته  -مناهجه  -إجراءاته(
5.00
أدب
أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
البخﻼء )غﻼف( للجاحظ
4.00
حديث وأدب
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
البخﻼء  -للبغدادي
5.50
أدب
أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
كتاب البخﻼء  -كرتونيه
9.50
أدب وشعر
أسامة بن منقذ
 10.00البديع في البديع في نقد الشعر
دراسات أدبية
هشام الشيخ عيسى ،الدكتور
براءة النص )مقاﻻت في النقد الحديث(
6.00
أدب
ﷴ فتح ﷲ مصباح ،الدكتور
 18.00بردة البوصيري وأثرها في اﻷدب العربي القديم
أدب
بدر الدين ﷴ بن يوسف/المنهاجي
 14.00بسط اﻷعذار عن حب العذار )من تراثنا اﻷدبي(
أدب  -أخبار
علي بن ﷴ بن العباس/أبي حيان التوحيدي
 48.00البصائر والذخائر 1/2
أدب وتاريخ
أبي المعالي محمود شكري/اﻷلوسي البغدادي
 30.00بلوغ اﻷرب في معرفة أحوال العرب 1/3
دراسات شعرية
بناء القصيدة في شعر حيص بيص )دراسة في المضامين وآليات النص( أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
14.00
نقد أدبي وشعر
كمال عبد الرزاق العجيلي ،الدكتور
 12.00البنى اﻷسلوبية )دراسة في الشعر العربي الحديث(
أدب
عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
الفهارس
بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس  1/3مع أبي
42.00
أدب
أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
 24.00البيان والتبيين  1/2مع الفهارس
أدب
عبد الملك المومني ،الدكتور
التجربة اﻹنسانية في روميات أبي فراس الحمداني
9.50
دراسات  -أدب
أحمد يحيى علي ،الدكتور
تجليات الهوية )مقاربات تطبيقية في السرد القصصي(
6.00
أدب
خضر موسى ﷴ حمود
التجوال في كتب اﻷمثال
9.50
أدب
مصطفى صادق الرافعي
تحت راية القرآن
8.50
نقد أدبي
ﷴ العربي المالكي/التباني
 18.00تحذير العبقري من محاضرات الخضري  1/2أو )إفادة اﻷخيار ببراءة اﻷبرار(
أدب
محمود سامي باشا/البارودي
التحف واﻷنوار المنتخب من البﻼغات واﻷشعار )سلسلة كتب النوادر(
4.00
شعر
العبيدي/ﷴ بن عبد الرحمن
 17.00التذكرة السعدية في اﻷشعار العربية
أدب وأخﻼق
شاكر محمود عبد علي ،الدكتور
الترغيب والترهيب في شعر صدر اﻹسﻼم
5.00
أدب
أبي بكر الجزائري
مكره
ضيف بن
الحبيب وهو
عاصم بشير
فارق
ترويح القلوب في بيان حال المحب والمحبوب وهو جزء خاص في من أبي
6.00
أدب
داود بن عمر/اﻷنطاكي
 14.00تزيين اﻷسواق بتفصيل أشواق العشاق
أدب
أبي العباس ﷴ بن يزيد/المبرد
التعازي والمراثي
4.00
أدب
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
التعاشيب )شموا(
6.50
أدب وتاريخ
تراث
تغريبة بني هﻼل ورحيلهم إلى بﻼد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة
4.00
X
أدب ومدائح نبوية
ﷴ فتح ﷲ مصباح ،الدكتور
 12.00تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري
أدب وتاريخ
أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
تنبيه الملوك والمكايد
9.50
أدب
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ويليه التذييل المرغوب في ثمار القلوب أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
17.00
أدب
تقي الدين أبي بكر/ابن حجة الحموي
ثمرات اﻷوراق في المحاضرات
9.00
X
أدب
خالد عبد ﷲ الكرمي
 12.00جامع نوادر وأساطير وأمثال العرب
شروح  -شعر
جﻼء الفراسة شرح ديوان الحماسة ﻷبي تمام )وهو شرح الفن اﻷول من الديوان( فيض الرحمن الحقاني ،موﻻنا
18.00
أدب
ابن طرار الجريري النهرواني
 18.00الجليس الصالح الكافي واﻷنيس الناصح الشافي
أدب
أبي إسحاق إبراهيم بن علي/الحصري القيرواني
 12.00جمع الجواهر في الملح والنوادر
دراسات شعرية
أبي زيد ﷴ بن أبي الخطاب/القرشي
 12.00جمهرة أشعار العرب
أدب
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
 21.00كتاب جمهرة اﻷمثال 1/2
أدب
أحمد زكي صفوت
 36.00جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة  1/3ويليه )ذيل الجمهرة(
توزيع
أدب وإنشاء
أحمد زكي صفوت
 54.00جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة 1/4
توزيع
أدب
سليم إبراهيم صادر
 30.00جواهر اﻷدب من خزائن العرب ) 1/2خمسة أجزاء بمجلدين(
أدب وإنشاء
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
 12.00جواهر اﻷدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب  -لونان
أدب
قدامة بن جعفر البغدادي
 12.00جواهر اﻷلفاظ
توزيع
أبي المحاسن المهلب بن الحسن بن بركات/المهلبي منظومات  -أدب  -شروح
الجواهر المنثورة في شرح الدريدية المقصورة
8.00
سير وتراجم وشعر
ﷴ بن ﷴ بن صالح/البوسنوي
الجوهر اﻷسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة
5.00
أدب
نجم الدين أحمد بن إسماعيل/ابن اﻷثير الحلبي
جوهر الكنز )مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة(
9.50
روائيات وأدب
تراث
الحب الخالد  -قيس وليلى
4.00
أدب
ضياء الدين ﷴ محمود جاسم المشهداني
الحب في المنظور اﻹسﻼمي
8.50
دراسات أدبية
حداثة التواصل )الرؤية الشعرية عند نزار قباني  -دراسة في اﻹيقاع واللغة الشعرية( عبد الغني حسني ،الدكتور
18.00
نقد أدبي
فايز صبحي عبد السﻼم تركي ،الدكتور
الحذف التركيبي وعﻼقته بالنظم والدﻻلة بين النظرية والتطبيق
6.00
أدب  -بﻼغة
شهاب الدين محمود بن سلمان/ابن فهد الحلبي
 15.00حسن التوسل الى صناعة الترسل
دراسات شعرية
شرف الدين حسين بن ريان/الحلبي
شرف الدين حسين بن ريان الحلبي )شعره ومقاماته(
5.00
أدب وأخﻼق
إبراهيم شمس الدين
 12.00حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
سير وتراجم وشعر
ابن اﻻبار/ابو عبد ﷲ بن أبي بكر القضاعي
 12.00الحلة السيراء )في تراجم الشعراء من أعيان اﻷندلس والمغرب(
جمال الدين أبي المحاسن يوسف/ابن تغري بردي أدب  -تراجم  -شعر
 25.00حلية الصفات في اﻷسماء والصناعات )من تراثنا اﻷدبي(
أدب
العيد المالكي
غريبة
ابن أبي
حلية الكرماء وبهجة الندماء )يشتمل على نوادر لطيفة وحكم مفيدة وقصص عجيبة وحكايات
كتاب ناشرون 5.50
دراسات  -شعر
الجامعية ،الدكتور
الفتاح داود كاك
والدراسات
عبد
 12.00الحماسة الشجرية لهبة ﷲ بن علي الشجري )دراسة أسلوبية( )سلسلة الرسائل
شعر
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ الكاني/الزوزني
 12.00حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء
أدب
كمال الدين ﷴ بن موسى بن عيسى/الدميري
 24.00حياة الحيوان الكبرى 1/2
أدب
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
خاص الخاص
8.00
أدب  -أخﻼق
أبي الحسن علي بن ﷴ /ابن أبي قصيبة الغزالي
 15.00خالصة عقد الدرر من خﻼصة عقد الغرر
أدب
عبد القادر بن عمر البغدادي
 210.00خزانة اﻷدب ولب لباب لسان العرب  1/13مع الفهارس
أدب وبﻼغة
بكر/ابن حجة الحموي
أبيﷲ
رسول
تقي الدين
 36.00خزانة اﻷدب وغاية اﻷرب الموسومة )تقديم أبي بكر( وهو شرح للبديعية في مدح
فن الكتابة
أبي بكر ﷴ بن السري/ابن السراج
كتاب الخط )طبعة جديدة مصححة ومنقحة(
7.00
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موضوع
أدب

سنة

2010
2022
2020

2012
2010
2011
2009
2013
2020

2016
2014
2019

2016
2012
2008
2009
2010
2022

2002
2009
2013
2001
2005
2020

2002
2015
2011
2007
2005
2017
2018
2005
2020
2022
2019

2009
2019

2009
2011
2022

2012
2009
2006
2013
2010
2022

2018
2006
2008
2022

2010
2022

2001
2015
2022

2009
2008
2017

ISBN

سعة

المؤلف

موضوع

144 978-2-7451-7097-2

سارة ميلز

دراسات أدبية

67 978-2-7451-6625-8
153 978-2-7451-5305-0
66 978-2-7451-8688-1
268 978-2-7451-0755-8
280 978-2-7451-0758-9
978-2-7451-4182-8

3

26 978-2-7451-9890-7
162 978-2-7451-7663-9
40 978-2-7451-5499-6
108 978-2-7451-9252-3
135 978-2-7451-7442-0
64 978-2-7451-8903-5
59 978-2-7451-6105-5
450 978-2-7451-9305-6
15 978-2-7451-0798-5
270 978-2-7451-0800-5
216 978-2-7451-7919-7
83 978-2-7451-9291-2
57 978-2-7451-5590-0
28 978-2-7451-1296-5
47 978-2-7451-0804-3
36 978-2-7451-9576-0
162 978-2-7451-0803-6
74 978-2-7451-6707-1
126 978-2-7451-0805-0
144 978-2-7451-0806-7

X

34 978-2-7451-0807-4
34 978-2-7451-5318-0
60 978-2-7451-0808-1
135 978-2-7451-0810-4
76 978-2-7451-8844-1
135 978-2-7451-0825-8
63 978-2-7451-6684-5
90 978-2-7451-3268-0
34 978-2-7451-0813-5
144 978-2-7451-0826-5
43 978-2-7451-0827-2
108 978-2-7451-8716-1
51 978-2-7451-0828-9
252 978-2-7451-0829-6
387 978-2-7451-0830-2
162 978-2-7451-8159-6
82 978-2-7451-0832-6
135 978-2-7451-0816-6
58 978-2-7451-2247-6
19 978-2-7451-2900-0
18 978-2-7451-3589-6
60 978-2-7451-2855-3
325 978-2-7451-0817-3
243 978-2-7451-0818-0
144 978-2-7451-0027-6
66 978-2-7451-0834-0
135 978-2-7451-8613-3
180 978-2-7451-0835-7
90 978-2-7451-0836-4
80 978-2-7451-9849-5
90 978-2-7451-0837-1
66 978-2-7451-8715-4
200 978-2-7451-0819-7
162 978-2-7451-8967-7
68 978-2-7451-8628-7
270 978-2-7451-0838-8
76 978-2-7451-3814-9
155 978-2-7451-0839-5
252 978-2-7451-0840-1

X

السعر $عنوان الكتاب
الخطاب
6.00
أدب وبﻼغة
حسين العمري ،الدكتور
الخطاب في نهج البﻼغة )بنيته وأنماطه ومستوياته(
9.50
نقد أدبي
عصام العسل ،الدكتور
الخطاب النقدي عند أدونيس
5.00
أدب
شمس الدين ﷴ بن حسن/النواجي
 12.00خلع العذار في وصف العذار )من تراثنا اﻷدبي(
نقد أدبي
أبي القاسم الشابي
الخيال الشعري عند العرب
2.50
أدب
اﻷصمعي
كتاب الدارات ويليه )فائدة لغوية على كتاب الدارات لﻸصمعي(
2.50
موسوعات شعرية
ﷴ بن سيف الدين/ابن أيدمر المعتصمي
 350.00الدر الفريد وبيت القصيد 1/13
قاسم بن ﷴ الحلبي/البكرجي دراسات  -أدب  -أمثال
 20.00الدر المنتخب من أمثال العرب
دراسات أدبية
حسيب إلياس حديد ،الدكتور ترجمة
دراسات في النقد اﻷدبي
6.00
سير وتراجم وشعر
الطيب/الباخرزي
والمغرب وغيرهم
ابن أبي
والشام
الحسن علي
الحجاز
دمية القصر وعصرة أهل العصر )في تراجم ومحاسن أشعار فحول شعراءأبي
14.00
دراسات  -شعر
عبد المتين
دور الشعراء الصعاليك في تطور الشعر الجاهلي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
7.00
شعر
إنتصار خضر الدنان
ديوان ابن بقي اﻷندلسي )جمع ودراسة(
5.00
شعر
بدر الدين الحسن بن عمر/ابن حبيب الحلبي
 12.00ديوان اﻹمام المؤرخ اﻷديب ابن حبيب الحلبي
شعر
ابن الحداد اﻷندلسي
 12.00ديوان ابن الحداد اﻷندلسي  -كرتونيه  -نسخة جديدة منقحة ومصححة
شعر
أبي بسطام مسعود أوصالح البدري
ديوان ابن خلدون
2.50
شعر
ابن الرومي
 36.00ديوان ابن الرومي 1/3
شعر
ابن سهل اﻷندلسي
ديوان ابن سهل اﻷندلسي
3.00
شعر
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
ديوان اﻻمام ابن قيم الجوزية
4.00
دراسات شعرية
ابن النحاس الحلبي
ديوان ابن النحاس الحلبي
9.50
شعر
أبو العﻼء المعري
ديوان أبو العﻼء المعري )سقط الزند( كرتونيه
9.50
شعر
أبو العﻼء المعري
 21.00ديوان أبي العﻼء المعري )اللزوميات او لزوم ما ﻻ يلزم( 1/2
شعر
أبو تمام
 12.00شرح ديوان أبي تمام
ديوان أبي الحسن ابن الجياب اﻷندلسي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( أبي الحسن اﻷندلسي/ابن الجياب دراسات  -دواوين شعر
20.00
شعر
أبو الشمقمق
ديوان أبي الشمقمق
3.00
شعر
أبو العتاهية
ديوان أبي العتاهية  -كرتونيه
7.00
شعر
أبي فراس الحمداني
ديوان أبي فراس الحمداني
6.00
شعر
أبي القاسم الشابي
ديوان أبي القاسم الشابي
3.50
شعر
أبي نواس
 12.00ديوان أبي نواس
شعر
أحمد شوقي
 14.00الشوقيات شعر المرحوم أحمد شوقي
شعر
اﻷخطل
ديوان اﻷخطل
9.00
شعر
اﻷعشى الكبير/ميمون بن قيس
ديوان اﻷعشى الكبير
5.50
دراسات شعرية
ديوان اﻹمام الشافعي )طبعة جديدة موسعة التحقيق ومزيدة ومنقحة  -شموا(أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
7.00
شعر
امرؤ القيس
ديوان امرئ القيس
5.00
شعر
أبي بكر عاصم/ابن أيوب البطليوسي
الكندي(
شرح ديوان رئيس الشعراء )أبي الحارث الشهير بامرؤ القيس بن حجر الوزير
9.50
أدب وإنشاء
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
ديوان اﻹنشاء أو )أسلوب الحكيم في منهج اﻹنشاء القويم(
7.50
شعر
أبي عبادة البحتري
 14.00ديوان البحتري
شعر
بديع الزمان الهمذاني
ديوان بديع الزمان الهمذاني
5.00
شعر
بشار بن برد
 14.00ديوان بشار بن برد
دراسات أدبية
نصر ﷲ بن عبد ﷲ/ابن قﻼقس
ديوان ترسل ابن قﻼقس
7.00
شعر
جرير
 12.00شرح ديوان جرير
شعر
جميل بثينة
ديوان جميل بثينة
3.50
شعر
حاتم الطائي
ديوان حاتم الطائي
2.50
شعر
الحارث بن حلزة
ديوان الحارث بن حلزة
6.00
شعر
حسان بن ثابت اﻷنصاري
ديوان حسان بن ثابت  -كرتونيه
7.00
شعر
جرول بن أوس بن مالك/الحطيئة
ديوان الحطيئة )برواية وشرح ابن السكيت(
5.50
شعر
أبو تمام
 12.00ديوان الحماسة )حماسة أبي تمام( برواية الجواليقي
أدب وشعر
أبي زكريا يحيى بن علي/الخطيب التبريزي
 42.00شرح ديوان الحماسة ﻷبي تمام  - 1/2التبريزي  -مع الفهارس
أدب وشعر
أبي علي أحمد بن ﷴ/المرزوقي اﻷصفهاني
 36.00شرح ديوان الحماسة ﻷبي تمام  - 1/2المرزوقي
شعر
أبي عبادة البحتري
ديوان الحماسة )حماسة البحتري(
9.50
شعر
الخرنق بنت بدر بن هفان
ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان )أخت طرفة بن العبد( برواية أبي عمرو بن العﻼء
2.50
شعر
تماضر بنت عمرو بن الحارث/الخنساء
ديوان الخنساء
3.00
شعر
دعبل الخزاعي
ديوان دعبل بن علي الخزاعي
5.00
شعر
ذو الرمة
ديوان ذي الرمة
9.00
دراسات شعرية
أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
ديوان الزهد والحكمة )شعر محمود الوراق(
6.00
شعر
زهير بن أبي سلمى
ديوان زهير بن أبي سلمى
3.50
شعر
أبي الحجاج يوسف بن سليمان/اﻷعلم الشنتمري
شعر زهير بن أبي سلمى
5.50
أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -دواوين شعر
ديوان سابق البربري )الشاعر الزاهد(
8.00
شعر
سﻼمة بن جندل
ديوان سﻼمة بن جندل )صنعه ﷴ بن حسن اﻷحول(
7.50
دراسات شعرية
يحيى بن حبش بن أميرك/السهروردي
 12.00ديوان شهاب الدين السهروردي
شعر
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
ديوان اﻹمام الشافعي
3.00
شعر
بدر الدين الحسن بن عمر/ابن حبيب الحلبي
ديوان الشذور
6.00
شروح  -شعر
أبي بكر ﷴ بن القاسم/ابن اﻷنباري
ديوان عامر بن الطفيل العامري برواية اﻷنباري عن أبي العباس بن ثعلب
9.50
شعر
طرفة بن العبد
ديوان طرفة بن العبد
3.00
شعر
عمر بن ﷴ اليافي الحسيني ،الشيخ
ديوان اليافي
8.50
شعر
عدي بن الرقاع العاملي
ديوان عدي بن الرقاع العاملي )شاعر أهل الشام(
4.00
شعر
عروة بن الورد
ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك
3.00
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سنة

2012
2010
2007
2016

2014
2021

2013
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2019

2012
2017
2015
2019

2009
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2014
2018
2007
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2009
2022

2009
2020

2012
2021

2015
2010
2003
2020

2014
2010
2012
2016
2003
2010
2016
2009
2009
2009
2013
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2003
2009
2017
2015
2020

2006
2010
2016
2003
2022

2016
2020
2019
2020

2002
2007
2009

ISBN

سعة

المؤلف

117 978-2-7451-0811-1

علي بن أبي طالب ،اﻹمام

57 978-2-7451-0841-8
162 978-2-7451-0842-5
144 978-2-7451-9545-6
36 978-2-7451-0820-3
198 978-2-7451-0843-2
129 978-2-7451-0038-2
234 978-2-7451-0844-9
27 978-2-7451-4666-3
15 978-2-7451-0821-0
19 978-2-7451-3047-1
40 978-2-7451-0822-7
49 978-2-7451-0823-4
180 978-2-7451-4052-4
180 978-2-7451-9871-6
180 978-2-7451-8904-2
60 978-2-7451-5692-1
20 978-2-7451-4392-1
47 978-2-7451-7371-3
45 978-2-7451-6254-0
19 978-2-7451-2942-0
57 978-2-7451-5609-9
64 978-2-7451-4891-9
76 978-2-7451-7509-0
74 978-2-7451-5753-9
240 978-2-7451-5670-9
72 978-2-7451-9873-0
98 978-2-7451-9108-3
90 978-2-7451-0889-0
45 978-2-7451-4428-7
24 978-2-7451-0913-2
130 978-2-7451-0918-7

X

135 978-2-7451-5363-0
160 978-2-7451-9543-2
243 978-2-7451-3541-4
180 978-2-7451-7837-4
317 978-2-7451-0925-5
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السعر $عنوان الكتاب
ديوان اﻹمام علي
6.00
شعر
عمر بن أبي ربيعة
شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة
8.00
شعر
عنترة بن شداد
شرح ديوان عنترة بن شداد
5.00
دواوين شعر
الحنبلي
المقدسي/الكرمياﻻخرى
يوسفومخطوطاطه
مؤلفاته
مرعي بن
ديوان الغزل المطلوب في المحب والمحبوب وبذيله مجموعة أبيات وجدت في
5.00
شعر
الفرزدق
 14.00ديوان الفرزدق
شعر
مجنون ليلى/قيس بن الملوح
ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلى )برواية أبي بكر الوالبي(
3.50
شعر
محمود بن الحسين الرملي
ديوان كشاجم
5.50
شعر
كعب بن زهير
ديوان كعب بن زهير
3.50
شعر
ﷴ نبيل طريفي ،الدكتور
 21.00ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي واﻹسﻼمي  1/2مع الفهارس
شعر
أبو الطيب المتنبي
 48.00شرح ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري  1/4مع الفهارس المسمى
شعر
عبد الرحمن البرقوقي
 25.00شرح ديوان المتنبي للبرقوقي 1/2
شعر
أبو الطيب المتنبي
 14.00شرح ديوان أبي الطيب المتنبي )جزءان بمجلد واحد  -لونان(
أدب وشعر
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
 12.00ديوان المعاني
شعر
النابغة الذبياني
ديوان النابغة الذبياني
3.50
أبي بكر ابن باجة وأبي بكر ابن طفيل دراسات  -شعر  -دواوين
ديوانا ابن باجة وابن طفيل
5.00
دراسات شعرية
ﷴ معز جعفورة ،اﻷستاذ
الذات واﻵخر )الحجاج انموذجا(
5.00
سير وتراجم
سهام خضر
رابعة العدوية بين اﻷسطورة والحقيقة
9.00
أدب
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
 36.00ربيع اﻷبرار وفصوص اﻷخبار في المحاضرات  1/2لونان
أدب  -تاريخ
رسائل ابن عميرة الديوانية واﻹخوانية أو )بغية المستطرف وغنية المتطرف(أبي عبد ﷲ ﷴ بن هانئ/اللخمي السبتي
24.00
أدب
غانم جواد الرضا الحسن
 14.00الرسائل اﻷدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة )العراق والمشرق اﻹسﻼمي(
أدب
رسائل الجاحظ ) 1/2الفصول المختارة من كتب الجاحظ  -اختيار اﻹمام عبيد ﷲ(أبي عثمان عمرو بن بحر/الجاحظ
36.00
أدب
مجموعة من المؤلفين
 12.00رسائل طيف الخيال في الجد والهزل
أدب
مجير الدين عبد الرحيم البيساني
رسائل القاضي الفاضل
9.50
دراسات أدبية
الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة العﻼمة أحمد زكي باشا والعﻼمة أنستاس ماري الكرملي أحمد زكي باشا
9.50
أدب
أبو العﻼء المعري
رسالة الغفران  -كرتونيه
8.50
أدب
البيروتي
الحريرية
اليازجي
المقامات
ناصيف
رسالة اﻷديب ناصيف اليازجي إلى البارون دساسي في تدارك ما فرط منه في رواية متن
4.00
أدب  -شعر
شهاب الدين أحمد بن ﷴ/الحجازي الخزرجي
كتاب رقيق السوق )من تراثنا اﻷدبي(
8.00
شعر
سراج الدين الوراق
روض اﻷزهار في رقيق اﻷشعار منتخب من لمع السراج )من تراثنا اﻷدبي(
7.00
أدب وحديث
أبي حاتم ﷴ/ابن حبان البستي
روضة العقﻼء ونزهة الفضﻼء
5.50
أدب وسير وتراجم
شهاب الدين أحمد بن ﷴ بن عمر/الخفاجي
 14.00ريحانة اﻷلبا وزهرة الحياة الدنيا
أدب
الحصري/إبراهيم بن علي
 30.00زهر اﻵداب وثمر اﻷلباب 1/2
أدب
تراث
الزير سالم
4.00
أدب
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
زينب )مناظر وأخﻼق ريفية(
5.50
دراسات  -شعر
قيس كاظم الجنابي ،الدكتور
ستة شعراء من مخضرمي العصر اﻷموي
7.00
أدب
مصطفى صادق الرافعي
السحاب اﻷحمر
3.00
دراسات أدبية
عبد الحميد العمري وفاطمة مرداني ،اﻷستاذان
سحر اﻷدب )اﻷدب مدخﻼ إلى النهضة وبلوغ اﻷرب(
5.50
أدب وأخﻼق
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
السحر الحﻼل في الحكم واﻷمثال
2.00
دراسات شعرية
أيمن أحمد رؤوف القادري ،الدكتور
السرقة الشعرية وفنيتها عند صفي الدين الحلي
5.00
أدب
مصطفى صادق الرافعي
 82.00سلسلة مصطفى صادق الرافعي 1/14
أدب
،السيد
الخدور
الهاشمي
إبراهيمربات
في بنوصف
سلطان الغرام حب وعشق وهيام )مختارات من المنظوم والمنثور في أروع ما كتبأحمد
7.00
أدب
الوزير أبوعبيد البكري اﻷونبي
 25.00سمط الﻶلي  1/2مع الذيل دون الفهارس
أدب
الوزير أبي عبيد البكري اﻷونبي
 40.00سمط الﻶلي  1/3مع الذيل والفهارس
أدب
علي فكري
 10.00السمير المهذب 1/4
أدب
إبراهيم بن إسماعيل بن الشيخ سيدي
الشيخ سيدي ندوة الموروث الثقافي واﻷدبي )أعمال ندوة بوتلميت(
9.50
أدب وتراث شعبي
تراث
سيرة بني هﻼل
6.00
أدب
تراث
 25.00سيرة عنترة بن شداد 1/8
أدب  -شروح شعر
أبي حامد ﷴ المكي بن ﷴ/البطاوري
شافية الدجم على ﻻمية العجم
5.00
دراسات شعرية
الشعراء أرفع رأس الجياني اﻷندلسي
وحكيم موسى/ابن
شذور الذهب )ديوان ابن أرفع رأس الجياني اﻷندلسي شاعر الحكماء علي بن
10.00
أدب
أبي زكريا يحيى بن علي/الخطيب التبريزي
 45.00شرح اختيارات المفضل الضبي  1/4مع فهارس
شروح  -شعر
أبي بكر عاصم بن أيوب/البطليوسي
 20.00شرح اﻷشعار الستة الجاهلية
شعر
أبي سعيد الحسن بن الحسين/السكري
 17.00شرح أشعار الهذليين
شعر
أبي سعيد عبد الملك بن قريب/اﻷصمعي
شرح اﻷصمعيات
9.00
شروح شعرية
جمال الدين/اﻷميوطي
شرح بانت سعاد
5.50
خطابة وأدب
طاهر بن صالح الجزائري
شرح خطب ابن نباتة ويليه )شرح خطب ولده أبي طاهر ﷴ(
9.50
شروح شعر وأدب
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
شرح الشمقمقية )شموا(
6.00
شعر
أبي زكريا يحيى بن علي/الخطيب التبريزي
شرح القصائد العشر
9.50
شعر
أبي جعفر أحمد بن ﷴ بن إسماعيل/النحاس
 10.00شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات
أدب
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
شرح كتاب اﻷمثال من السنة والكتاب للحكيم الترمذي
5.50
شروح  -شعر
ﷴ بن حسين الرومي/ابن أبي ﻻجك التركي
شرح ﻻمية العرب
4.00
دراسات شعرية
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/ابن السيد البطليوسي
 12.00شرح المختار من لزوميات أبي العﻼء المعري
شعر
أبي عبد ﷲ الحسين بن أحمد/الزوزني
شرح المعلقات السبع
4.00
شعر
أحمد بن اﻷمين/الشنقيطي
شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها
4.00
شروح  -شعر
فيض الحسن/السهارنفوري
 14.00شرح المعلقات السبع المسمى )رياض الفيض(
أدب
أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن/الشريشي
 35.00شرح مقامات الحريري 1/3
أدب
ابن أبي الحديد المدائني
 95.00شرح نهج البﻼغة  1/11مع الفهارس  -لونان
أدب
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
الشطرنج والنرد في اﻷدب العربي
7.00
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السعر $عنوان الكتاب
سعة
شعر ابن صارة الشنتريني اﻷندلسي
6.00
144
أدب وشعر
عزوز زرقان
شعر اﻻستصراخ في اﻷندلس
9.50
68
دراسات  -شعر
سراته البشير
الشعر الجاهلي وتجاذبات البساطة والفخامة
8.50
108
سير وتراجم وشعر
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 14.00الشعر والشعراء أو )طبقات الشعراء(
45
خناثة بن هاشم دراسات شعرية صوفية
الشعر الصوفي بين الرؤية الفنية والسياق العرفاني
 144كتاب ناشرون 6.00
أدب وشعر
الجامعيةمصاروه ،الدكتور
نادر
 14.00شعر العميان )الواقع  -الخيال  -المعاني والصور الفنية( )سلسلة الرسائل والدراسات
47
أدب وشعر
عبد الباقي الخزرجي ،الدكتور
الشعر في يثرب )المدينة المنورة( قبل اﻹسﻼم
 71كتاب ناشرون 9.50
دواوين شعر
مروان بن أبي حفصة
 10.00شعر مروان بن أبي حفصة
76
دراسات شعرية
ﷴ عويد ﷴ الساير ،الدكتور
شعراء أندلسيون منسيون ويليه )فوات الدواوين اﻷندلسية(
9.50
61
دراسات شعرية
ﷴ حمزة إبراهيم ،الدكتور
 24.00شعراء مكة قبل اﻹسﻼم )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
34
نقد أدبي
علي عزيز صالح ،الدكتور
 14.00شعرية النص عند الجواهري )اﻹيقاع والمضمون واللغة(
56
أدب
أبي يعلى/ابن الهبارية
الصادح والباغم
9.50
83
فهارس
ﷴ حسين شمس الدين
 15.00فهارس صبح اﻷعشى
44
أدب وإنشاء
أحمد بن علي/القلقشندي
 210.00صبح اﻷعشى في صناعة اﻹنشا  1/15مع الفهارس
3
أدب
أحمد أمين بك ،الدكتور
الصعلكة والفتوة في اﻹسﻼم
3.00
252
نعيم سلمان البدري ،الدكتور دراسات  -نحو  -شعر
صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك اﻷندلسي
8.00
72
أدب وبﻼغة
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
كتاب الصناعتين :الكتابة والشعر  -كرتونيه
9.50
64
نقد أدبي وشعر
خليل ﷴ عودة
صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة
7.00
72
أدب وتاريخ
أحمد أمين بك ،الدكتور
 18.00ضحى اﻹسﻼم  -لونان
32
نقد أدبي وشعر
أبي الحسن علي بن مؤمن/ابن عصفور اﻷشبيلي
ضرائر الشعر
6.00
108
سير وتراجم
ابن سﻼم الجمحي/ﷴ
طبقات الشعراء
8.50
91
رضا ديب عواضة ،الدكتور أدب  -أخبار ونوادر
طرائف النساء
8.50
66
أدب وشعر
عبد العزيز الميمني/الراجكوتي اﻷثري الهندي
الطرائف اﻷدبية )مجموعة من مختار الشعر(
9.50
68
أخبار ونوادر
عبد أ علي مهنا
 10.00طرائف اﻷصفهاني في كتاب اﻷغاني )لونان(
46
أدب
عبد أ علي مهنا
طرائف الخلفاء والملوك )لونان(
6.00
58
دراسات شعرية
أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
طموح المتنبي بين أنا الشاعر ومؤامرة الشعراء
3.50
180
أدب
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
طوق الحمامة في اﻷلفة واﻷﻻف  -كرتونيه
6.00
100
أدب
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
طوق الحمامة في اﻷلفة واﻷﻻف
5.00
135
نقد أدبي
عادل نذير ،الدكتور
عصر الوسيط أبجدية اﻷيقونة )دراسة في اﻷدب التفاعلي  -الرقمي(
 144كتاب ناشرون 7.00
أدب
أبي عمر شهاب الدين أحمد/ابن عبد ربه القرطبي
 70.00العقد الفريد  1/8مع الفهارس  -لونان
6
أدب
أبي القاسم الحسن بن ﷴ/ابن حبيب النيسابوري
عقﻼء المجانين
5.00
144
فن الكتابة
فيض الرحمن الحقاني ،موﻻنا
عﻼمات الترقيم وأصول اﻹمﻼء )شموا(
7.00
91
نقد أدبي وشعر
فينسنتي كانتارينو
علم الشعر العربي في العصر الذهبي
6.00
108
نقد أدبي
مصطفى صادق الرافعي
على السفود )عباس محمود العقاد(
2.50
X
225
أدب وشعر
ابن رشيق القيرواني
 17.00العمدة في محاسن الشعر وآدابه
40
دراسات شعرية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن قاسم/ابن زاكور الفاسي
 70.00عنوان النفاسة في شرح الحماسة 1/3
12
نقد أدبي وشعر
ابن طباطبا/ﷴ بن أحمد
عيار الشعر
5.00
135
أدب
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 36.00عيون اﻷخبار  1/2مع الفهارس
17
أدب
الكتبي/الوطواط
اﻷدب والحكمة
فنونالدين
من جمال
اسحاق
متباينة
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة )كتاب شامل اﻷطراف أبي
17.00
36
أدب وشعر
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
 30.00الغيث المسجم في شرح ﻻمية العجم 1/2
24
أدب
المفضل بن سلمة/ابن عاصم الضبي
الفاخر في اﻷمثال
9.50
71
شعر  -شرح
ﷴ صالح بن ألفا عمر جالو/ضيف ﷲ الغيني
فاكهة الطالب الجاد في شرح قصيدة بانت سعاد
3.00
200
أدب
إبراهيم اﻷحدب
 24.00فرائد الﻶل في مجمع اﻷمثال  1/2مع الفهارس  -لونان
25
أدب
التنوخي/المحسن بن أبي الفهم
الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة واﻷسرار العجيبة  -كرتونيه
9.50
55
نقد أدبي
حجازي شريف
فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب ﻻبن قدامة
3.00
200
أدب
أبي العﻼء صاعد بن الحسن/الربعي البغدادي
 30.00كتاب الفصوص ) 1/2في الملح والنوادر والعلوم واﻵداب(
27
أدب
علي عزيز صالح ،الدكتور
الفكاهة في النثر العباسي
9.50
68
أدب وسير وتراجم
الدلجي/أحمد بن علي
الفﻼكة والمفلوكون
3.50
180
أدب وإنشاء
عصام العسل ،الدكتور
فن كتابة السيرة الذاتية )مقاربات في المنهج(
6.00
162
دراسات شعرية
عباس هاني الجراخ ،الدكتور
فوات الدواوين
9.50
77
دراسات  -أدب
أحمد حسن الزيات
في أصول اﻷدب )محاضرات ومقاﻻت في اﻷدب العربي(
8.00
74
أدب
أحمد حسن الزيات
 12.00في ضوء الرسالة )ألوان من اﻷدب والتاريخ(
60
،اﻷستاذة الدكتورة دراسات شعرية  -بﻼغة
والبسطي
الواحد العكيلي
اﻷندلسي
عهود عبد
قبس من بﻼغة اﻷندلس )دراسة شعرية في شعر ابن لبانة الداني وابن شكيل
5.00
180
دراسات شعرية
وئام أنس ،الدكتور
قراءة جديدة في شعر الدول المتتابعة
8.50
96
دراسات  -شعر
مشهور الحبازي ،اﻷستاذ الدكتور
 10.00قراءة في حركات موسيقا الشعر العربي الحديث
60
دراسات  -شعر
مشهور الحبازي ،اﻷستاذ الدكتور
 15.00قراءة في حركات مضامين الشعر العربي الحديث
50
أدب
ﷴ الخباز
قصة الفرس والبغل )نسخة ميسرة ومختصرة لرسالة الصاهل والشاحج ﻷبي العﻼء المعري
5.00
200
أدب
إبراهيم شمس الدين
 42.00قصص العرب ) 1/4موسوعة قصص ونوادر العرب(
10
أدب  -حكم
رياض أحمد العراقي ،اﻷستاذ الدكتور
قطوف من روائع الفكر واﻷدب والفلسفة
7.00
128
سير وتراجم وشعر
كمال الدين بن الشعار الموصلي
 120.00قﻼئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان  1/9مع الفهارس
6
أدب
عز الدين عبد السﻼم بن أحمد/ابن غانم المقدسي
كشف اﻷسرار في حكم الطيور واﻷزهار
5.00
135
أدب
تقي الدين أبي بكر/ابن حجة الحموي
كشف اللثام عن وجه التورية واﻻستخدام
9.50
59
بهاء الدين ﷴ بن حسين/العاملي أدب ومعارف عامة
 19.00الكشكول 1/2
31
أدب
مصطفى صادق الرافعي
كلمة وكليمة )عبارات قصيرة من جوامع الكلم ،ليس بينها رابطة في الفكر وﻻ في الموضوع
3.50
192
أدب
بيدبا الفيلسوف الهندي وترجمة ابن المقفع
 24.00كليلة ودمنة ) 22×30كرتونيه( اربع الوان
22
أدب
بيدبا الفيلسوف الهندي وترجمة ابن المقفع
كليلة ودمنة  -طبعة مشكلة
6.00
108
ﷴ الساير ومحمود ساجت ،الدكتوران
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موضوع

دراسات  -شعر

سنة
2020

2008
2020

2009
2017
2008
2010
2022

2012
2017
2011
2018
2012
2009
2021

2008
2010
2001
2022

2005
2022
2021

2016
2014
2014
2010
2013
2019

2016
2004
2001
2001
2013
2005
2009
2008
2016
2011
2021

2004
2011
2011
2010
2010
2018
2021
2022

2017
2018
2021
2022
2022

2013
2020

2005
2010
2011
2013
2018
2022

2017

ISBN

سعة

72 978-2-7451-8687-4
42 978-2-7451-7850-3
80 978-2-7451-1293-4
36 978-2-7451-4675-5
120 978-2-7451-9597-5
70 978-2-7451-1300-9
80 978-2-7451-1301-6
80 978-2-7451-7995-1
270 978-2-7451-1319-1
40 978-2-7451-7727-8
26 978-2-7451-2537-8
17 978-2-7451-2887-4
19 978-2-7451-1324-5
192 978-2-7451-9859-4
51 978-2-7451-2712-9
13 978-2-7451-6039-3
162 978-2-7451-6784-2
36 978-2-7451-8937-0
171 978-2-7451-8971-4
117 978-2-7451-6138-3
70 978-2-7451-8298-2
30 978-2-7451-1429-7
89 978-2-7451-5153-7
51 978-2-7451-6811-5
135 978-2-7451-8725-3
162 978-2-7451-3542-1
70 978-2-7451-4796-7
45 978-2-7451-3986-3
32 978-2-7451-1388-7
23 978-2-7451-1389-4
81 978-2-7451-6920-4
75 978-2-7451-1401-3
40 978-2-7451-2538-5
40 978-2-7451-9186-1
68 978-2-7451-4019-7
24 978-2-7451-8644-7
70 978-2-7451-6380-6
112 978-2-7451-9548-7
59 978-2-7451-8218-0
68 978-2-7451-5723-2
85 978-2-7451-5935-9
57 978-2-7451-1414-3
230 978-2-7451-1417-4
16 978-2-7451-1418-1
978-2-7451-3694-7

8

978-2-7451-1427-3

6

50 978-2-7451-1448-8
47 978-2-7451-0175-4
978-2-7451-3693-0

8

21 978-2-7451-6204-5
40 978-2-7451-1433-4
66 978-2-7451-1447-1
53 978-2-7451-0006-1
116 978-2-7451-2562-0
64 978-2-7451-6109-3
45 978-2-7451-6118-5
74 978-2-7451-1477-8
177 978-2-7451-1478-5
38 978-2-7451-7227-3
198 978-2-7451-6135-2
156 978-2-7451-1489-1
46 978-614-496-022-6
19 978-2-7451-1492-1
75 978-2-7451-1494-5
162 978-2-7451-5779-9
96 978-2-7451-8650-8

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
 12.00كمامة الزهر وصدفة الدرر وهو شرح قصيدة البسامة ﻻبن عبدون
2022
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أخبار ونوادر وفوائد
 12.00الكنز المدفون والفلك المشحون
أدب
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
لباب اﻵداب  -الثعالبي
9.00
أدب
أسامة بن منقذ
 10.00لباب اﻵداب  -أسامة بن منقذ
X
2019
شرف الدين الحسن بن أحمد الحيمي/الكوكباني دراسات  -شعر  -أدب
لذة الوسن
7.00
2000
أدب وسير وتراجم
رضا ديب عواضة ،الدكتور
لطائف النساء
8.50
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد ﷲ/الخطيب اﻹسكافي أدب وسياسة شرعية
لطف التدبير
7.00
X
2013
دراسات أدبية
ﷴ الساير ومحمود ساجت ،الدكتوران
ما تبقى من أدب العميان في اﻷندلس
8.50
أدب
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
مبلغ اﻷرب في فخر العرب
3.00
2017
تراجم  -المغرب
ﷴ المختار/السوسي
 19.00مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
2020
أدب
أبي الكرم ﷴ بن ﷴ/ابن اﻷثير الجزري
 18.00المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر 1/2
2000
أدب وحديث
أحمد بن مروان الدينوري المالكي
 42.00المجالسة وجواهر العلم 1/3
2021
أدب
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/النيسابوري الميداني
 25.00مجمع اﻷمثال 1/2
2021
أدب
اﻷدبيعلي المنصوري/ابن الهائم
تراثنا ﷴ بن
مجموع يشتمل على مكاتبات وألغاز واستدعاءات ومعميات لعدة أدباء )منأحمد بن
5.00
أدب وأخﻼق
البيهقي/إبراهيم بن ﷴ
 12.00المحاسن والمساوئ
2009
أدب
أبي القاسم الحسين بن ﷴ/الراغب اﻷصفهاني
 54.00محاضرات اﻷدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 1/4
2010
أدب
الشعرية الدريهم الموصلي
والمعارضات بن ﷴ/ابن
المحاورة الصﻼحية في اﻷحاجي اﻻصطﻼحية )محاورة أدبية في اﻷلغاز تاج الدين علي
5.00
2017
دراسات شعرية
ﷴ بن المجلي/ابن الصائغ الطبيب العنتري
 19.00المختار السائغ من ديوان ابن الصائغ
2018
شعر  -دراسات
شرف الدين عبد العزيز بن ﷴ/اﻷنصاري الحموي
المختار من إلزام الضروب بالتزام المندوب )لزوم ما ﻻ يلزم(
6.00
2010
أدب وسير وتراجم
مؤلف مجهول
المختار من ذيل الخريدة وسيل الجريدة لعماد الدين أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ اﻷصبهاني
6.00
2015
أخبار وحكايات
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/المقري التلمساني
 12.00المختار من نوادر اﻻخبار
2018
أمثال وحكم
مجموعة من المؤلفين
 26.00مخطوطات في اﻷمثال العربية ) 1/2مكتبة اﻷمثال والحكم(
2006
أدب
عرفان ﷴ حمور
المرأة والجمال والحب في لغة العرب
7.00
2010
أدب وشعر
لطيفة مهداوي ،الدكتورة
 14.00مراثي الخلفاء والقادة في الشعر العباسي إلى آخر القرن الرابع الهجري
2018
دراسات شعرية
طراف طارق النهار ،الدكتور
مراثي القادة المسلمين حتى نهاية العصر الراشدي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
6.00
2009
أدب
مصطفى صادق الرافعي
كتاب المساكين
5.00
2005
أدب
الجود المحسن
التنوخي/أبو علي
المستجاد من فعﻼت اﻷجواد ويليه )فضل العطاء على العسر والدر المنضود في ذم البخل ومدح
8.50
2014
أخبار ونوادر
اﻷبشيهي/شهاب الدين ﷴ
 11.00المستطرف في كل فن مستظرف ) 24×17جزءان في مجلد واحد( لونان
2004
أخبار ونوادر
اﻷبشيهي/شهاب الدين ﷴ
 10.00المستطرف في كل فن مستظرف 20×28
X
أدب
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
 25.00المستقصى في أمثال العرب 1/2
2010
نقد أدبي
مستويات التحليل اللغوي )رؤية منهجية في شرح ثعلب على ديوان زهير( فايز صبحي عبد السﻼم تركي ،الدكتور
12.00
سير وتراجم
عبد أ .مهنا وعلي نعيم
مشاهير الشعراء واﻷدباء
7.00
X
أدب
السراج/جعفر بن ﷴ
 17.00مصارع العشاق
2020
إبراهيم الحمداني وفاتن الحاج يونس ،الدكتور دراسات  -أدب  -معاجم
 24.00المصطلح في الخطاب النقدي اﻷندلسي بين اﻻتباع واﻹبداع
2014
دراسات أدبية
إبراهيم ﷴ محمود الحمداني ،الدكتور
 12.00المصطلح النقدي في كتاب العمدة ﻻبن رشيق القيرواني
2016
أدب
عﻼء الدين علي بن عبد ﷲ البهائي/الغزولي
 36.00مطالع البدور في منازل السرور 1/2
2020
علم الكتابة
أبي الوفا نصر الوفائي/الهوريني
 12.00المطالع النصرية للمطابع المصرية في اﻷصول الخطية
دراسات  -تاريخ  -تراجم  -أدب2021
سلوم البجاري ،اﻷستاذ الدكتور
المنهج
طركي
يونس في
مطلع اﻷنوار ونزهة البصائر واﻷبصار ﻻبن خميس المالقي )دراسة تحليلية
6.00
2014
أدب
أبي نصر الفتح بن ﷴ/ابن خاقان اﻹشبيلي
 12.00مطمح اﻷنفس ومسرح التأنس في ملح أهل اﻷندلس
2007
أدب
حنا نصر الحتي ،الدكتور
 12.00مظاهر القوة في الشعر الجاهلي
2008
نقد أدبي
يونس طركي سلوم البجاري
المعارضات في الشعر اﻷندلسي )دراسة نقدية موازنة(
9.50
2011
أدب
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
المعارف
9.50
نقد أدبي
اﻷشنانداني/أبو عثمان سعيد
معاني الشعر )رواية أبي بكر ﷴ بن الحسن بن دريد اﻷزدي(
3.00
أدب
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 30.00المعاني الكبير في أبيات المعاني  1/3مع الفهارس
X
2003
أدب وسير وتراجم
كامل سلمان جاسم الجبوري
 95.00معجم اﻷدباء  1/7من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م  -لونان
2011
أدب وسير وتراجم
أبي عبد ﷲ بن عبد ﷲ/ياقوت الحموي
 105.00معجم اﻷدباء  1/6مع الفهارس
أدب
أمل شلق
 10.00معجم حكمة العرب )أهم الحكم العربية الخالدة(
X
2016
دراسات شعرية
هادي حسن حمودي ،اﻷستاذ الدكتور
 18.00معجم الشعر العماني )المعاني والتأثير القرآني  -شعر نزوى مثاﻻ(
2003
سير وتراجم
كامل سلمان جاسم الجبوري
 100.00معجم الشعراء  - 1/6من العصر الجاهلي إلى سنة 2002م
2010
سير وتراجم
المرزباني/ﷴ بن عمران بن موسى
 36.00معجم الشعراء ويليه )تتمة معجم الشعراء( 1/2
سير وتراجم
المرزباني واﻵمدي
 10.00معجم الشعراء  -ومعه المؤتلف والمختلف
X
سير وتراجم وشعر
عبد أ علي مهنا
 10.00معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واﻹسﻼم
أدب وتاريخ
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن طولون الصالحي
 12.00مفاكهة الخﻼن في حوادث الزمان
2012
أدب
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
المفرد العلم في رسم القلم
3.50
2020
أدب
بديع الزمان الهمذاني/أحمد بن الحسين
مقامات بديع الزمان الهمذاني  -لونان
8.50
2019
أدب
أبي ﷴ القاسم بن علي بن ﷴ/الحريري البصري
 14.00مقامات الحريري )المقامات اﻷدبية( كرتونيه )ابيض(
2004
أدب
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
مقامات الزمخشري
8.50
أدب
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
مقامات السيوطي
3.00
X
2011
أدب
المقامة بين اﻷدب العربي واﻷدب الفارسي )الحريري والحميدي خصوصا(فرح ناز علي صفدر رفعت جو ،الدكتورة
18.00
2010
نقد أدبي
أمجد حميد التميمي ،الدكتور
مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي
كتاب ناشرون 5.00
أدب
ابن الداية/أحمد بن يوسف الكاتب
المكافأة وحسن العقبى
4.00
2022
دراسات  -أدب
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 15.00المكتبة العربية التراثية من المصادر اﻷدبية )عرض  -تحليل(
أدب
تراث
 12.00الملك سيف فارس اليمن 1/2
نقد أدبي
النهشلي القيرواني/عبد الكريم
الممتع في صنعة الشعر
8.00
X
2007
أدب
ﷴ قاسم الشوم ،اﻷستاذ الدكتور
من اﻷدب اﻹسﻼمي في عهد النبوة
5.00
2016
أدب
وائل حافظ خلف
من روائع الحكايات التي وضعتها الحكماء على ألسنة الحيوانات
6.00
أبي القاسم عبد الملك بن عبد ﷲ/ابن بدرون
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موضوع

سنة

شروح شعرية

2016

ISBN

السعر$

سعة

82 978-2-7451-7680-6

7.50

70 978-2-7451-1506-5

8.00

60 978-2-7451-0107-5

12.00

144 978-2-7451-9375-9

6.00

32 978-2-7451-5662-4

18.00

72 978-2-7451-9161-8

12.00

55 978-2-7451-3503-2

9.50

74 978-2-7451-7258-7

7.00

224 978-2-7451-9721-4

4.00

55 978-2-7451-1550-8

12.00

70 978-2-7451-5722-5

12.00

165 978-2-7451-9821-1

5.00

30 978-2-7451-8338-5

24.00

14 978-2-7451-4027-2

54.00

41 978-2-7451-6184-0

12.00

74 978-2-7451-8205-0

9.50

43 978-2-7451-7028-6

18.00

66 978-2-7451-8071-1

12.00

25 978-2-7451-4101-9

24.00

978-2-7451-2560-6

135.00

5

64 978-2-7451-2286-5

10.00

13 978-2-7451-3870-5

54.00

76 978-2-7451-1583-6

9.00

28 978-2-7451-2332-9

21.00

120 978-2-7451-7882-4

6.00

198 978-2-7451-7631-8

5.00

240 978-614-496-020-2
135 978-2-7451-1584-3

5.00
X

4.50

84 978-2-7451-8627-0

8.50

90 978-2-7451-1585-0

4.50

70 978-2-7451-4959-6

8.50

53 978-2-7451-4415-7

15.00

978-2-7451-5200-8

300.00

2

55 978-2-7451-5553-5

11.00

77 978-2-7451-6741-5

9.50

70 978-2-7451-7833-6

8.00

135 978-2-7451-3378-6

6.00

135 978-2-7451-3221-5

5.50

300 978-2-7451-9129-8

3.00

117 978-2-7451-6005-8

6.00

51 978-2-7451-3954-2

14.00
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عنوان الكتاب
المناظرة في اﻷندلس )اﻻشكال والمضامين(
العباس أحمد بن ﷴ بن أحمد/الجرجاني
للثعالبي(
المنتخب من كنايات اﻷدباء وإرشادات البلغاء ويليه )الكناية والتعريض أبي
العز عبد العزيز بن ﷴ بن إبراهيم/ابن جماعة
منتخب نزهة اﻷلباء فيما يروى عن اﻷدباء
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
المنتقى من كتاب المجاراة والمجازاة )من تراثنا اﻷدبي(
أبو غالب ﷴ بن ميمون البغدادي
منتهى الطلب من أشعار العرب )أكبر مستدرك على دواوين الشعر القديمة(
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
المنشآت اللطيفة )من تراثنا اﻷدبي(
أبي قاسم حسن بن بشر/اﻵمدي
الموازنة بين أبي تمام والبحتري
جﻼل عبده خدشي
موسوعة اﻷمثال العالمية )مرجع علمي(
عبد القادر زينو
موسوعة الﻶلي من شعر الحكمة في العصر الجاهلي
المرزباني/ﷴ بن عمران بن موسى
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء
حنا نصر الحتي ،الدكتور
الناقة في الشعر الجاهلي
ﷴ فتح ﷲ مصباح ،الدكتور
الناقد ابن طباطبا وأزمة الشاعر المحدث في العصر العباسي
شمواالحسني ،العﻼمة اﻷديب
ورق كنون
النبوغ المغربي في اﻻدب العربي ) 1/3ثﻼثة أجزاء بمجلد واحد( )طبعة جديدةعبد ﷲ
أبي سعد منصور بن الحسين/اﻵبي
نثر الدر في المحاضرات 1/4
زكي مبارك ،الدكتور
النثر الفني في القرن الرابع الهجري
أبي الرضا إبراهيم بن ﷴ/الكاتب الحلبي
نزهة اﻷبصار في النكت واﻷخبار
بدر الدين الدمياطي
نزهة اﻷدباء وتحفة الظرفاء
كمال الدين عبد الرحمن بن ﷴ/ابن اﻷنباري
نزهة اﻷلباء في طبقات اﻷدباء
التنوخي/أبو علي المحسن
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 1/2
ﷴ/المقري التلمساني
الفهارس
أحمد بن
 1/11مع
أبي العباس
نفح الطيب من غصن اﻷندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب
أبي العباس أحمد بن ﷴ/المقري التلمساني
فهارس نفح الطيب
ﷴ أمين بن فضل ﷲ/المحبي الحنفي
نفحة الريحانة ورشحة طﻼء الحانة  1/3وفي آخره ذيل نفحة الريحانة
أبو تمام
نقائض جرير واﻷخطل
أبي عبيدة معمر/ابن المثنى التيمي
نقائض جرير والفرزدق 1/2
عبد الجليل شوقي ،الدكتور
النقد اﻷدبي الجمالي )نبش الذهنية وبناء المرجعية(
رائد أمير عبد ﷲ الراشد ،الدكتور
النقد بين البناء والهدم )رؤية إسﻼمية(
عمر عاصي
النقد الثقافي )الوجه اﻵخر لﻸدب(
قدامة بن جعفر البغدادي
نقد الشعر
حليمة بلوافي ،الدكتورة
النقد اللغوي القديم عند العرب )دراسة في اﻷدوات والمنهج(
قدامة بن جعفر البغدادي
نقد النثر أو )كتاب البيان(
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
نكت الهميان في نكت العميان  -لونان
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب/النويري
فهارس نهاية اﻻرب في فنون اﻻدب /الجزء 34
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب/النويري
نهاية اﻷرب في فنون اﻷدب  1/16مع الفهارس
علي بن أبي طالب ،اﻹمام
نهج البﻼغة )لونان(
سعيد بن أوس بن ثابت النحوي/أبي زيد اﻷنصاري
النوادر في اللغة
شهاب الدين أحمد بن سﻼمة/القليوبي
نوادر القليوبي
إبراهيم شمس الدين
نوادر النساء في كتاب المستطرف وكتب التراث العربي
أبي حفص عمر بن الحسن النيسابوري/السمرقندي
النيل الحثيث في حكايات الحديث
أيمن أحمد رؤوف القادري ،الدكتور
هندسة القصيدة الجاهلية
يوسف اسكندر ،الدكتور
هيرمنيوطيقا الشعر العربي نحو نظرية هيرمنيوطيقية في الشعرية
عﻼء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي
الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين
الطبيب
الفاضلة
الصفدي
الطب
هﻼل/الشغري
للفﻼسفةبنفي مدينة
ونوادربن يوسف
الوجيز المنتقى والعزيز الملتقى )حكايات غريبة وروايات عجيبة أحمد
مصطفى صادق الرافعي
وحي القلم 1/3
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الوسائل في مسامرة اﻷوائل ويليه )كتاب اﻷوائل للطبراني(
،الدكتورة
الجامعية
النورسي
والدراسات
توفيق علي
الرسائل
وصايا اﻷدباء والخلفاء والحكماء في العصر العباسي )دراسة فنية( )سلسلة روناك
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  1/6مع التتمة والفهارس
مجموعة من الباحثين
سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء 1/104
كامل ﷴ ﷴ عويضة
إبراهيم ناجي  -شاعر اﻷطﻼل  -جزء ) 1 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
الحر ،الدكتور
والشعراء
ابن الرومي  -عصره حياته نفسيته فنه من خﻼل شعره  -جزء ) 2 -سلسلة أعﻼم اﻷدباءعبد المجيد
علي نجيب عطوي ،الدكتور
ابن الفارض  -شاعر الغزل في الحب اﻹلهي  -جزء ) 3 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
حسن جعفر نور الدين
ابن خفاجة  -شاعر شرق اﻷندلس  -جزء ) 4 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ابن رشيق القيرواني  -الشاعر البليغ  -جزء ) 5 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
عبد المجيد الحر ،الدكتور
ابن زيدون  -شاعر العشق والحنين  -جزء ) 6 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
أحمد حسن بسج
ابن عبد ربه  -مليح اﻷندلس  -جزء ) 7 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
أسماء أبو بكر ﷴ
ابن عنين  -حياته وإبداعه الشعري  -جزء ) 8 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
ابن هانئ اﻷندلسي  -عصره بيئته حياته وشعره  -جزء ) 9 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء أحمد حسن بسج
أبو العتاهية  -حياته وأغراضه الشعرية  -جزء ) 10 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء أحمد ﷴ عليان ،الدكتور
حسن جعفر خريباني
أبو العﻼء المعري  -رهين المحبسين  -جزء ) 11 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
عاصي ،الدكتور
والشعراء
أبو الفرج اﻷصفهاني  -عصره سيرة حياته ومؤلفاته  -جزء ) 12 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء حسين
،الدكتور
والشعراء
المجيد الحر
اﻷدباء
أبو القاسم الشابي  -شاعر الرومانسية في التجديد والحداثة  -جزء ) 13 -سلسلة أعﻼم عبد
أبو بكر الخوارزمي  -بين نثره وشعره  -جزء ) 14 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(مأمون بن محيي الدين الجنان
ﷴ رضا مروة
أبو تمام  -عصره حياته شعره  -جزء ) 15 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
علي الصباح
والشعراء
ﷴ
أبو حيان التوحيدي  -فيلسوف اﻷدباء وأديب الفﻼسفة  -جزء ) 16 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء
ﷴ رضا مروة
أبو فراس الحمداني  -الشاعر اﻷمير  -جزء ) 17 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
حسن جعفر خريباني
أبو نواس  -الحسن بن هانئ  -جزء ) 18 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
خليل برهومي
أحمد الصافي النجفي  -شاعر الغربة واﻷلم  -جزء ) 19 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
آمنة بن منصور ،الدكتورة
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2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
أحمد رامي  -شاعر الحب الدافئ  -جزء ) 21 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.50
كامل ﷴ ﷴ عويضة
أحمد زكي أبو شادي  -الشاعر النموذجي  -جزء ) 22 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
2.00
المجيد الحر ،الدكتور
والشعراء
عبد
أحمد شوقي  -أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء  -جزء ) 23 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء
3.00
أحمد حسن بسج
اﻷخطل  -شاعر بني أمية  -جزء ) 24 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.00
خليل برهومي
اﻷخطل الصغير  -بين الهوى والشباب والجمال  -جزء ) 25 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
2.50
ﷴ رضا مروة
امرؤ القيس  -الملك الضليل  -جزء ) 26 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.00
خليل برهومي
إيليا أبو ماضي  -شاعر السؤال والجمال  -جزء ) 27 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
2.50
والشعراء بن محيي الدين الجنان
مأمون
البحتري  -دراسة نقدية حول فنونه الشعرية  -جزء ) 28 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء
3.00
بدر شاكر السياب  -رائد الشعر العربي الحديث  -جزء ) 29 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراءحيدر توفيق بيضون
2.00
والشعراءبن محيي الدين الجنان
مأمون
بديع الزمان الهمذاني  -بين المقالة والرسالة  -جزء ) 30 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء
2.00
علي نجيب عطوي ،الدكتور
بشار بن برد  -حياته وشعره  -جزء ) 31 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.50
علي نجيب عطوي ،الدكتور
البهاء زهير  -حياته وأدبه  -جزء ) 32 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.00
علي نجيب عطوي ،الدكتور
البوصيري  -شاعر المدائح النبوية وعلمها  -جزء ) 33 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
3.00
جان طنوس
توفيق يوسف عواد  -دراسة نفسية في شخصيته وأدبه  -جزء ) 34 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء
3.00
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الجاحظ  -الشاعر اﻷديب الفيلسوف  -جزء ) 35 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
2.50
جرير  -شاعر الجزالة والرقة والعذوبة  -جزء ) 36 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء عبد المجيد الحر ،الدكتور
2.50
مأمون بن محيي الدين الجنان
جميل بثينة  -الشاعر العذري  -جزء ) 37 -سلسلة أعﻼم اﻷدباء والشعراء(
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اﻷرواح المتمردة  -جبران  /ج9
1.75
جبران خليل جبران
آلهة اﻷرض والسابق  -جبران  /ج10
1.50
جبران خليل جبران
المواكب والمجنون  -جبران  /ج11
1.50
جبران خليل جبران
رمل وزبد والموسيقى  -جبران  /ج12
1.50
جبران خليل جبران
مختارات من رسائل جبران  -جبران  /ج13
1.75
جرجي زيدان
 50.00سلسلة روايات تاريخ اﻹسﻼم 1/22
جرجي زيدان
أبو مسلم الخراساني  -جزء  / 1 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.50
جرجي زيدان
أحمد بن طولون  -جزء  / 2 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
جرجي زيدان
أرمانوسة المصرية  -جزء  / 3 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.50
جرجي زيدان
استبداد المماليك  -جزء  / 4 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
1.75
جرجي زيدان
أسير المتمهدي  -جزء  / 5 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
اﻷمين والمأمون  -جزء  / 6 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.50
جرجي زيدان
اﻻنقﻼب العثماني  -جزء  / 7 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.50
جرجي زيدان
جهاد المحبين  -جزء  / 8 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
جرجي زيدان
الحجاج بن يوسف  -جزء  / 9 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
جرجي زيدان
رمضان - 17جزء  / 10 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
جرجي زيدان
شارل وعبد الرحمن  -جزء  / 11 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
شجرة الدر  -جزء  / 12 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
صﻼح الدين اﻷيوبي  -جزء  / 13 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
العباسة أخت الرشيد  -جزء  / 14 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
جرجي زيدان
عبد الرحمن الناصر  -جزء  / 15 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
عذراء قريش  -جزء  / 16 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
عروس فرغانة  -جزء  / 17 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
غادة كربﻼء  -جزء  / 18 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.50
جرجي زيدان
فتاة القيروان  -جزء  / 19 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
فتاة غسان  -جزء  / 20 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
3.50
جرجي زيدان
فتح اﻷندلس  -جزء  / 21 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.25
جرجي زيدان
المملوك الشارد  -جزء  / 22 -سلسلة مؤلفات جرجي زيدان
2.00
وليم شكسبير
 35.50سلسلة روائع شكسبير 1/16
وليم شكسبير
تاجر البندقية -جزء  / 1 -روائع شكسبير
2.50
وليم شكسبير
حلم ليلة صيفية  -جزء  / 2 -روائع شكسبير
2.00
وليم شكسبير
خاب سعي العشاق  -جزء  / 3 -روائع شكسبير
2.00
وليم شكسبير
روميو وجولييت  -جزء  / 4 -روائع شكسبير
2.50
وليم شكسبير
ريتشارد الثالث  -جزء  / 5 -روائع شكسبير
2.50
وليم شكسبير
سيدان من فيرونا  -جزء  / 6 -روائع شكسبير
2.00
وليم شكسبير
العاصفة  -جزء  / 7 -روائع شكسبير
2.00
وليم شكسبير
عطيل  -جزء  / 8 -روائع شكسبير
2.00
وليم شكسبير
العين بالعين  -جزء  / 9 -روائع شكسبير
2.00
حسن جعفر نور الدين
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موضوع

سنة

سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
سير وتراجم ,دراسات
روايات

2010

روايات

2016

روايات

2010

روايات

2016

روايات

2010

روايات

2016

روايات

2010

روايات

2010

روايات

2013

روايات

2010

روايات

2010

روايات

2010

روايات

2013

روايات

2010

روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات
روايات

2009

ISBN

سعة

216 978-2-7453-1879-0
216 978-2-7453-1868-4
170 978-2-7453-1880-6
180 978-2-7453-1865-3
300 978-2-7453-1877-6
330 978-2-7453-1866-0
180 978-2-7453-1870-7
31 978-2-7453-2396-1
188 978-2-7451-2383-1
192 978-2-7451-2384-8
120 978-2-7451-2385-5
308 978-2-7451-2386-2
104 978-2-7451-2387-9
216 978-2-7451-2388-6
48 978-2-7451-2389-3
80 978-2-7451-0156-3

السعر $عنوان الكتاب
كريوﻻنس  -جزء  / 10 -روائع شكسبير
2.50
كليوباترا  -جزء  / 11 -روائع شكسبير
2.50
مكبث  -جزء  / 12 -روائع شكسبير
2.00
الملك لير  -جزء  / 13 -روائع شكسبير
2.50
ملهاة اﻷخطاء  -جزء  / 14 -روائع شكسبير
2.00
هملت  -جزء  / 15 -روائع شكسبير
2.00
يوليوس قيصر  -جزء  / 16 -روائع شكسبير
2.50
 22.25سلسلة روائع مصطفى لطفي المنفلوطي  1/9لونان
الشاعر أو سيرانو دي برجراك  -جزء  / 1 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
2.50
العبرات  -جزء  / 2 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
2.50
الفضيلة أو بول وفرجيني  -جزء  / 3 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
2.50
في سبيل التاج  -جزء  / 4 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
1.50
ماجدولين أو تحت ظﻼل الزيزفون  -جزء  / 5 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
2.25
مختارات المنفلوطي  -جزء  / 6 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
2.50
النظرات  - 1/3جزء  / 9-8-7 -سلسلة مؤلفات المنفلوطي
8.50
النظرات  - 1/3جزء ) 9-8-7 -ثﻼثة أجزاء بمجلد واحد(  /سلسلة مؤلفات المنفلوطي
8.50
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المؤلف

موضوع

سنة

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

وليم شكسبير

روايات

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2006

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2015

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2014

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2013

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2014

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2016

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2015

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2018

مصطفى لطفي المنفلوطي

روايات

2015

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

اللغة العربية وعلومها
أبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب
أبنية اﻷفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها )سلسلة الرسائل
دراسات  -نحو
أبي عمر/الجرمي
كتاب أبنية سيبويه )وفيه تفسير لغريبه( )شموا(
أبواب الفعل الثﻼثي في اللغة العربية )دراسة صرفية صوتية باستخدام الحاسوب(ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور دراسات صرفية صوتية
لغة ونحو
ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي
إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل
لغة
سامية بن يامنة ،اﻷستاذة
اﻻتصال اللساني وآلياته التداولية في كتاب الصناعتين ﻷبي هﻼل العسكري
لغة
الدين الدقيقي سليمان بن بنين/اللغوي
اﻷلفاظ(
اتفاق المباني وافتراق المعاني )وهو كتاب لغوي يبحث في مباني ومعاني تقي
نسرين عبد ﷲ عطوات ،الدكتورة دراسات لغوية ونحوية
أثر اللهجات العربية في توجيه المعنى النحوي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
لغة ونحو
نور الدين عبد القادر/البسكري الجزائري
اﻵجرومية على طريقة السؤال والجواب مع إعراب اﻷمثلة وشرحها
لغة
إسماعيل ابن الشيخ غنيم/الجوهري
إحراز السعد بإنجاز الوعد بمباحث أما بعد
لغة ونحو
نزار بنيان شمكلي ضمد الحميداوي
اﻷحكام التقويمية في النحو العربي )دراسة تحليلية(
دراسات  -لغة
ﷴ أحمد فارس ،الدكتور
اﻷخطاء اللغوية المركبة )ماهيتها وأنواعها وتشخيصها وعﻼجها(
نحو
عماد ﷴ محمود البخيتاوي ،الدكتور
أدوات التقليل والتكثير في العربية )دراسة دﻻلية نحوية(
دراسات نحوية
،الدكتور
الجامعية
فريح بدرية
والدراسات
الرسائلعبد الفتاح
نهاد
آراء الكسائي عند شراح ألفية ابن مالك في القرن الثامن الهجري )سلسلة
نحو ولغة
أثير الدين ﷴ بن يوسف/أبي حيان اﻷندلسي
ارتشاف الضرب من لسان العرب 1/3
نحو
 1/2إبراهيم بن ﷴ/ابن قيم الجوزية
برهان الدين
إرشاد السالك الى حل ألفية ابن مالك ومعه تمرين الطﻼب في صناعة اﻹعراب
نحو
أبي الحسن علي بن ﷴ/الهروي
اﻷزهية في علم الحروف )شموا(
بﻼغة
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
أساس البﻼغة  1/2مع الفهارس  -لونان
بﻼغة
طه عبد ﷲ ﷴ السبعاوي ،الشيخ
أساليب اﻹقناع في المنظور اﻹسﻼمي
نحو
هادي حسن حمودي ،اﻷستاذ الدكتور
أساليب التعبير عند الخليل بن أحمد 1/2
دراسات نحوية
الحميداوي ،الدكتور
ضمد الجامعية
والدراسات
بنيان شمكلي
الرسائل
اﻻستدراك النحوي عند المتأخرين والمحدثين )دراسة تحليلية( )سلسلة نزار
لغة وأصول فقه
أحمد كروم ،الدكتور
اﻻستدﻻل في معاني الحروف )دراسة في اللغة واﻷصول(
نحو
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
اﻻستغناء في اﻻستثناء
دراسات لغوية
رياض عثمان ،الدكتور
استيﻼب العربية من فجر العولمة حتى اﻷفول
بﻼغة
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ﷴ/الجرجاني
أسرار البﻼغة في علم البيان  -كرتونيه
بﻼغة
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ﷴ/الجرجاني
أسرار البﻼغة في علم البيان  -مجلد
نحو
كمال الدين عبد الرحمن بن ﷴ/ابن اﻷنباري
أسرار العربية
دراسات نحوية
أحميدة العوني ،الدكتور
اﻷسس المنهجية لتبويب النحو العربي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
نحو
لثعلب(سهل ﷴ بن علي/الهروي النحوي
أبي
كتاب إسفار الفصيح )شرح كتاب الفصيح في ضبط اﻷلفاظ وتقويم اللسان
دراسات  -لغة
أحمد خضير عباس علي السعيدي
أسلوب التعليل في اللغة العربية
بﻼغة
ركن الدين ﷴ بن علي بن ﷴ/الجرجاني
اﻹشارات والتنبيهات في علم البﻼغة
بﻼغة
عز الدين عبد العزيز بن عبد السﻼم/السلمي
اﻹشارة إلى اﻹيجاز في بعض أنواع المجاز
نحو
تاج الدين عمر بن علي/الفاكهاني اللخمي
اﻹشارة في النحو وشرحها تلخيص العبارة في شرح اﻹشارة )شموا(
نحو
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اﻷشباه والنظائر في النحو ) 1/2طبعة جديدة ورق شموا(
نحو
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/ابن السيد البطليوسي
إصﻼح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي
دراسات نحوية
عثمان رحمن حميد اﻷركي ،اﻷستاذ الدكتور
أصول اﻻحتجاج النحوي عند المرادي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
دراسات  -نحو
الجامعيةأحمد نور ﷲ ،الدكتور
والدراساتعبد الجابر
وليد
أصول الفصاحة النحوية )معايير التحسين والتقبيح( )سلسلة الرسائل
دراسات لغوية
الوارث الحسن ،الدكتور
أصول الكﻼم في علم المعاني بين تحديد المفهوم وتأصيل المصطلح
دراسات نحوية
عبد الحليم ﷴ عبد ﷲ ،الدكتور
اﻷصول والفروع في كتاب سيبويه )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
لغة
عبد الواحد بن علي الحلبي/أبي الطيب اللغوي
اﻷضداد في كﻼم العرب
بﻼغة
شموا
اﻹسفراييني
مصححة ورق
إبراهيم/ابن عربشاه
)طبعة جديدة
 (-2الديناﻷطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  1/2مع الفهارس )شروح التلخيص عصام
نحو
ﷴ بن بير علي بن إسكندر/البركوي الرومي
إظهار اﻷسرار في علم النحو
دراسات نحوية
الفتاح فريح بدرية ،الدكتور
الجامعية
اعتراضات أبي حيان ﻷعﻼم نحاة البصرة والكوفة )سلسلة الرسائل والدراساتنهاد عبد
،الدكتورة دراسات  -علم الصرف
الخيرونيالجامعية
والدراسات
اﻻعتراضات الصرفية ﻻبن الطراوة على الفارسي في رسالة اﻹفصاح )سلسلة الرسائل حليمة
أحمد ﷴ أمين إسماعيل ،الدكتور علوم القرآن وبﻼغة
اﻹعجاز البﻼغي لتحوﻻت النظم القرآني في المتشابه من اﻷلفاظ والتراكيب
نحو
خالد بن عبد ﷲ/اﻷزهري
شموا
ورقالدين
إعراب اﻵجرومية أو )بشرى طﻼب العربية بإعراب اﻵجرومية( )طبعة جديدة زين
نحو
إعراب ألفية ابن مالك المسمى )تمرين الطﻼب في صناعة اﻹعراب( )شموا( خالد بن عبد ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
نحو
فخر الدين قباوة ،الدكتور
إعراب الجمل وأشباه الجمل  -طبعة مزيدة ومنقحة
دراسات  -نحو
عبد الحليم ﷴ عبد ﷲ ،الدكتور
إعراب الجمل في الفكر النحوي من سيبويه  180هـ إلى ابن هشام  761هـ
نحو
عبد ﷲ الجزائري
الفاسي
تبركان أبو
الصنهاجي
ﷴ
اﻹعراب عن متن ابن آجروم في قواعد اﻹعراب )شرح متن اﻹمام ابن آجروم
لغة وفقه اللغة
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى
اﻹفصاح في فقه اللغة )تهذيب المخصص(
لغة ونحو وصرف
أبي القاسم علي بن جعفر/ابن القطاع الصقلي
كتاب اﻷفعال  -ﻻبن القطاع  -لونان
لغة ونحو وصرف
أبي بكر ﷴ بن عمر اﻷندلسي/ابن القوطية
كتاب اﻷفعال  -ﻻبن القوطية  -لونان
الحاسوب(جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور دراسات صرفية صوتية
ﷴ
اﻻفعال الثﻼثية المزيدة في اللغة العربية )دراسة صرفية صوتية باستخدام
أيوب جرجيس العطية ،الدكتور علوم القرآن ونحو وصرف
أفعال المطاوعة واستعماﻻتها في القرآن الكريم
نحو وحديث
مهدي صالح الشمري ،اﻷستاذ الدكتور
اﻷفعال الناسخة في دراسات المحدثين
لغة ونحو
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اﻹقتراح في علم أصول النحو
نحو
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/ابن السيد البطليوسي
اﻻقتضاب في شرح أدب الكتاب  1/3مع الفهارس
بﻼغة
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
أقصى اﻷماني في علم البيان والبديع والمعاني )شموا(
علوم القرآن ولغة
شذى معيوف يونس الشماع
اﻵلة واﻷداة في التعبير القرآني
لغة
هيام كريدية ،الدكتورة
اﻻلسنية  -الفروع والمبادئ والمصطلحات
لغة وتاريخ
هيام كريدية ،الدكتورة
اﻷلسنية )رواد وأعﻼم(
جاسم علي جاسم ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -علم اللغة
اﻷلسنية التطبيقية من العصر الجاهلي إلى العصر الجاهلي
مذكرات
ﷴ المختار/السوسي
اﻹلغيات )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسي( )شموا(

90 978-2-7451-8914-1

8.50

جاسم علي جاسم ،اﻷستاذ الدكتور

دراسات لغوية

68 978-2-7451-5937-3

9.50

أحﻼم ماهر ﷴ حميد ،الدكتورة
والدراسات الجامعية

لغة  -صرف

70 978-614-496-031-8

12.00

99 978-2-7451-9361-2

9.50

162 978-2-7451-3226-0

3.50

135 978-2-7451-7118-4

7.00

135 978-2-7451-6822-1

7.00

56 978-2-7451-9122-9

14.00

336 978-2-7451-6356-1

2.50

376 978-2-7451-7224-2

3.00

108 978-2-7451-6900-6

8.50

50 978-2-7451-9396-4

15.00

90 978-2-7451-6631-9

كتاب ناشرون 8.50

62 978-2-7451-7067-5

12.00

15 978-2-7451-7180-1

48.00

17 978-2-7451-3816-3

36.00

60 978-2-7451-3050-1

12.00

17 978-2-7451-2197-4

36.00

72 978-2-7451-4754-7

8.50

22 978-2-7451-7416-1

30.00

81 978-2-7451-8585-3

9.50

64 978-2-7451-6190-1
38 978-2-7451-0299-7

9.00
X

12.00

144 978-2-7452-1657-0

6.00

69 978-2-7451-2199-8

8.50

59 978-2-7451-0303-1

8.00

70 978-2-7451-0306-2

7.00

70 978-2-7451-8286-9

12.00

59 978-2-7451-7167-2
83 978-2-7451-5273-2

12.00
X

7.00

70 978-2-7451-3525-4

9.00
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8.00

74 978-2-7451-8677-5

9.50

20 978-2-7451-3135-5

30.00

57 978-2-7451-3431-8

12.00

58 978-2-7451-8620-1

14.00

42 978-614-496-007-3

20.00

198 978-2-7451-7622-6

5.00

90 978-2-7451-8993-6

9.50

63 978-2-7451-7353-9

12.00

20 978-2-7451-3179-9

35.00

198 978-2-7451-8118-3

5.00

51 978-2-7451-7068-2

18.00

50 978-2-7451-4357-0

12.00

62 978-2-7451-6785-9

12.00

180 978-2-7451-7915-9

6.00

46 978-2-7451-8610-2

14.00

55 978-2-7451-8327-9

12.00

40 978-2-7451-9558-6

18.00

80 978-2-7451-9422-0

10.00

36 978-2-7451-0355-0

18.00

38 978-2-7451-3551-3

14.00

53 978-2-7451-3552-0

14.00

108 978-2-7451-9363-6

8.50

180 978-2-7451-7438-3

5.00

135 978-2-7451-6810-8

6.00

198 978-2-7451-0062-7

3.50

20 978-2-7451-2694-8

36.00

80 978-2-7451-0167-9

8.00

72 978-2-7451-6343-1

9.00

112 978-2-7452-0099-0

توزيع صافي 6.00

112 978-2-7452-0232-0

توزيع صافي 7.00

120 978-2-7451-9388-9

9.50

36 978-2-7451-8381-1
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سعة

المؤلف

180 978-2-7451-4005-0

المتفقةأبي منصور ﷴ بن سهل/ابن المرزبان الكرخي

57 978-2-7451-5425-5
70 978-2-7451-9823-5
64 978-2-7451-0371-0
135 978-2-7451-7555-7
630 978-2-7451-4123-1
28 978-2-7451-0124-2
215 978-2-7451-0387-1
25 978-2-7451-0396-3
270 978-2-7451-8053-7
245 978-2-7451-0399-4
128 978-2-7451-9206-6
24 978-2-7451-0404-5
135 978-2-7451-7199-3
51 978-2-7451-3907-8
16 978-2-7451-9754-2
49 978-2-7451-6940-2
216 978-2-7451-8440-5
34 978-2-7451-6581-7
162 978-2-7451-7354-6
62 978-2-7451-3008-2
14 978-2-7451-9556-2
64 978-2-7451-9814-3
120 978-2-7451-9306-3
240 978-2-7451-8663-8
74 978-2-7451-0428-1
65 978-2-7451-8533-4
46 978-2-7451-9781-8
216 978-2-7451-9440-4
76 978-2-7451-9770-2
144 978-2-7451-0113-6
280 978-2-7451-9483-1
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135 978-2-7453-3528-5
144 978-2-7451-5062-2
34 978-2-7451-9188-5
66 978-2-7451-3917-7
120 978-2-7451-9675-0
144 978-2-7451-9744-3
135 978-2-7451-5760-7
56 978-2-7453-6433-9
81 978-2-7451-4493-5
77 978-2-7451-0488-5
53 978-2-7451-5241-1
135 978-2-7451-3122-5
108 978-2-7451-9176-2
23 978-2-7451-9017-8
45 978-2-7451-0077-1
120 978-2-7451-9263-9
53 978-2-7451-9143-4
162 978-2-7451-6235-9
21 978-2-7451-7129-0
135 978-2-7451-7887-9
270 978-2-7451-6593-0
80 978-2-7451-9867-9
162 978-2-7451-6598-5
86 978-2-7451-7220-4
40 978-2-7451-7948-7
68 978-2-7451-4540-6
42 978-2-7451-9042-0
108 978-2-7451-4026-5
144 978-2-7451-8692-8
180 978-2-7451-5646-4
59 978-2-7451-8696-6
70 978-2-7451-9427-5
66 978-2-7451-9303-2

السعر $عنوان الكتاب
كتاب اﻷلفاظ وهو كتاب يبحث في اﻻلفاظ المختلفة ذات المعاني
4.00
2008
لغة وعلوم قرآن
الدليمي ،الدكتورة
الكريم
القرآنخلف
خولة عبيد
 12.00ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم )دراسة لغوية مع معجم ﻷلفاظ الطبيعة الجامعة في
ياسر معيوف إبراهيم الجبوريدراسات  -علوم الحديث  -لغة 2022
 10.00ألفاظ غريب الحديث في تهذيب اللغة لﻸزهري )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
2013
علم اﻷلسنية
عبد الرحمن بن عيسى بن حماد/الهمذاني
كتاب اﻷلفاظ الكتابية
9.50
2012
نحو وشعر
العالم ﷴ القريدي ،الدكتور
والخط
ألفيات النحو الثﻼث )الدرة اﻷلفية والخﻼصة اﻷلفية والفريدة في النحو والتصريف عبد
5.00
2016
نحو وشعر
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن مالك اﻷندلسي
ألفية ابن مالك في النحو والصرف
1.50
أبي السعادات هبة ﷲ بن علي/ابن الشجريلغة-أدب-نحو-شعر-تفسير قرآن 2021
 20.00اﻷمالي الشجرية
لغة
حسين والي
كتاب اﻹمﻼء
3.00
2016
نحو
الفهارس عبد الرحمن بن ﷴ/ابن اﻷنباري
اﻹنصاف في مسائل الخﻼف بين النحويين البصريين والكوفيين  1/2مع كمال الدين
24.00
2015
بﻼغة
محيي الدين ﷴ بن سليمان/الكافيجي
اﻷنموذج في بحث اﻻستعارة
3.50
عروض وقوافي
محمود مصطفى ،اﻷستاذ
شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )العروض والقافية(
3.00
2020
يوسف طارق جاسم السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -علم البﻼغة
أوجه البﻼغة نحو تقريب البﻼغة وتأصيل أوجهها النقدية )شموا(
7.00
2012
نحو
جمال الدين عبد ﷲ بن يوسف/ابن هشام اﻷنصاري
 30.00أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/2
2011
لغة
درستويهالزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
مجيد خير ﷲ
أوهام ابن درستويه في تصحيح الفصيح )بيان الصحيح والفصيح مما خطأه ابن
6.00
2010
بﻼغة
جﻼل الدين ﷴ بن عبد الرحمن/الخطيب القزويني
اﻹيضاح في علوم البﻼغة )المعاني والبيان والبديع( لونان
9.50
2020
نحو
)شمواأحمد بن يوسف/السمين الحلبي
الجامعية(العباس
أبي
 42.00إيضاح السبيل الى شرح التسهيل ) 1/2سلسلة الرسائل والدراسات
2013
نحو
الفارسيبن عبد ﷲ/القيسي
علي الحسن
الحسن
إيضاح شواهد اﻹيضاح وهو شرح لشواهد كتاب اﻹيضاح في النحو ﻷبي علي أبي
18.00
2015
بﻼغة  -صرف
قاسم بن نعيم الطائي الحنفي
إيضاح العبارة شرح رسالة اﻻستعارة للعﻼمة أبي بكر المير رستمي )شموا(
5.00
2010
نحو
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر/ابن الحاجب
 18.00اﻹيضاح في شرح المفصل للزمخشري
2012
نحو
عبد الرحمن بن إسحاق/أبي القاسم الزجاجي
اﻹيضاح في علل النحو
5.00
2019
نحو
أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار/الفارسي
 12.00اﻹيضاح في علم النحو )شموا(
2020
نحو  -صرف
ﷲ ﷴ بن هانئ/اللخمي السبتي
الجامعية
ايضاح المسالك في شرح تسهيل ابن مالك ) 1/2سلسلة الرسائل والدراسات أبي عبد
42.00
عبد المجيد بن ﷴ بن علي الغيلي ،الدكتور شروح  -منظومات  -نحو 2021
 12.00اﻹيضاح الميسر ﻷلفية ابن مالك )شموا(
2019
نحو
أبو بسطام مسعود بن ﷴ أوصالح البدري
البدرية شرح نظم اﻵجرومية للعمريطي )شموا(
7.00
2016
نحو
أبي عبيد ﷴ بن مسعود/ابن الذكي النحوي
البديع في النحو )البقية منه( )شموا(
4.00
إنشاء وأدب
موسى بن حسن الموصلي الكاتب
البرد الموشى في صناعة اﻹنشا
8.00
2015
بﻼغة
أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم/ابن وهب الكاتب
 12.00البرهان في وجوه البيان )شموا(
2022
معاجم  -لغة
اﷴ بن عبد الكبير/ابن الحاج السلمي
 15.00بغية المبصر في إيضاح المزهر
2019
دراسات  -لغة
علي بن ﷴ الخزرجي/ابن غانم المقدسي
بغية المرتاد لتصحيح الضاد )شموا(
5.00
2022
محسن ،الدكتورة دراسات  -شعر  -بﻼغة
الجامعية
حنان علي
 12.00بﻼغة اﻹقناع في شعر اﻹصﻼح )دراسة في البﻼغة الجديدة( )سلسلة الرسائل والدراسات
2018
دراسات بﻼغية
مسعود بودوخة ،الدكتور
البﻼغة العربية بين اﻹمتاع واﻹقناع
7.00
ً
البﻼغة العربية )مفهوما ً
2022
أحمد حسن الزيات دراسات  -علم البﻼغة
وغاية( )منتقى من كتاب دفاع عن البﻼغة(
4.00
بﻼغة
علي الجارم ومصطفى أمين
البﻼغة الواضحة ثانوي ) البيان ،والمعاني ،والبديع( )ابيض(
4.00
توزيع
بﻼغة
علي الجارم ومصطفى أمين
دليل البﻼغة الواضحة )البيان والمعاني والبديع( للمدارس الثانوية
3.50
توزيع
2006
لغة
أوغست هفنر/واﻷب ل .شيخو اليسوعي
البلغة في شذور اللغة )مجموعة من الكتب نشرت في مجلة(
5.50
الدين ﷴ بن ﷴ/الغزي شروح  -منظومات  -نحو 2018
الكبير
البركات بدر
 30.00البهجة الوفية بحجة الخﻼصة اﻷلفية )شروح الغزي على الخﻼصة  -الشرحأبيالمنظوم
2007
فقه لغة
مهدي أسعد عرار ،الدكتور
البيان بﻼ لسان  -دراسة في لغة الجسد
9.50
2022
علم العروض
عبد المحسن بن مجد الدين/القيصري
بيان مشكﻼت المختصر في علم العروض الموسوم باﻷندلسي
7.00
2022
عبد الملك بومنجل ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -علم البﻼغة
تأصيل البﻼغة )بحوث نظرية وتطبيقية في أصول البﻼغة العربية( )شموا(
6.00
2007
لغة
حسام قدوري عبد ،الدكتور
تأصيل الجذور السامية وأثره في بناء معجم عربي حديث
6.00
2007
نحو
وضحة عبد الكريم جمعة الميعان ،الدكتورة
 14.00التأليف النحوي بين التعليم والتفسير
توزيع
2004
بﻼغة
الحسين بن ﷴ الطيبي
التبيان في البيان
8.50
نحو ولغة
ابن مكي الصقلي/أبو حفص عمر
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان
7.50
2008
نحو
أبي حفص عمر بن مظفر/ابن الوردي الصديقي
 14.00تحرير الخصاصة في تيسير الخﻼصة شرح على ألفية ابن مالك
2004
نحو
عبد الحميد هنداوي ،الدكتور
التحفة البهية بشرح المقدمة اﻵجرومية
4.00
2019
نحو
أبي العباس أحمد بن ﷴ أحزي/الهشتوكي
تحفة الرب المعبود على تعاريف النحو والحدود )شموا(
7.00
2019
نحو
إبراهيم بن الحسين البغدادي/تقي الدين النيلي
 42.00التحفة الشافية في شرح الكافية في النحو ﻻبن الحاجب ) 1/2شموا  -لونان(
2017
علم الصرف
العباس/العبادي التلمساني
الجامعية
تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح ﻻمية اﻷفعال )سلسلة الرسائل والدراسات ﷴ بن
18.00
2018
دراسات لغوية
نعيم سلمان البدري ،الدكتور
تحقيقات لغوية في شواهد شعرية
8.50
2018
دراسات لغوية
العربيةعلي همام ،الدكتور
تحليل اﻷخطاء في تعليم اللغات اﻷجنبية )تحليل اﻷخطاء وتنمية الكفاءة في تعليم اللغة أحمد
18.00
2009
لغة وفلسفة
فيصل غازي مجهول ،الدكتور
تحليل اللغة في رسالة فتجنشتاين المنطقية الفلسفية
5.00
2011
نحو ولغة
صدر اﻷفاضل القاسم بن الحسين/الخوارزمي
 36.00التخمير وهو )شرح المفصل في صنعة اﻹعراب( 1/2
2013
دراسات نحوية وا
ﷴ ذنون يونس الفتحي ،اﻷستاذ الدكتور
تراثنا اﻻصطﻼحي )أسسه وعﻼقاته وإشكالياته  -بحوث في المصطلح اللغوي(
7.00
2010
لغة
كمال الساقي ،اﻷستاذ
تركيب اﻹشارة في اللغة العربية )مقاربة لسانية جديدة(
3.00
2021
نحو
بن مصطفى/الفطاني
الجرجاني
عواملبن ﷴ زين
تسريح الغوامل في شرح العوامل المشهور بـ )تسهيل نيل اﻷماني في شرح أحمد
8.00
2010
بﻼغة
زكرياء توناني
التسهيل لعلوم البﻼغة )المعاني والبيان والبديع(
كتاب ناشرون 5.00
2011
نحو
،الدكتور
الزمخشري
رياض عثمان
تشكل المصطلح النحوي بين اللغة والخطاب )دراسة صناعة المداخل اﻻصطﻼحية في تفكير
9.50
2022
نحو
دحﻼنبن سالم/السماراني السفاطوني
معصوم
زيني
تشويق الخﻼن وهو حاشية على شرح اﻵجرومية للعﻼمة أحمد بن السيد ﷴ
12.00
2004
لغة وتصنيف كتب
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف
9.50
2020
علم اللغة
عبد ﷲ بن جعفر بن ﷴ/ابن درستويه
 18.00تصحيح الفصيح وشرحه
2003
فقه لغة
مهدي أسعد عرار ،الدكتور
التطور الدﻻلي )اﻹشكال واﻷشكال واﻷمثال(
6.00
جﻼل الدين أحمد نوري ،البروفيسور الدكتور دراسات لغوية  -تراجم 2017
تطور اللغة العربية في المجتمعات الباكستانية والهندية وأهميتها
6.00
2013
علم اﻷلسنية
البشير التهالي ،الدكتور
تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي )أسسه المعرفية وقواعده المنهجية(
5.00
2016
نحو
تعليق الفواضل على إعراب العوامل )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( )شموا( حسين بن أحمد/زيني زاده
12.00
منصور شهاب الدين/البجائي شروح  -منظومات  -نحو 2020
الجامعية
بن علي بن
والدراسات
أحمد
التعليقة السنية في حل ألفاظ اﻵجرومية )شموا( )سلسلة الرسائل
9.50
2018
علم اﻷصوات
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث

41

موضوع

سنة

لغة

2003

ISBN

سعة

المؤلف

192 978-2-7451-9026-0

أثير الدين ﷴ بن يوسف/أبي حيان اﻷندلسي

76 978-2-7451-8422-1
153 978-2-7451-8366-8
83 978-2-7451-7588-5
44 978-2-7451-9496-1
58 978-2-7451-9074-1
68 978-2-7451-5343-2
120 978-2-7451-6408-7
99 978-2-7451-6018-8
90 978-2-7451-9799-3
70 978-2-7451-4338-9
34 978-2-7451-8711-6
144 978-2-7451-9064-2
53 978-2-7451-5817-8
32 978-2-7451-6649-4
43 978-2-7451-5383-8
978-2-7451-4730-1

4

89 978-2-7451-5973-1
80 978-2-7451-8745-1
53 978-2-7451-7316-4
72 978-2-7451-5046-2
68 978-2-7451-9759-7
120 978-614-496-072-1
36 978-2-7451-3112-6
72 978-2-7451-9362-9
978-2-7451-0672-8

X

64 978-2-7451-9047-5
135 978-2-7451-7315-7
60 978-614-496-028-8
72 978-2-7451-7032-3
162 978-2-7451-7617-2
112 978-2-7451-8685-0
150 978-2-7451-0677-3
41 978-2-7451-0679-7
66 978-2-7451-5417-0
68 978-2-7451-7773-5
19 978-2-7451-8261-6
92 978-2-7451-6849-8

توزيع

20 978-2-7451-2239-1
72 978-2-7451-9760-3
12 978-2-7451-2974-1
10 978-2-7451-3675-6
25 978-2-7451-7443-7
74 978-2-7451-4791-2
176 978-2-7451-7786-5
11 978-2-7451-0708-4
126 978-2-7451-7228-0
117 978-2-7451-6024-9
82 978-2-7451-6137-6
53 978-2-7451-5724-9
20 978-2-7451-9319-3
12 978-2-7451-7306-5
20 978-2-7451-9646-0
60 978-2-7451-7716-2
68 978-2-7451-7734-6
34 978-2-7451-7400-0
108 978-2-7451-7046-0
126 978-2-7451-7863-3
50 978-2-7451-4943-5
135 978-2-7451-4000-5
40 978-2-7451-6266-3
66 978-2-7451-6751-4
17 978-2-7451-3245-1
70 978-2-7451-9520-3
162 978-2-7451-9879-2
70 978-2-7451-9304-9

X

السعر $عنوان الكتاب
تقريب المقرب في النحو
4.00
2016
دراسات نحوية
سلمان عباس عيد ،الدكتور
تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العرب
8.50
2018
معاجم لغة
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
تقويم اللسان
7.00
2013
دراسات نحوية
ياسين عبد ﷲ نصيف ،الدكتور
 12.00التقييد بالمفعوﻻت في القرآن الكريم )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
أبي بدر الدين عبد ﷲ بن ﷴ الحوازمعاجم  -لغة  -نحو  -صرف 2022
 15.00التقييد واﻹيضاح لفوائد المصباح
2021
علم الصرف
)شمواعبد الغفار/الفارسي النحوي
الحسن بن
الصرف
أبي علي
 12.00تكملة اﻹيضاح وهو الجزء الثاني لكتاب اﻹيضاح العضدي وهو في علم
2008
نحو وبﻼغة
فﻼح حسن كاطع ،الدكتور
التكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن
9.50
2020
علم الصرف
اﻷقشهري/علي بن عثمان
تلخيص اﻷساس في التصريف ويليه )شرح البناء واﻷساس(
7.00
2009
بﻼغة
التلخيص في علوم البﻼغة وهو تلخيص كتاب )مفتاح العلوم( للسكاكي  -كرتونيه الخطيب القزويني/جﻼل الدين
6.00
2021
نحو
أبي إسحاق إبراهيم بن ﷴ/ابن أبي عباد
التلقين في النحو )شموا(
8.00
2007
نحو
زين الدين خالد بن عبد ﷲ/اﻷزهري
تمرين الطﻼب في صناعة اﻹعراب  -إعراب ألفية ابن مالك في النحو
9.50
2016
نحو
ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
الطﻼب
)موصلبن عبد
خالد
 19.00إعراب ألفية ابن مالك المسمى )تمرين الطﻼب في صناعة اﻹعراب( ويليه
2017
نحو
خالد مصطفى الدمج ،الدكتور
تنسيق متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف
3.50
2010
لغة
،المرحومان
عليواحد
بمجلد
)جزءان سالم
المراغي وﷴ
والصرف
النحومصطفى
تهذيب التوضيح أو تهذيب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك في أحمد
12.00
2022
شروح  -نحو
أبي الفرج عبيد ﷲ بن ﷴ بن يوسف/المراغي
 20.00تهذيب الجمل للزجاجي )شموا(
2007
فهارس
أحمد شمس الدين
 15.00فهارس تهذيب اللغة
2007
لغة
أبي منصور ﷴ بن أحمد اﻷزهري الهراوي
 210.00تهذيب اللغة  1/12مع الفهارس  -لونان
2008
علوم القرآن ونحو
حيدر التميمي ،الدكتور
التوجيه النحوي في كتب أحكام القرآن
9.50
2022
علم البﻼغة
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
توضيح شواهد جواهر البﻼغة في المعاني والبيان والبديع
8.00
2011
أصول فقه ونحو
عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ
 14.00التوظيف اﻷصولي للنحو من خﻼل مباحث صيغ العموم
2007
لغة
اﻷصمعي والسجستاني وابن السكيت
ثﻼثة كتب في اﻷضداد ويليها )ذيل في اﻷضداد للصغاني( كرتونيه
9.50
2020
علم البﻼغة
الفعلي من المؤلفين
ثماني رسائل في ما انا قلت )مجموعة رسائل تبحث في مسألة تقديم المسند إليه على الخبرمجموعة
9.50
2022
دراسات  -لغة
غازي فيصل مهدي السامرائي ،الدكتور
ثنائية اللفظ والمعنى في الدرس اللساني الحديث
7.00
2022
لغة ونحو وأدب
مصطفى الغﻼييني ،الشيخ
 14.00جامع الدروس العربية )شموا  -لونان(
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور دراسات صرفية صوتية 2018
 12.00جذور اﻻفعال الثﻼثية في اللغة العربية )دراسة صرفية صوتية باستخدام الحاسوب(
نحو
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ﷴ/الجرجاني
الجمل في النحو
3.00
2020
نحو
أحمد بن الحسن النحوي/ابن شقير
 12.00الجمل في النحو والمعروف ايضا ً بـ )وجوه النصب( )شموا(
2012
علوم القرآن ونحو
هبة ﷲ ﷴ شفيع رسول
جملة "إذا" الفجائية في القرآن الكريم )دراسة في التركيب والسياق(
5.00
2022
دراسات  -نحو
البشير بديار السائحي ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00الجملة اﻻسمية ونواسخها )مقاربة جديدة( )شموا(
2012
نحو وحديث
حسين علي فرحان العقيلي ،الدكتور
الجملة العربية في دراسات المحدثين
9.50
2013
لغة
ﷴ خليفاتي ،الدكتور
الجملة العربية )دراسة وصفية تحليلية(
6.00
2020
دراسات نحوية
رياض عثمان ،الدكتور
الجملة الواقعة مفعوﻻ له  -لماذا اهملها النحاة؟ )من خﻼل اﻷسلوب ودﻻلة السياق(
7.00
بﻼغة
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
جنان الجناس في علم البديع ويليه )شعر الصفدي(
4.00
2016
نحو ولغة
بدر الدين الحسن بن قاسم/المرادي
 17.00الجنى الداني في حروف المعاني
2022
بﻼغة
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
جواهر البﻼغة في المعاني والبيان والبديع  -كرتونيه
7.00
2014
نحو وصرف
زاكور الفاسي
مالك
قاسم/ابن
والممدود ﻻبن
عبد ﷲ ﷴ بن
المقصور
أبي
الجود بالموجود من دون ما بذل المجهود في شرح تحفة المودود في
9.50
2021
نحو
أحمد بن ﷴ بن حمدون/ابن الحاج الفاسي
 30.00حاشية ابن حمدون على شرح المكودي ﻷلفية ابن مالك 1/2
2013
نحو
اﻷنصاريمﻼ عبد ﷲ ،اﻷستاذ
الدينمﻼ أحمد بن
حسن بن
لجمال
حاشية جامع الفوائد على حل المعاقد بشرح متن القواعد في اﻹعراب مﻼ
8.50
2022
نحو
ﷴ بن مصطفى بن حسن/الخضري الشافعي
 22.00حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/2
2020
نظام الدين عثمان بن عبد ﷲ/الخطائي شروح  -علم البﻼغة
حاشية الخطائي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني )شموا(
9.50
2022
نحو ولغة
مصطفى ﷴ عرفة/الدسوقي
 42.00حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب اﻷعاريب 1/3
2012
بﻼغة
عرفة/الدسوقي المالكي
التلخيص
أحمد بن
)شروح
حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح  1/4مع الفهارسﷴ بن
65.00
2012
بﻼغة
عبد الحكيم بن شمس الدين/السيالكوتي
 30.00حاشية السيالكوتي على كتاب المطول للتفتازاني 1/2
2020
نحو
ﷴ أبو النجا ،الشيخ
حاشية الشيخ ﷴ أبو النجا على شرح الشيخ خالد اﻷزهري على اﻵجرومية في النحو
8.50
2020
بﻼغة
الدين أحمد بن ﷴ الخلوتي/الصاوي
الدردير
حاشية الصاوي على شرح تحفة اﻹخوان في علم البيان ﻷبي البركات أحمدشهاب
5.00
2022
نحو
أبي العرفان ﷴ بن علي/الصبان الشافعي
 50.00حاشية الصبان على شرح اﻷشموني على ألفية ابن مالك 1/4
2012
نحو
حمدون/المرداسي ابن الحاج
)العقد الجوهري
ﷴ بن
المسمى
حاشية العﻼمة ابن الحاج على شرح متن اﻷجرومية لﻺمام خالد اﻷزهريأحمد بن
5.00
2009
بﻼغة
أحمد/الباجوري
السمرقندي
ﷴ بن
القاسم
إبراهيم بن
حاشية على الرسالة السمرقندية )وهي متن الفريدة في اﻻستعارة والمجاز لﻺمام أبي
6.00
2010
بﻼغة
السمرقنديﷴ الطالب
سودة/ﷴ المهدي بن
والشرح لعلي
ابن
حاشية على شرح رسالة الوضع )رسالة الوضع لﻺمام عضد الدين اﻹيجي
7.50
2008
بﻼغة
أبي الحسن علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني
 14.00الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )في علوم البﻼغة(
2018
دراسات  -نحو
شهاب الدين أحمد بن سﻼمة/القليوبي
 36.00حاشية القليوبي على شرح اﻻزهرية للشيخ خالد اﻷزهري ) 1/2شموا(
2020
نحو
محرم أفندي
 65.00حاشية محرم أفندي على شرح مﻼ جامي على الكافية المسمى )الفوائد الضيائية( 1/3
2022
نحو
اﻷنصاريالدين/العليمي الحمصي
ياسين بن زين
 40.00حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي على قطر الندى وبل الصدى ﻻبن هشام
2021
نحو
حدائق الدقائق شرح رسالة عﻼمة الحقائق وهو شرح اﻷنموذج في النحو للزمخشري سعد الدين سعد ﷲ/البردعي
10.00
2012
دراسات لغوية
حيدر حسين عبيد
 12.00الحذف بين النحويين والبﻼغيين )دراسة تطبيقية(
2012
نحو
الحفاية بتوضيح الكفاية وهو )شرح لمنظومة كفاية المعاني في حروف المعاني( عبد ﷲ بن ﷴ الكردي/البيتوشي
19.00
2010
لغة
الهذيلي يحيى ،الدكتور
الحفر في اللغة )مقاربة تاريخية لبعض المسائل اللغوية(
6.00
2013
دراسات صرفية
مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
حقيقة اﻻستدراك على سيبويه عند أبي بكر الزبيدي
7.00
2022
صرف ولغة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد بن ﷴ/عليش
 12.00حل المعقود من نظم المقصود
2003
نحو
ابن السيد البطليوسي
الحلل في شرح أبيات الجمل
5.50
2021
بﻼغة وبيان
أحمد بن عبد المنعم/الدمنهوري
والبديع
شهاب الدين
 15.00حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون في الثﻼثة فنون )المعاني والبيان
2011
بﻼغة
ﷴ علي بن حسين/المكي المالكي
الحواشي النقية على كتاب البﻼغة لنخبة اﻷفاضل اﻷزهرية
9.50
2013
لغة
أبي الفتح عثمان/ابن جني
 48.00الخصائص  1/3مع الفهارس  -ﻻبن جني
دراسات  -تاريخ  -نحو  -تراجم2020
أسامة خالد ﷴ حماد ،الدكتور
الخﻼصة البهية في المدارس النحوية
9.50
2022
نحو وصرف
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن علي/الدنوشري
خمس رسائل في النحو والصرف
5.00
2018
علم اﻷصوات
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
دراسات صوتية وصوتية صرفية في اللغة العربية
9.50

42

موضوع

سنة

نحو

2022

ISBN

سعة

المؤلف

117 978-2-7451-7862-6

مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور

135 978-2-7451-7836-7
64 978-2-7451-4421-8
74 978-2-7451-7013-2
84 978-2-7451-8742-0
240 978-2-7451-9376-6
14 978-2-7451-2246-9
180 978-2-7451-8415-3
36 978-2-7451-3302-1
40 978-2-7451-3303-8
162 978-2-7451-8734-5
20 978-2-7451-8689-8
78 978-2-7451-7869-5
66 978-2-7451-5012-7
57 978-2-7451-0036-8
81 978-2-7451-7936-4
200 978-2-7451-9378-0
57 978-2-7451-3432-5
92 978-2-7451-7240-2
225 978-2-7451-4559-8
70 978-2-7451-4933-6
198 978-2-7451-6755-2
252 978-2-7451-9140-3
252 978-2-7451-8193-0
162 978-2-7451-6902-0
135 978-2-7451-9470-1
160 978-2-7451-9870-9
56 978-2-7451-9469-5
64 978-2-7451-8951-6
162 978-2-7451-6480-3
351 978-2-7451-7864-0
135 978-2-7451-8390-3
36 978-2-7451-3989-4
162 978-2-7451-8014-8
270 978-2-7451-7428-4
66 978-2-7451-5585-6
95 978-2-7451-0924-8
34 978-2-7451-7486-4
72 978-2-7451-6461-2
978-2-7453-3791-3

4

72 978-2-7451-7712-4
180 978-2-7451-7713-1
144 978-2-7451-7768-1
144 978-2-7451-9004-8
192 978-2-7451-9318-6
207 978-2-7451-6133-8
49 978-2-7451-7182-5
200 978-2-7451-9758-0
96 978-2-7451-2579-8
76 978-2-7451-5915-1
21 978-2-7451-3522-3
24 978-2-7451-0973-6
32 978-2-7451-2939-0
62 978-2-7451-7765-0
51 978-2-7451-6580-0
55 978-2-7453-4179-8
13 978-2-7451-2259-9
19 978-2-7451-9283-7
60 978-2-7451-7991-3
64 978-2-7451-0188-4
352 978-2-7451-5372-2
47 978-2-7451-6780-4
17 978-2-7451-3285-7
978-2-7451-0141-9

6

12 978-2-7451-3006-8
144 978-2-7451-8808-3

السعر $عنوان الكتاب
دراسات في علم الصرف
7.00
دراسات لسانية
عباس علي السوسوة ،اﻷستاذ الدكتور
دراسات لسانية بالمنهج التاريخي
7.00
لغة وتاريخ
حمودي زين الدين عبد المشهداني ،الدكتور
الدراسات اللغوية خﻼل القرن الرابع الهجري
9.50
نحو
حسن منديل حسن العكيلي ،اﻷستاذ الدكتور
دراسات نحوية
9.50
دراسات نحوية
حسين علي فرحان العقيلي ،الدكتور
 14.00الدراسات النحوية عند إبراهيم السامرائي
والخطبن عبد النور/الزواوي منظومات  -نحو  -صرف
والصرفالمعطى
يحيى بن عبد
الدرة اﻷلفية في علم العربية وهي المعروفة بـ )ألفية ابن معطي في النحو
3.50
لغة
أحمد بن اﻷمين/الشنقيطي
 42.00الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع 1/3
علم العروض
عثمان بن إبراهيم/نعمة ﷲ
الدرر النقية بشرح المنظومة الخزرجية المسماة بـ )الرامزة( )شموا(
5.00
لغة
مصطفى الغﻼييني ،الشيخ
 12.00الدروس العربية للمدارس اﻻبتدائية ]1م[
لغة
مصطفى الغﻼييني ،الشيخ
 12.00الدروس العربية للمدارس اﻹعدادية )المتوسطة( ]1م[
علم الصوتيات
مسعود بودوخة ،الدكتور
دروس في الصوتيات
5.00
معاجم لغة
أبي عبد ﷲ الحسين بن إبراهيم/النطنزي
 42.00دستور اللغة العربية )كتاب الخﻼص( ) 1/2شموا(
بﻼغة
ﷴ بن المساوى بن عبد القادر/اﻷهدل التهامي
دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة في علم البﻼغة
9.50
علوم القرآن ولغة
ﷴ ياس خضر الدوري ،الدكتور
دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني
9.50
بﻼغة
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ﷴ/الجرجاني
دﻻئل اﻹعجاز في علم المعاني  -كرتونيه
9.00
دراسات لغوية
سعد الدين أبو الحب
 12.00دﻻئل العربية الفصحى قبل اﻹسﻼم )قراءات مختارة في قوش النبطية والمسند واﻷكدية
فهرسة  -علم النحو
ﷴ تبركان أبو عبد ﷲ الجزائري
الدليل إلى شروح اﻵجرومية )شموا(
5.00
لغة
ابن السيد البطليوسي
 12.00ذكر الفرق بين اﻷحرف الخمسة ]ظ،ض،ذ،ص،س[
علم العروض
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
الراقي في حداثة علم العروض والقوافي
7.00
لغة
ابن مضاء/أبو العباس أحمد اللخمي القرطبي
الرد على النحاة ويليه )كتاب مختصر في ذكر اﻷلفات(
3.50
بﻼغة
أبي العرفان ﷴ بن علي/الصبان الشافعي
الرسالة البيانية
8.50
نحو
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
رسالة ختم اﻵجرومية ويليها )رسالة في الفرق بين الدال والذال(
3.50
صرف
نور الدين عبد القادر/البسكري الجزائري
الرسالة الصرفية للمكاتب العربية
4.00
بﻼغة  -نحو
ياسين بن زين الدين/العليمي الحمصي
رسالة في التغليب
4.00
نحو وتصوف
الفاسي الفاسي ،الشيخ
كيران بن كيران
عبد المجيد
رسالة نحوية في لو الشرطية ويليها )مجموع رسائل للشيخ الطيب عبد المجيد بن
5.00
علم البﻼغة
مجموعة من المؤلفين
رسالتان في اﻻستعارة والمجاز )شموا(
7.00
دراسات  -نحو
علي بن أحمد الرسموكي وﷴ الزهار العزيزي
رسالتان في تسويغ اﻻبتداء بالنكرات
4.00
دراسات  -نحو
نور الدين ﷴ بن علي/ابن الشريف الجرجاني
 18.00الرشاد في شرح اﻹرشاد )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
معاجم  -لغة
أحمد بن عبد النور/المالقي
 12.00رصف المباني في شرح حروف المعاني
عروض وقوافي
رفع حاجب العيون الغامزة عن كنوز الرامزة في علمي العروض والقافية الدلجى العثماني/شمس الدين أبي عبد ﷲ
5.00
بﻼغة
أحمد بن ﷴ/ابن البناء المراكشي العددي
الروض المريع في صناعة البديع
3.50
دراسات لغوية
سعدون بن أحمد بن علي الربعي ،اﻷستاذ الدكتور
الروضات الحسان في حقلي اللغة واللسان
6.00
لغة
ﷴ بن القاسم/ابن اﻷنباري
واﻷقوال
الزاهر في معاني كلمات الناس  -كتاب يوصل ويشرح اﻷلفاظ والتعابير واﻷمثال أبي بكر
18.00
علم العروض
الجامعيةخلف/اﻷحمدي الشافعي
البقاء ﷴ بن
والدراسات
أبي
الزبد الكافية الشافية في إبراز مكنونات فوائد القافية )سلسلة الرسائل
6.00
صرف
أبي الخير تقي الدين ﷴ بن ﷴ/الفارسي
الزبدة في الصرف
3.00
بﻼغة
ناصر الدين ﷴ بن قرقماس
 11.00زهر الربيع في شواهد البديع
بﻼغة
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
سحر البﻼغة وسر البراعة
7.00
X
لغة ونحو
أبي الفتح عثمان/ابن جني
 18.00سر صناعة اﻹعراب )جزءان بمجلد واحد(
بﻼغة
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/ابن سنان الخفاجي
سر الفصاحة
كتاب ناشرون 9.00
بﻼغة
جماعة من اﻻختصاصيين
 197.00سلسلة شروح تلخيص المفتاح 1/11
لغة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن زياد/اﻷعرابي
كتاب نوادر ابن اﻷعرابي )سلسلة كنوز التراث المخطوط (-1-
9.50
دراسات لغوية
أبي بكر ﷴ بن القاسم/ابن اﻷنباري
غاية المقصود في المقصور والممدود )سلسلة كنوز التراث المخطوط (-2-
5.00
دراسات نحوية
أحمد بن أحمد بن ﷴ/السجاعي الشافعي
أربع رسائل في النحو والصرف )سلسلة كنوز التراث المخطوط (-4-
6.00
نحو
)شموا( جمال اﻷسفراييني/المﻼ عصام
عبد الملك بن
اﻹعراب عن عوامل اﻹعراب وشرحه )سلسلة كنوز التراث المخطوط (-9-
7.00
منظومات ونحو
المخطوط الحسين/شعلة الموصلي
عبد ﷲ ﷴ ابن
التراث
العنقود في نظم العقود ومعه )متن عقود اللمع في النحو( )سلسلة كنوز أبي
6.00
لغة
خليل بنيان الحسون ،اﻷستاذ الدكتور
سنن العربية في الدﻻلة على المبالغة والتكثير
4.00
عبد القادر عبد ﷲ فتحي الحمداني ،الدكتور علوم القرآن وبﻼغة
 14.00سور الحواميم )دراسة بﻼغية تحليلية(
تراجم -لغة
قاسم صالح علي العاني ،اﻷستاذ الدكتور
سيد الفقهاء )لقب بين التأصيل واﻻستحقاق(
4.00
صرف
أحمد بن ﷴ بن أحمد/الحمﻼوي
شذا العرف في فن الصرف  -غﻼف
5.00
صرف
أحمد بن ﷴ بن أحمد/الحمﻼوي
شذا العرف في فن الصرف  -كرتونيه
7.00
نحو
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن طولون الصالحي
 30.00شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك 1/2
نحو
بهاء الدين أبي ﷴ عبد ﷲ العقيلي/ابن عقيل
 20.00شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  1/2مع الفهارس
نحو
أبي عبد ﷲ ﷴ بن مالك/ابن الناظم
 18.00شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك
نحو
أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار/الفارسي
 14.00شرح اﻷبيات المشكلة اﻹعراب
لغة
أبي ﷴ يوسف بن الحسن/السيرافي
 14.00شرح أبيات إصﻼح المنطق ﻻبن السكيت
نحو
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/ابن آجروم الصنهاجي
شرح اﻷجرومية ﻻبن آجروم  -لونان
9.50
توزيع
نحو
أبي الحسن نور الدين علي بن ﷴ/اﻷشموني
 48.00شرح اﻷشموني على ألفية ابن مالك  1/4مع الفهارس
نحو
البركات بدر الدين ﷴ بن رضي الدين/الغزي
)شموا(
شرح ألفية ابن مالك ) 1/2سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( أبي
48.00
نحو
الجامعيةعبد الغني/اﻷردبيلي
شرح اﻷنموذج في النحو للزمخشري )ابيض  -لونان( )سلسلة الرسائل والدراسات ﷴ بن
14.00
نحو
بن عبد الغني/اﻷردبيلي
الجامعية
ﷴ
 14.00شرح اﻷنموذج في النحو للزمخشري )شموا -لونان( )سلسلة الرسائل والدراسات
لغة
بدر الدين ﷴ بن ﷴ ابن مالك
شرح بدر الدين ﷴ ابن مالك على ﻻمية اﻷفعال  -لونان
2.00
بﻼغة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الكريم/المغيلي
 14.00شرح التبيان في علم البيان
نحو
ﷴ بن عبد ﷲ الجياني/ابن مالك اﻷندلسي
 42.00شرح التسهيل )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(  1/3مع الفهارس
نحو
 140.00شرح التسهيل ﻻبن مالك المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(  1/6محب الدين ﷴ بن يوسف/ناظر الجيش
نحو
الفهارسبن عبد ﷲ/اﻷزهري
معالدين خالد
شرح التصريح على التوضيح أو )التصريح بمضمون التوضيح في النحو( 1/3زين
54.00
نحو
شرف الدين شرف بن منصور/الثعلبي الزرعي
شرح الجرجانية في النحو لعبد القاهر الجرجاني )شموا(
6.00
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 26.00شرح الجمل وهو شرح كتاب الجمل في النحو واﻹعراب للزجاجي 1/2
24
نحو
أبي الحسن علي بن مؤمن/ابن عصفور اﻷشبيلي
 48.00شرح جمل الزجاجي  1/3مع الفهارس
15
2020
شروح  -منظومات  -نحو  -صرف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين ابن الركن
 14.00شرح الدرة الخفية في اﻷلغاز العربية )شموا(
40
2012
نحو
الدين ﷴ بن أبي بكر/الدماميني
الشمني
شرح الدماميني على مغني اللبيب )المزج( مع تعليقات تقي الدين أحمد بن ﷴ بدر
42.00
17
2016
علم الصرف
شمس الدين أحمد بن عبد ﷲ/ديكنقوز
 14.00شرح ديكنقوز على مراح اﻷرواح في الصرف
66
2013
نحو
صالح بن أحمد/الغرسي
الوفية
التحقيقات ﷴ
مﻼ
 12.00شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى )البهجة المرضية( مع حاشيته
توزيع
49
2012
نحو
إبراهيم بن موسى اللخمي/الشاطبي
الكافية(
إسحاق
الخﻼصة
 105.00شرح الشاطبي ﻷلفية ابن مالك المسمى )المقاصد الشافية في شرح أبي
6
2017
علم الصرف
شرح شافية ابن الحاجب للفسوي ) 1/2سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(كمال الدين ﷴ بن معين الدين/الفسوي
42.00
16
لغة وصرف
رضي الدين ﷴ بن الحسن/اﻷستراباذي
 50.00شرح شافية ابن الحاجب ) 1/4مع شرح شواهده(
توزيع
12
2022
لغة ونحو
جمال الدين عبد ﷲ بن يوسف/ابن هشام اﻷنصاري
 12.00شرح شذور الذهب في معرفة كﻼم العرب
40
2018
نحو
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
شرح شواهد قطر الندى )شموا(
3.50
270
2022
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي شروح  -شعر  -نحو
 40.00شرح شواهد مغني اللبيب ) 1/2شموا(
18
2020
عبد المنعم الجرجاوي شروح  -شعر  -نحو
 14.00شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك )شموا(
48
2011
نحو ولغة
البرماوي/شمس الدين ﷴ
الذهب
موسى
لشذور
شرح الصدور بشرح زوائد الشذور )وهو تتميم لما فات ابن هشام في شرحه ابن
5.50
135
ﷴ بن ﷴ/ابن الشحنة الحلبيمنظومات-شروح-علم البﻼغة 2019
شرح صنع ﷲ الحلبي على منظومة مائة المعاني والبيان
9.00
83
2012
نحو
الناصر ،الدكتور
سيبويه
كتاب المنعم
شرح صوتيات سيبويه )دراسة حديثة في النظام الصوتي للعربية من خﻼل نصوص عبد
12.00
64
2013
عروض
أحمد بن ﷴ بن علي/الفيومي المقري
 12.00شرح عروض ابن الحاجب  -الفيومي
72
2021
شروح  -منظومات  -علو العروض
بدر الدين الحسن بن قاسم/المرادي
شرح عروض ابن الحاجب  -المرادي )شموا(
7.00
144
2019
نحو
عصام الدين إبراهيم/ابن عربشاه اﻹسفراييني
 24.00شرح العصام على كافية ابن الحاجب )شموا(
38
2010
بﻼغة
عصام الدين إبراهيم/ابن عربشاه اﻹسفراييني
شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
8.00
X
68
2021
بﻼغة
شرح عقود الجمان في المعاني والبيان )طبعة جديدة مصححة ومنقحة(جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
12.00
44
2022
نحو
علي/الكفراوي الشافعي اﻷزهري
ورق شموا
حسن بن
شرح العﻼمة الكفراوي على متن اﻵجرومية لﻺمام الصنهاجي )طبعة جديدة
8.00
80
2022
نحو
خالد بن عبد ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية لﻺمام عبد القاهر الجرجاني
8.00
85
2018
نحو
شمس الدين ﷴ الحنبلي/الفارضي
 75.00شرح اﻹمام الفارضي على ألفية ابن مالك ) 1/4شموا  -لونان(
13
2020
نحو
جمال الدين أبي علي عبد ﷲ بن أحمد/الفاكهي
شرح الفواكه الجنية على متممة اﻵجرومية ﻷبي عبد ﷲ الحطاب الرعيني
9.50
X
62
2021
نحو
جمال الدين عبد ﷲ بن يوسف/ابن هشام اﻷنصاري
شرح قطر الندى وبل الصدى )شموا  -لونان(
9.00
52
2019
نحو
عﻼء الدين علي بن خليل بن أحمد/البصروي
شرح القواعد البصروية في النحو )شموا(
6.00
192
2020
نحو
رضي الدين ﷴ بن الحسن/اﻷستراباذي
 70.00شرح كافية ابن الحاجب  1/5مع الفهارس
9
2011
نحو
بدر الدين ﷴ بن إبراهيم/ابن جماعة الكناني
شرح كافية ابن الحاجب في النحو
 82كتاب ناشرون 8.50
2021
نحو
ابن مالك اﻷندلسي/جمال الدين
 30.00شرح الكافية الشافية  1/2مع الفهارس و)متن الكافية الشافية(
18
2017
نحو
أبي سعيد الحسن بن عبد ﷲ/المرزبان السيرافي
 70.00شرح كتاب سيبويه ) 1/5طبعة جديدة ورق شموا(
9
2016
نحو
شمواموسى/الحامدي
إسماعيل بن
شرح الكفراوي على متن اﻵجرومية لﻺمام الصنهاجي بحاشية الحامدي )طبعة جديدة ورق
9.00
72
2018
نحو
تاج الدين ﷴ بن ﷴ بن أحمد/اﻹسفراييني
 48.00شرح اللباب للزوزني وهو شرح لباب اﻹعراب ) 1/2شموا(
17
2007
نحو ولغة
علي بن الحسين الباقولي اﻷصبهاني/جامع العلوم
 12.00كتاب شرح اللمع في النحو ﻷبي الفتح عثمان بن الجني
58
2012
نحو
عبد ﷲ ابن الفاضل الشيخ/العشماوي
شرح متن اﻵجرومية في قواعد العربية
 80كتاب ناشرون 7.00
2022
نحو
أحمد بن زيني دحﻼن الحسني الهاشمي ،السيد
 14.00شرح متن اﻻلفية الملقب بـ )اﻷزهار الزينية( )شموا(
50
2021
مجد الدين ﷴ بن يعقوب/الفيروزآبادي دراسات  -نحو  -شعر
شرح مثلثة قطرب النحوي )شموا(
6.00
200
2016
علم الصرف
الجيانييوسف يعقوب بن سعيد/المكﻼتي التلمساني
أبي
 18.00شرح مختصر على ﻻمية اﻻفعال في علم الصرف ﻷبي عبد ﷲ ﷴ
36
2016
بﻼغة
ﷴ بن الحسن/أقصبي الفاسي
 12.00الشرح المطول على أرجوزة ﷴ الطيب ابن كيران في الحقيقة والمجاز
70
2011
نحو
موفق الدين أبو البقاء بن يعيش الموصلي
 95.00شرح المفصل للزمخشري  1/6مع الفهارس
7
2019
نحو
)شمواعبد ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
شرح المقدمة اﻷزهرية في علم العربية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(خالد بن
14.00
55
2022
نحو ولغة
زين الدين خالد بن عبد ﷲ/اﻷزهري
شرح المقدمة اﻵجرومية في أصول علم العربية للطﻼب والمبتدئين
3.50
160
2021
نحو وصرف
المكودي/عبد الرحمن بن علي
شرح المكودي على اﻷلفية في علمي الصرف والنحو
8.00
54
2022
نحو
أبي ﷴ القاسم بن علي بن ﷴ/الحريري البصري
شرح ملحة اﻹعراب
5.00
135
أحمد بن اﻷمين/الشنقيطي علم اللغة  -علم الصرف 2019
 12.00شرح منظومة اﻹعﻼم بمثلث الكﻼم ﻻبن مالك )شموا(
87
عبد الملك بن جمال اﻷسفراييني/المﻼ عصام شروح  -منظومات  -نحو 2020
شرح منظومة اﻷلغاز النحوية
3.00
420
2022
علم العروض  -منظومات  -شروح
أبي العباس أحمد بن إسماعيل/اﻹبشيطي
شرح المنظومة الخزرجية في علمي العروض والقافية
7.00
2016
علم الصرف
الجرجاني وعلي بن سلطان القاري
لونان(
بن ﷴ
)شموا -
شرحي الشريف الجرجاني والمﻼ علي القاري على تصريف العزي علي
9.50
97
2011
نحو
أسامة خالد ﷴ حماد
شروح عز الدين ابن جماعة على قواعد اﻹعراب )دراسة وصفية تحليلية(
8.50
76
2021
نحو
عبد القاهر الجرجاني وﷴ بن بير علي البركوي
 14.00شروح العوامل
36
لغة ودخيل
شهاب الدين أحمد بن ﷴ بن عمر/الخفاجي
 12.00شفاء الغليل فيما في كﻼم العرب من الدخيل
55
2007
لغة
كرتونيهالحسين أحمد بن فارس بن زكريا/الرازي
أبي
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كﻼمها -
7.00
85
2010
فقه لغة
سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي
 51كتاب ناشرون  14.00الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية
2020
إبراهيم ﷴ السليمان ،الدكتور دراسات  -لغة  -حديث
 12.00الصفات اللغوية في أحاديث صحيح مسلم )صيغة ووظيفة ورتبة(
72
2007
بيان
ﷴ حسنين مخلوف العدوي المالكي ،الشيخ
 18.00صفوة البيان
توزيع
36
2012
لغة
هشام خالدي ،الدكتور
صناعة المصطلح الصوتي في اللسان العربي الحديث
9.50
81
2010
نحو
رابح بو معزة ،الدكتور
صور المشتقات اﻻحد عشر والمصادر المحولة
8.50
108
2011
صرف
زيرفان قاسم أحمد البرواري
 14.00صيغ فعلة وفعلة وفعلة في القرآن الكريم )دراسة صرفية دﻻلية(
53
2008
أحﻼم ماهر ﷴ حميد ،الدكتورة صرف وعلوم قرآن
 14.00صيغة فعل في القرآن الكريم )دراسة صرفية دﻻلية(
42
2003
نحو ولغة
كﻼعثمان
ﷴ بن
مواضع
الهائم/أحمد بن
الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان ويليه )ألفاظ الشمول والعموم( ويليه )تحفةابنالمﻼ في
3.00
225
بﻼغة
يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم
 14.00كتاب الطراز المتضمن ﻷسرار البﻼغة وعلوم حقائق اﻹعجاز
42
2008
صرف
ﷴ سالم ولد عدود ،الشيخ العﻼمة
 19.00الطرة توشيح ﻻمية اﻻفعال ﻻبن مالك )جزءان بمجلد واحد(
36
2018
نحو
عبد الواحد بن أحمد/السجلماسي
 12.00طرر على ألفية ابن مالك
66
2011
لغة
ميثم ﷴ علي ،الدكتور
 17.00الظواهر اللغوية والنحوية في كتب الغريبين )غريب القرآن وغريب الحديث(
47
2012
لغة
رياض عثمان ،الدكتور
العربية بين السليقة والتقعيد )دراسة لسانية(
7.00
126
2019
دراسات لغوية
عبد المحسن علي القيسي ،الدكتور
 21.00العربية )لغة وثقافة( )دراسة لغوية نقدية تحليلية(
49
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي بن أحمد/ابن الفخار
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 36.00عروس اﻷفراح في شرح تلخيص المفتاح ) 1/2طبعة جديدة مراجعة
20
دراسات  -شعر  -علم العروض2021
محمود ﷴ العامودي ،اﻷستاذ الدكتور
 18.00العروض والقوافي في مصادر اﻷدب العربي
38
دراسات  -شعر  -علم العروض2021
نشوان بن سعيد اليماني/الحميري
العروض والقوافي لنشوان بن سعيد الحميري
8.00
70
2020
نحو
أبي تراب عارف/الشيرازي
 42.00عفو العافية في شرح الكافية ) 1/2شموا(
20
2009
لغة
حيدر التميمي ،الدكتور
العلة اﻹمﻼئية )دراسة في رسم الكلمة العربية(
3.50
198
2013
دراسات لغوية
مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
علة امن اللبس في اللغة العربية
9.50
85
2013
نحو
أبي الحسن ﷴ بن عبد ﷲ/الوراق
 18.00علل النحو
34
2010
نحو
العلل النحوية )دراسة تحليلية في شروح اﻷلفية المطبوعة إلى نهاية القرن الثامن الهجري حميد الفتلي ،الدكتور
 64كتاب ناشرون 12.00
2012
علم اﻷصوات
شاكر ،الدكتور
الجديد
القديم القادر
علم اﻷصوات العربية  -علم الفونولوجيا )دراسة تبحث في مستوى التشكيل الصوتي عبد
5.00
234
2020
بﻼغة
طراف طارق النهار ،الدكتور
علم البديع )محاضرات ونماذج وتطبيقات مختارة(
6.00
162
2018
علم البﻼغة
طراف طارق النهار ،الدكتور
علم البيان )محاضرات ونماذج وتطبيقات مختارة(
5.00
189
2012
دراسات صرفية
مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
علم التصريف عند اﻷمام أبي البقاء العكبري
9.50
72
2011
علم السرد
جيرالد برنس
علم السرد )الشكل والوظيفة في السرد(
7.00
117
2020
بﻼغة
أحمد مصطفى المراغي
علوم البﻼغة )البيان والمعاني والبديع(
9.50
54
2022
معاجم  -لغة
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
 30.00عماد البﻼغة في أمثلة أهل البراعة )شموا(
28
2016
علم اﻹمﻼء
مصطفى السفطي ،الشيخ
عنوان النجابة في قواعد الكتابة
3.50
225
2021
معاجم
خالد مصطفى ،الدكتور
 12.00غاية اﻷرب في أصل كﻼم العرب
50
2019
نحو
الدين )أحمد بن الحسين/ابن الخباز
العربية(
شرح ألفية ابن معطي المسمى )الغرة المخفية في شرح الدرة اﻷلفية في علمشمس
19.00
43
بﻼغة
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
غصن البان المورق بمحسنات البيان
3.00
180
2018
نحو
ﷴ بن أحمد بن علي الجمل/المحلي الشافعي
فتح القدوس بشرح رياضة النفوس ليوسف الحفني )شموا(
3.50
270
2021
نحو
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة اﻵجرومية
7.00
70
2021
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني شروح  -شعر  -نحو
 25.00فرائد القﻼئد في مختصر شرح الشواهد )شموا(
30
2008
نحو
المكي/ﷴ بن علي بن حسين
الحضرمي
فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة )أرجوزة نحوية للشيخ سعيد بن سعد المالكي
14.00
51
2020
دراسات  -نحو
ﷴ بن عبد الحي بن رجب/الداوودي
الفرق بين الجمع واسمه وبين اسم الجنس وعلمه
5.00
280
2020
معاجم  -لغة
أبي علي ﷴ بن المستنير/قطرب
الفرق في اللغة )شموا(
6.00
180
2021
لغة
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
 10.00الفروق اللغوية  -لونان
50
2012
لغة ونحو وصرف
أيوب جرجيس العطية ،الدكتور
 12.00الفصول البهية في القواعد النحوية والصرفية
55
2019
نحو
أحمد/ابن هشام اللخمي
لﻸعلم
ﷴ بن
شرحها
وفيعبد ﷲ
الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل وإصﻼح ما وقع في أبيات سيبويه أبي
18.00
45
2013
بﻼغة وبديع
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
فض الختام عن التورية واﻻستخدام في علم البديع
8.50
85
2007
نحو
عصام نور الدين ،الدكتور
 14.00الفعل في نحو ابن هشام
49
2020
دراسات لغوية
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
فقه اللغة وسر العربية  -كرتونيه
9.50
52
2017
دراسات لسانية
نادية رمضان النجار ،اﻷستاذة الدكتورة
فقه اللغة العربية وخصائصها
9.50
68
2021
دراسات  -نحو
معتز إبراهيم عبد الرزاق عواد
الفكر النحوي في القرن السادس الهجري )تطوره واتجاهاته(
7.50
120
2013
نحو وصرف
بن سليمان/ابن كمال باشا
مسعود
الدين أحمد
أحمد بن
الفﻼح شرح المراح وهو )شرح مراح اﻷرواح في الصرف ﻷبي الفضائل شمس
14.00
53
2018
نحو
أحمد أفندي التميمي/الفلسطيني
الفوائد الزكية في إعراب اﻷجرومية )شموا(
9.50
79
2020
نحو
الفوائد الضيائية وهو شرح الجامي لكافية ابن الحاجب )شموا  -لونان(نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ﷴ/الجامي
19.00
36
2020
علم الصرف
سعد الدين إبراهيم المصطفى ،الدكتور
 12.00في علم الصرف
92
أبي الحسن علي بن إسماعيل/ابن سيده المرسي منظومات  -لغة  -تراجم 2019
كتاب في علم اللغة ﻻستخراج أسماء من أردت )من تراثنا اللغوي القديم(
7.00
162
2017
علم الصوتيات
كبير بن عيسى ،الدكتور
القاف العربية )الصوت  -الرسم  -الدﻻلة( )في صوتيات العربية (-2-
5.00
225
2015
دراسات لغوية
نادية رمضان النجار ،اﻷستاذة الدكتورة
 18.00القرائن بين اللغويين واﻷصوليين )جزءان بمجلد واحد(
49
2015
علم العروض
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
القسطاس في علم العروض
3.00
315
2013
دراسات لغوية
أيوب جرجيس العطية ،الدكتور
قضايا لغوية بين اﻻفتراضات النحوية والواقع اللغوي
7.00
135
2022
دراسات  -لغة
أسامة خالد ﷴ حماد ،الدكتور
قضايا لغوية )معالجات فكرية في ظﻼل القيم اﻹنسانية(
8.00
120
2022
صادق يوسف الدباس ،الدكتور دراسات  -علم اللغة
 10.00قضايا لغوية حديثة
84
2015
بﻼغة
فﻼح حسن ﷴ الجبوري ،اﻷستاذ الدكتور
قطوف دانية في علوم البﻼغة )المعاني  -البيان  -البديع(
9.00
90
2009
لغة
مجموعة من المؤلفين
قطوف لغوية من خزانة مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية
5.00
180
2016
علم اﻷصوات
كبير بن عيسى ،الدكتور
القلقلة )دراسة صوتية معاصرة( )في صوتيات العربية (-1-
5.00
180
2019
أدب
حجة الحموي
الملوك
بكر /ابن
والمناشيرأبيعن
قهوة اﻹنشاء )وهو مجموع ما أنشأه ابن حجة الحموي من التقاليد السلطانية تقي الدين
14.00
59
2022
نحو
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
القواعد اﻷساسية للغة العربية )لونان(
7.00
60
2018
لغة  -نحو
عبد السﻼم ﷴ هارون
قواعد اﻹمﻼء وعﻼمات الترقيم
2.50
306
2011
لغة
عبد الحليم بن عيسى ،الدكتور
 11.00القواعد التحويلية في الجملة العربية
74
2013
نحو
جمال الدين الحسين بن بدر/ابن إياز النحوي
 18.00قواعد المطارحة في النحو
47
2015
دراسات نحوية
عبد الواحد ﷴ النحو
 24.00القواعد النحوية )تأصيﻼ وتفصيﻼ( )شموا(
X
36
2021
علم العروض
أبي زكريا يحيى بن علي/الخطيب التبريزي
الكافي في العروض والقوافي
5.00
112
2022
نحو
رضي الدين ﷴ بن الحسن/اﻷستراباذي
 40.00كتاب الكافية في النحو ﻻبن الحاجب 1/2
16
2020
لغة وأدب
أبي العباس ﷴ بن يزيد/المبرد
 30.00الكامل في اللغة واﻷدب  1/2مع الفهارس
19
2012
لغة وأدب
أبي العباس ﷴ بن يزيد/المبرد
 42.00الكامل في اللغة واﻷدب  1/4مع الفهارس
15
2016
نحو
أبي بشر عمرو بن عثمان قنبر/سيبويه
 60.00الكتاب لسيبويه  1/5مع الفهارس )طبعة جديدة ورق شموا(
8
2012
نحو
أبي الحسن التميمي البكيلي/حيدرة اليمني
 11.00كشف المشكل في النحو )طبعة جديدة مصححة ومنقحة(
51
2008
نحو
جمال الدين أبي علي عبد ﷲ بن أحمد/الفاكهي
كشف النقاب عن مخدرات ملحة اﻹعراب
7.00
85
بﻼغة
اليزدادي/عبد الرحمن بن علي
كمال البﻼغة
3.00
X
240
2010
نحو
الكمال بن الهمام
الكمال بن الهمام ورسالته إعراب قوله )ص( كلمتان خفيفتان على اللسان
 89كتاب ناشرون 7.00
2022
مسعود/الماغوسي المراكشي شروح  -علم الصرف
الجامعية
والدراساتسعيد بن
كنز المطالب على شافية ابن الحاجب ) 1/3شموا( )سلسلة الرسائل أبي جمعة
60.00
10
2010
بﻼغة
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
الكنية )المعنى والدﻻلة(
7.00
80
2022
نحو
شموا أحمد بن عبد الباري/اﻷهدل
الكواكب الدرية على متممة اﻵجرومية )جزءان بمجلد واحد( )طبعة جديدة ورق ﷴ بن
14.00
36
2011
نحو
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
لباب اﻹعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب
3.00
225
التلخيصعلي/السبكي
حامد أحمد بن
)شروح
الدين أبي
ومصححة(
بهاء

45

موضوع

سنة

بﻼغة

2017

ISBN

سعة

المؤلف

180 978-2-7451-8728-4

ﷴ بن سعد بن سليمان/ابن عياد المرحومي

53 978-2-7451-7532-8
38 978-2-7451-9750-4
68 978-2-7451-4547-5
70 978-2-7451-9168-7
66 978-2-7451-7441-3
66 978-2-7451-9310-0
160 978-2-7451-6857-3
180 978-2-7451-7585-4
60 978-2-7451-7874-9
36 978-2-7451-8805-2
72 978-2-7451-5441-5
70 978-2-7451-7319-5
76 978-2-7451-7849-7
225 978-2-7451-6706-4
57 978-2-7451-1314-6
36 978-2-7451-7972-2
85 978-2-7451-6055-3
57 978-2-7451-7445-1
162 978-2-7451-8699-7
270 978-2-7451-8168-8
68 978-2-7451-4838-4
76 978-2-7451-5502-3
424 978-2-7451-7503-8
180 978-2-7451-6346-2
18 978-2-7451-8260-9
78 978-2-7451-6345-5
45 978-2-7451-4398-3
114 978-2-7451-3633-6
86 978-2-7451-7014-9
64 978-2-7451-9704-7
57 978-2-7451-7569-4
36 978-2-7452-1735-0
68 978-2-7451-8952-3
51 978-2-7451-0091-7
49 978-2-7451-0376-5
85 978-2-7451-5170-4
54 978-2-7451-9698-9
68 978-2-7451-1375-7
62 978-2-7451-7577-9
180 978-2-7451-8605-8
104 978-2-7451-8911-0
74 978-2-7451-5988-5
80 978-614-496-004-2
144 978-2-7451-7701-8
108 978-2-7451-4170-5
144 978-2-7451-3878-1
180 978-2-7451-8887-8
24 978-2-7451-2528-6
76 978-2-7451-4011-1
58 978-2-7451-8508-2
117 978-2-7451-6132-1
68 978-2-7451-7647-9
36 978-2-7451-9831-0
135 978-2-7451-3992-4
68 978-2-7451-3313-7
162 978-2-7451-6943-3
75 978-2-7451-6525-1
72 978-2-7451-5344-9
63 978-2-7451-5623-5
270 978-2-7451-9743-6
30 978-2-7451-3176-8
192 978-2-7451-8992-9
78 978-2-7451-1416-7
72 978-2-7451-9812-9
56 978-2-7451-9813-6

السعر $عنوان الكتاب
لذيذ الطرب بنظم بحور العرب
3.50
2012
لغة وبﻼغة
نعمان بوقرة ،اﻷستاذ الدكتور
 14.00لسانيات الخطاب )مباحث في التأسيس واﻹجراء(
2020
دراسات  -لغة
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 18.00لسانيات النص وتحليل الخطاب
2013
دراسات لغوية
عبد العلي الودغيري ،الدكتور
لغة اﻷمة ولغة اﻷم عن واقع اللغة العربية في بيئتها اﻻجتماعية والثقافية
9.50
2017
علم الكينات
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00لغة الجسد )علم الكينات(  -دراسة نظرية تطبيقية
ً
ومهارات )كتاب يساعد على إتقان اللغة العربية نطقا ً
 12.00اللغة العربية تثقيفا ً
ٍ
2012
لغة
وكتابة( أيوب جرجيس العطية ،الدكتور
2018
دراسات لغوية
ألفرد بيستون ،الدكتور
 12.00اللغة العربية الفصحى المعاصرة
2021
أدب  -لغة
إبراهيم اليازجي ،الشيخ
اللغة والعصر )التعريب(
5.00
2013
دراسات لغوية
كتاب اللفظ الﻼئق والمعنى الرائق في اﻷلغاز اللغوية ويليه )اثنا عشر لغزا( أبي بكر شهاب الدين أحمد/ابن هارون
5.00
شمس الدين ﷴ بن الحسن/الصائغ شروح  -منظومات  -نحو 2020
 12.00اللمحة في شرح الملحة )شرح ملحة اﻹعراب للحريري( )شموا(
2019
نحو وصرف
ﷴ محمود عوض ﷲ
 24.00اللمع البهية في قواعد اللغة العربية
2007
لغة وتاريخ
عبد ﷲ جبري
لهجات العرب في القرآن الكريم )دراسة استقرائية تحليلية(
9.50
2011
نحو
باسم عبد الرحمن صالح البابلي
ما فات كتب الخﻼف من مسائل الخﻼف في همع الهوامع )دراسة تحليلية(
9.50
2013
علم اﻷلسنية
عبد المنعم المحجوب ،الدكتور
ما قبل اللغة )الجذور السومرية للغة العربية واللغات اﻵفروآسيوية(
9.50
2010
نحو
برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر/البقاعي
ما ﻻ يستغني عنه اﻹنسان من ملح اللسان )في النحو(
3.00
2009
لغة
ابن الشجري
 12.00ما اتفق لفظه واختلف معناه
2013
دراسات نحوية
الجامعية،الدكتور
صالح البابلي
والدراسات
عبد الرحمن
الرسائل
مآخذ شراح ألفية ابن مالك على اﻷلفية )دراسة تحليلية موازنة( )سلسلة باسم
18.00
2008
لغة
مهدي أسعد عرار ،الدكتور
مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية
8.50
2013
نحو وصرف
عبد العزيز قاسم ﷴ الطائي ،اﻷستاذ
 12.00مبادئ اللغة العربية )قواعد واحكام علمي النحو والصرف(
2018
دراسات لغوية
الدبوني ،الدكتور
الجامعية
والدراساتسامي
عبد المنعم أحمد
الرسائل
المتبقي في كتاب سيبويه )دراسة في ضوء نظرية لوسيركل( )سلسلة مجاهد
7.00
حسن منديل حسن العكيلي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات نحوية  -سيرة ذاتية 2018
المتنبي والنحو
3.50
2006
أبي عبيدة معمر/ابن المثنى التيمي علوم القرآن وبﻼغة
مجاز القرآن
9.00
2007
بﻼغة
أبي الحسن ﷴ العلوي الموسوي/الشريف الرضي
المجازات النبوية
8.50
2012
بﻼغة
مجموعة من المؤلفين
مجموعة تشتمل على خمس رسائل في علم البيان
2.50
توزيع X
2009
نحو وبﻼغة
أحمد بن زيني دحﻼن الحسني الهاشمي ،السيد
مجموعة خمس رسائل في النحو والبﻼغة والبيان
5.00
2014
صرف
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر/ابن الحاجب
 48.00مجموعة الشافية في علمي التصريف والخط ) 1/2شموا(
2010
بﻼغة
مجموعة من المؤلفين
مجموعة متون في علم البيان
7.00
2022
لغة ونحو وصرف
جمال الدين أبي علي عبد ﷲ بن أحمد/الفاكهي
 14.00مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبل الصدى
2003
فقه لغة
عصام نور الدين ،الدكتور
محاضرات في فقه اللغة
6.00
2012
نحو
حسن منديل حسن العكيلي ،اﻷستاذ الدكتور
محاوﻻت التيسير النحوي الحديثة )دراسة وتصنيف وتطبيق(
9.50
ﷴ عناد سليمان ،الدكتوردراسات  -علم الصرف  -شعر 2021
 10.00المحصول في شواهد علم الصرف المخالفة لﻸصول
2012
دراسات لغوية
عزيز أركيبي ،الدكتور
 12.00مخارج الحروف عند القراء واللسانيين )دراسة مقارنة(
عزيز أحمد اركيبي ،الدكتور دراسات  -علم اﻷصوات 2019
 20.00مخارج الحروف عند القراء واللسانيين )دراسة مقارنة( )سلسلة المناهل(
توزيع
2018
علوم اللغة
أبي الفتح عثمان/ابن جني الموصلي
 12.00مختار تذكرة أبي علي الفارسي
2016
بﻼغة
سعد الدين مسعود بن عمر/التفتازاني
 13.00مختصر المعاني في البﻼغة )شموا(
X
بﻼغة
بهاء الدين بن حسين العاملي ،الشيخ
 14.00المخﻼة
2006
عﻼء جبر ﷴ ،الدكتور علم اﻷصوات ولغة
المدارس الصوتية عند العرب النشأة والتطور
8.50
2020
دراسات  -لغة
والتر كوك ،الدكتور
 14.00مدخل الى علم التحليل القالبي )دراسات في علم اللغة(
لغة
ابن هشام اللخمي اﻷندلسي/ﷴ بن أحمد
 10.00المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان
2012
علم السرد
مونيكا فلودرنك
 12.00مدخل الى علم السرد
2016
نحو
أيمن أحمد رؤوف القادري ،الدكتور
المدخل النحوي
5.00
2019
دراسات  -نحو
مليكة ناعيم ،الدكتورة
مدرسة النقد النحوي في اﻷندلس )بحث في اﻷسس النظرية(
9.00
2008
نحو
بان الخفاجي ،الدكتورة
مراعاة المخاطب في النحو العربي
9.50
2022
قمر شعبان الندوي ،الدكتور دراسات  -لغة  -تراجم
 10.00مرتضى الزبيدي معجميا ً )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
2015
تعليم  -لغة عربية
عبد الحليم شعيب ،الدكتور
والثانوية
مرجع المعلم في طرائق تدريس اللغة العربية في المراحل اﻹبتدائية والمتوسطة حسيب
7.00
2004
عروض وقوافي
ﷴ حسن عثمان ،الدكتور
المرشد الوافي في العروض والقوافي
5.50
2022
نحو
المختار فال الشنقيطي
الطائي
محفوظ بن
بن مالك
مرقاة الصعود إلى معاني تحفة المودود بمعرفة المقصور والممدود لﻺمام ﷴ ﷴ
5.00
2018
بﻼغة ونحو
المرقاة في شرح العﻼقات )رسالة عﻼقات المجاز المرسل في علم البيان(أبي الوفاء عبد ﷲ بن مصطفى/ابن جرجيس
6.00
2014
لغة
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 24.00المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/2
2003
نحو
أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار/الفارسي
المسائل المشكلة
7.00
2020
نحو  -حديث
أبي الحسن نور الدين علي بن ﷴ/اﻷشموني
 12.00مسالك النحويين في إعراب اﻷربعين
2008
لغة
خليل بنيان الحسون ،اﻷستاذ الدكتور
المستدرك على معجماتنا
6.50
2013
لغة
أبي طاهر ﷴ بن يوسف بن عبد ﷲ/التميمي
المسلسل في غريب اللغة
9.50
قحطان الدوري ويعلى قحطان الدوري ،الدكتور مشجرات  -نحو  -صرف 2022
كتاب ناشرون  20.00مشجر النحو والصرف )شموا  -لونان(
2004
نحو
ﷴ الدمياطي ،العﻼمة
المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية )علم النحو العربي(
5.00
2001
بﻼغة
ابن الناظم/بدر الدين بن مالك
المصباح في المعاني والبيان والبديع
9.50
2011
نحو
أبي الفتح ناصر/المطرزي الخوارزمي
المصباح في النحو
5.00
2010
نحو
الزمخشري
خﻼل،الدكتور
منعثمان
رياض
المصطلح النحوي وأصل الدﻻلة )دراسة إبستمولوجية تأصيلية لتسمية المصطلحات النحوية
9.50
2007
لغة وعلم الدﻻلة
جاسم ﷴ عبد العبود ،الدكتور
مصطلحات الدﻻلة العربية )دراسة في ضوء علم اللغة الحديث(
9.00
2007
لغة
العرب
،الدكتور
ميمونلسان
قاموس
مصطلحات العروض والقافية في لسان العرب )دراسة مصطلح العروض والقافية من خﻼلمسلك
9.50
2022
دراسات  -لغة
عبد الملك بومنجل ،اﻷستاذ الدكتور
المصطلحات المحورية في النقد العربي بين جاذبية المعنى وإغراء الحداثة
4.00
2022
بﻼغة
مسعود بن عمر/التفتازاني
ومصححة
سعد الدين
 25.00المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )شروح التلخيص ) (-3-طبعة جديدة مراجعة
2017
دراسات نحوية
الجامعية ،الدكتور
والدراسات ﷴ عبد ﷲ
معالم التفكير في الجملة عند الفراء )مفهوما وإعرابا وأقساما( )سلسلة الرسائل عبد الحليم
5.50
إنشاء
ابن شيث القرشي/عبد الرحيم
معالم الكتابة ومغانم اﻹصابة
8.00
2021
عبد المجيد بن ﷴ بن علي الغيلي ،الدكتور دراسات  -علم الصرف
 10.00المعاني الصرفية ومبانيها )شموا(
2021
عبد المجيد بن ﷴ بن علي الغيلي ،الدكتور دراسات  -علم النحو
 12.00المعاني النحوية )أساليبها وألفاظها عند العرب( )شموا(
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موضوع

سنة

علم العروض

2017

ISBN

المؤلف

سعة

23 978-2-7451-7815-2
171 978-2-7451-1430-3
300 978-2-7451-1431-0
26 978-2-7453-0139-6
78 978-2-7451-8379-8
83 978-2-7451-8293-7
70 978-2-7451-8178-7
36 978-2-7452-1486-0

توزيع

72 978-2-7451-2729-7
34 978-2-7451-6947-1
126 978-2-7451-3045-7
16 978-2-7451-0061-0
48 978-2-7451-9487-9
59 978-2-7451-8998-1
144 978-2-7451-7392-8
30 978-2-7451-8280-7
32 978-2-7451-3018-1
90 978-2-7451-9264-6
32 978-2-7451-2611-5
72 978-2-7451-5271-8
162 978-2-7451-5209-1
15 978-2-7451-3910-8
14 978-2-7451-2323-7
198 978-2-7451-7638-7
38 978-2-7451-0067-2
50 978-2-7451-5984-7
60 978-2-7451-8070-4
195 978-2-7451-1491-4
978-614-496-101-8

60 978-2-7451-9040-6
150 978-2-7451-9846-4
51 978-2-7451-9444-2
64 978-2-7451-9275-2
58 978-2-7451-7587-8
135 978-2-7451-9340-7
24 978-2-7451-8602-7
36 978-2-7451-2687-0
18 978-2-7451-7611-0
720 978-2-7451-8402-3
34 978-2-7451-9902-7
160 978-2-7451-9904-1
120 978-2-7451-9903-4
60 978-2-7451-9905-8
60 978-2-7451-9906-5
83 978-2-7451-7733-9
81 978-2-7451-6807-8
23 978-2-7451-5322-7
143 978-2-7451-1525-6
17 978-2-7451-3820-0
47 978-2-7451-8326-2
72 978-2-7451-7894-7
26 978-2-7451-7895-4
13 978-2-7451-7373-7
180 978-2-7451-9803-7
21 978-2-7451-8895-3
24 978-2-7451-7488-8
113 978-2-7451-8609-6
20 978-2-7451-9001-7
135 978-2-7451-9424-4
184 978-2-7451-5919-9
98 978-2-7451-9010-9
77 978-2-7451-3665-7
66 978-2-7451-8919-6
54 978-2-7451-9806-8
68 978-2-7451-9288-2
60 978-2-7451-9502-9

السعر $عنوان الكتاب
 33.00معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/2
أسماء أبو بكر ﷴ
معجم اﻷفعال الجامدة
3.00
البكري/ابن عﻼن الصديقي
دورانها
يكثربن ﷴ
ﷴ علي
معجم اﻷفعال المبنية للمجهول وفي آخره رسالة في الكﻼم على ألفاظ عشرة
2.50
مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
 28.50معجم الصواب اللغوي في أبنية اﻷفعال 1/3
معجم الصواب اللغوي في أبنية اﻷفعال )الجزء اﻷول :االفعل لثﻼثي المجرد( مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
9.50
خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
مجيدواحد
معجم الصواب اللغوي في أبنية اﻷفعال )الجزء الثاني :الثﻼثي المزيد فيه حرف
9.50
حرفان( خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
مجيد
معجم الصواب اللغوي في أبنية اﻷفعال )الجزء الثالث :الثﻼثي المزيد فيه
9.50
جرجس ناصيف
 25.00المعجم المبين )موسوعة في أدوات النحو وشوارده(
ﷴ أمين الضناوي
 12.00المعجم الميسر في القواعد والبﻼغة واﻹنشاء والعروض
واحد الصفار ،الدكتور
أسامة رشيد
 24.00المعرب والدخيل واﻷلفاظ العالمية )دراسة نقدية تأثيلية في تاج العروس( )جزءان بمجلد
ﷴ أمين الضناوي
معين الطالب في علوم البﻼغة )علم المعاني  -علم البديع  -علم البيان(
6.00
جمال الدين عبد ﷲ بن يوسف/ابن هشام اﻷنصاري
 42.00مغني اللبيب عن كتب اﻷعاريب  1/3مع الفهارس
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
 12.00مغيث الندا شرح قطر الندى
أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00مفاتيح العربية
ﷴ بن عبد ﷲ/الجرداني
المفارقات النحوية )شموا(
6.00
عبد الجليل/السجلماسي
الجامعية
والدراساتالقاسم بن
مفتاح اﻷقفال ومزيل اﻹشكال عما تضمنه مبلغ اﻵمال )سلسلة الرسائل ﷴ بن أبي
24.00
أبي يعقوب يوسف بن ﷴ بن علي/السكاكي
 18.00مفتاح العلوم
ﷴ عناد سليمان ،الدكتور
المفتاح في مواضع شواهد اﻹيضاح ﻷبي علي الفارسي
9.50
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
 17.00المفصل في صنعة اﻹعراب
حسن عبد الغني ﷴ جواد ،الدكتور
مفهوم الجملة عند سيبويه
9.50
ﷴ يحيى سالم الجبوري ،الدكتور
مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية
5.00
أحمد العينتابي/بدر الدين العيني
الكبرى
محمود بن
 54.00المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح اﻷلفية  1/3المسمى )شرح الشواهد
أبي العباس ﷴ بن يزيد/المبرد
 48.00المقتضب  1/3مع الفهارس
أبي موسى عيسى بن يللبخت/الجزولي المراكشي
المقدمة الجزولية في النحو
3.50
علي بن مؤمن بن ﷴ/ابن عصفور اﻷشبيلي
 17.00المقرب و معه مثل المقرب
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 10.00المكتبة العربية التراثية من المصادر اللسانية )عرض  -تحليل  -نقد(
مسعود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني
مﻼح اﻷلواح في شرح مراح اﻷرواح في الصرف ﻷبي الفضائل أحمد بن محمود
14.00
أبي بكر ﷴ بن الحسن/ابن دريد اﻷزدي
المﻼحن
3.00
رياض عثمان ،الدكتور
ملكات اللسان العرفانية )اﻻتصال بين الدماغ(
6.00
علي بن مؤمن بن ﷴ/ابن عصفور اﻷشبيلي
 10.00الممتع الكبير في علم التصريف
يونس حمش خلف ﷴ الجوعاني ،اﻷستاذ الدكتور
من خصائص لغة الضاد )شموا(
6.00
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 14.00من لسانيات اللغة العربية )علم اﻷصوات(
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00من المصادر العربية في النحو والصرف واﻷصوات والعروض
عماد ﷴ محمود البخيتاوي ،الدكتور
 14.00مناهج البحث البﻼغي عند العرب )دراسة في اﻷسس المعرفية(
جعفر/الكتاني الحسني
الورياغلي
ﷲ أحمد بن
العباس
مناهل اﻻختصاص بشرح نظم كلمة اﻹخﻼص )نظم أبي المحاسن يوسف بنأبيعبد
5.50
الجامعيةاﻷموي
دعسين القرشي
والدراسات
الرسائلالملك/ابن
منحة الملك الوهاب بشرح ملحة اﻻعراب للحريري ) 1/2شموا( )سلسلةﷴ بن عبد
36.00
أبي الفتح عثمان/ابن جني
 18.00المنصف شرح لكتاب التصريف لﻺمام أبي عثمان المازني
تقي الدين أحمد بن ﷴ/الشمني
 42.00المنصف من الكﻼم على مغني ابن هشام 1/2
ﷴ بن ﷴ/ابن الشحنة الحلبي
منظومة مائة المعاني والبيان في البﻼغة
1.50
أبي العباس أحمد بن أبي زيد/النقاوسي
 20.00اﻷنوار المنبلجة في بسط أسرار المنفرجة )سلسلة شروح المنفرجة (-1-
عﻼء الدين علي بن خليل بن أحمد/البصروي
السريرة المنزعجة لشرح القصيدة المنفرجة )سلسلة شروح المنفرجة (-2-
6.00
بن أحمد/اﻷنصاري
المنفرجة
زكريا بن ﷴ
شروح
)سلسلةيحيى
أبي
اﻷضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة ويليه )فتح مفرج الكرب(
7.00
شمس الدين أبي الفضل ﷴ/الدلجي
 10.00اللوامع اللهجة بأسرار المنفرجة )سلسلة شروح المنفرجة (-4-
مصطفى بن كمال الدين/البكري
 10.00العقد النضيد المشيد الحجة على القصيد المسماة بالمنفرجة )سلسلة شروح المنفرجة
المنهج البﻼغي عند الجرجاني والقزويني في كتابيهما "اﻷسرار والتلخيص" )دراسة موازنة حيدر حسين عبيد
9.50
علي خليف حسين ،الدكتور
منهج الدرس الصوتي عند العرب
9.50
الدماميني/بدر الدين ابي عبد ﷲ
 36.00المنهل الصافي في شرح الوافي 1/2
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب
4.50
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ) 1/2شروح التلخيص  (-5-أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن يعقوب المغربي
36.00
فخر الدين قباوة ،الدكتور
 18.00المورد النحوي الكبير )نماذج من التحليل النحوي في اﻷعراب واﻷدوات والصرف(
،اﻷستاذ الدكتور
الجامعية
الجبوري
والدراسات
الرسائلحمد محسن
موسوعة أساليب اﻹيجاز في القرآن الكريم  -دراسة ووصف )سلسلة أحمد
11.00
،اﻷستاذ الدكتور
الجامعية
الجبوري
والدراسات
الرسائلحمد محسن
موسوعة أساليب المجاز في القرآن الكريم  -دراسة ووصف )سلسلة أحمد
24.00
أيمن أمين عبد الغني
 54.00الموسوعة الشاملة في النحو والصرف ) 1/3ثمانية أجزاء في ثﻼث مجلدات(
فاطمة عبد الرحمن ونجاة حسين ،الدكتورة
موسوعة علماء الجزائر في النحو والصرف
4.00
المنثورةعبد الغفار/الفارسي
بن أحمد بن
الشيرازيات،
أبي علي الحسن
 35.00موسوعة المسائل ) 1/2البصريات  ،الحلبيات ،العسكريات ،العضديات،
يوخنا مرزا الخامس ،الدكتور
 30.00موسوعة المصطلح النحوي من النشأة إلى اﻻستقرار 1/2
خالد بن عبد ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
موصل الطﻼب إلى قواعد اﻹعراب لﻺمام ابن هشام النحوي )شموا(
7.00
خالد بن عبد ﷲ اﻷزهري/الجرجاوي
 35.00موصل النبيل إلى نحو التسهيل ) 1/2شموا(
ﷴ خليفاتي ،الدكتور
موضوعات نحوية في الجملتين اﻻسمية والفعلية بين التنظير والتطبيق
9.50
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب )يشتمل على فنون الشعر الخمسة عشر( لونان
3.00
الواحد بن أحمد/السجلماسي
)شموا
نبذة مختصرة من نكت السيوطي على اﻷلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة عبد
8.50
نتائج اﻷفكار في شرح اﻹظهار وهو )شرح لكتاب إظهار اﻷسرار في النحو( مصطفى بن حمزة بن إبراهيم/أطه لي
8.50
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد ﷲ/السهيلي
نتائج الفكر في النحو
9.50
عامر فائل ﷴ بلحاف ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00النحو الجامعي الميسر )قواعد وتطبيقات(
الجامعيةبزاوية ،الدكتور
النحو العربي ومحاوﻻت تيسيره )دراسة وصفية تحليلية( )سلسلة الرسائل والدراسات مختار
12.00
عبد الغفور زين الدين الملبياري ،الدكتور
 12.00النحو العربي )النواحي الوظيفية والدﻻلية(
أبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن/العباسي

X
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موضوع

سنة

بﻼغة

2013

نحو
نحو
دراسات لغوية

2015

دراسات لغوية

2015

دراسات لغوية

2015

دراسات لغوية

2013

نحو

2010

لغة
لغة

2010

بﻼغة

2010

نحو

2019

نحو

2021

علوم اللغة العربية

2018

نحو

2017

صرف

2014

نحو

2013

دراسات  -نحو وصرف

2019

لغة

2020

نحو

2007

لغة وعلم اﻷصوات

2006

نحو

2013

نحو
نحو

2012

دراسات  -لغة

2021

نحو وصرف

2013

نحو

لغة
لغة  -دراسات

2022

علم الصرف

2022

دراسات  -لغة

2021

علم اﻷصوات

2019

دراسات لغوية

2018

دراسات بﻼغية

2012

شروح منظومات  -نحو

2018

نحو

2018

نحو

2013

نحو

2012

بﻼغة

2016

شروح  -منظومات

2022

شروح  -منظومات

2022

شروح  -منظومات

2022

شروح  -منظومات

2022

شروح  -منظومات

2022

دراسات بﻼغية

2012

علم اﻷصوات

2011

نحو

2008

لغة
بﻼغة

2003

نحو

2014

دراسات قرآنية  -بﻼغة

2013

دراسات قرآنية  -بﻼغة

2017

نحو وصرف

2012

تراجم

2021

نحو

2021

نحو

2011

نحو

2016

نحو

2021

نحو وصرف

2020

عروض وقوافي

2014

نحو وصرف

2018

نحو

2018

نحو

2017

نحو

2022

دراسات  -نحو

2020

دراسات  -نحو

2022

ISBN

سعة

60 978-2-7451-7496-3
135 978-2-7451-8630-0
160 978-2-7451-7637-0
180 978-2-7451-7624-0
72 978-2-7453-3688-6
70 978-2-7453-8729-1
62 978-2-7453-3489-9
64 978-2-7453-0157-0
90 978-2-7451-8782-6
135 978-2-7451-8783-3
68 978-2-7451-2621-4
66 978-2-7451-7924-1
198 978-2-7451-6809-2
87 978-2-7451-0101-3
64 978-2-7451-8207-4
978-2-7451-9916-4

49 978-2-7451-8718-5
81 978-2-7451-7472-7
144 978-2-7451-8912-7
22 978-2-7451-5323-4
34 978-2-7451-4595-6
81 978-2-7451-7802-2
64 978-2-7451-2496-8
51 978-2-7451-8732-1
38 978-2-7451-8733-8
82 978-2-7451-6742-2
135 978-2-7451-6832-0
135 978-2-7451-6682-1
11 978-2-7451-1610-9
72 978-2-7451-5272-5
49 978-2-7451-9581-4
135 978-2-7451-4919-0
87 978-2-7451-5731-7

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
 12.00النحو القرآني في ضوء لسانيات النص
2016
دراسات نحوية
يوسف طارق جاسم السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور
النحو القريب )نحو منهج وظيفي في النحو العربي(
6.00
2022
نحو وتصوف
علي بن ميمون/الحسني اﻹدريسي
نحو القلب شرح اﻵجرومية
كتاب ناشرون 4.00
2012
دراسات نحوية
فتح ﷲ مجتبايي ،الدكتور
النحو الهندي والنحو العربي
5.50
نحو
علي الجارم ومصطفى أمين
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  -للمدارس اﻻبتدائية
7.00
توزيع
نحو
علي الجارم ومصطفى أمين
النحو الواضح  -ابتدائي )طبعة جديدة ورق شموا(
8.00
توزيع
نحو
علي الجارم ومصطفى أمين
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  -للمدارس الثانوية
7.00
توزيع
نحو
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  -للمدارس الثانوية )طبعة جديدة ورق شموا( علي الجارم ومصطفى أمين
8.00
توزيع
2016
علم الصرف
خالد مصطفى الدمج ،الدكتور
 12.00النخبة الصرف من أحكام علم الصرف
2016
علم العروض
خالد مصطفى الدمج ،الدكتور
النخبة الكافية في العروض والقافية
8.50
2000
لغة
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 12.00نزهة اﻷعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
2013
دراسات نحوية
منيرة القنوني ،الدكتورة
 12.00نشأة النحو العربي )دراسة ابستمولوجية للمنوال والتناسق النظري(
2011
لغة
نهاد فليح حسن العاني ،الدكتورة
النص اللغوي بين السبب والمسبب
4.00
2016
دراسات لغوية
مجيد خير ﷲ الزاملي ،اﻷستاذ الدكتور
نظرات في جموع التكسير
7.50
2014
دراسات نحوية
كريم حسين ناصح الخالدي ،اﻷستاذ الدكتور
 14.00نظرية نحو الكﻼم )رؤية عربية أصيلة(
2022
عفيف الدين ﷴ بن ﷴ/التبريزي شروح  -علم البﻼغة
 25.00نفائس التنصيص في شرح كتاب التلخيص )شروح التلخيص ) (-6-شموا(
2017
نحو
واحد الكريم/التواتي
بمجلدبن عبد
عبد القادر
)جزءان
الورديسالم بن
ﷴ
 12.00النفحة التواتية على التحفة الوردية في معرفة القواعد النحوية ﻻبن
2012
دراسات لغوية
النقد اللغوي عند الطبري  -إمام المفسرين )لمسات لغوية نقدية من فكر المفسر( جنان ﷴ مهدي العقيدي ،الدكتورة
9.50
2019
دراسات  -نحو
مليكة ناعيم ،الدكتورة
النقد النحوي وصناعة نحو اللغات )نحو اللغة التركية(
7.50
2022
نحو
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 30.00النكت على اﻷلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1/2
2005
نحو
الحجاج يوسف بن سليمان/اﻷعلم الشنتمري
وغريبه
النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته أبي
17.00
2013
نحو
العلمية بن ﷴ حيجر ،الدكتور
النكت الوافية بالتعليق على المقدمة اﻵجرومية ﻻبن آجروم )سلسلة تقريب المتون هشام
7.50
2020
شروح  -منظومات  -علم العروض
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
 12.00نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب
2016
نحو
النهج الواضح في قواعد اللغة العربية )السلسلة اﻷولى( )أربعة أجزاء بمجلد واحد( ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
14.00
2017
نحو
النهج الواضح في قواعد اللغة العربية )السلسلة الثانية( )أربعة أجزاء بمجلد واحد( ﷴ طاهر الﻼدقي ،اﻷستاذ
18.00
2011
لغة
عبد الوهاب بن حريش اللغوي/أبي مسحل اﻷعرابي
كتاب النوادر
7.50
2013
نحو
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
نور السجية في حل ألفاظ اﻵجرومية
5.00
2011
نحو
أبي الحسن طاهر بن أحمد/ابن بابشاذ النحوي
كتاب الهادي في شرح المقدمة في النحو
6.00
2021
لغة
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 50.00همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/4مع الفهارس  -لونان
2007
بﻼغة وعلوم قرآن
موسى سلوم عباس
الوصف في القرآن الكريم )دراسة بﻼغية(
9.00
ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي شروح  -منظومات  -بﻼغة 2019
 18.00وفور الفضل والمنة بشرح منظومة ابن الشحنة )شموا(
2006
لغة وتجويد
ﷴ خليل مراد الحربي ،الدكتور
الوقف في العربية
5.50
2007
بﻼغة
ﷴ اﻹفراني الصغير
ياقوتة البيان )أرجوزة في البﻼغة وشرحها(
8.50
هناء محمود إسماعيل ،الدكتورة

48

موضوع

سنة

نحو

2012

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

التاريخ والجغرافيا وعلم اﻷنساب
 19.00أبو الفداء ملكا ً ومؤرخا ً وجغرافيا ً )دراسة في سيرته ومنهجه وموارده(
53
 11.00اﻵثار الباقية عن القرون الخالية
63
2013
جغرافية بلدان
زكريا بن ﷴ بن محمود/القزويني
 14.00آثار البﻼد وأخبار العباد
45
2000
تاريخ
ﷴ بن إسحاق/الخوارزمي
 12.00إثارة الترغيب والتشويق إلى تاريخ المساجد الثﻼثة والبيت العتيق
55
دراسات  -سيرة ذاتية  -مشيخات2020
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
 24.00اﻹجازة البالغة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
34
2014
تاريخ
أبي عبد ﷲ ﷴ/لسان الدين ابن الخطيب
 65.00اﻹحاطة في أخبار غرناطة  1/4مع الفهارس
12
2003
جغرافيا وتاريخ
شمس الدين أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/المقدسي
 10.00أحسن التقاسيم في معرفة اﻷقاليم
X
59
2019
دراسات  -تاريخ
إسماعيل ،الدكتور
ﷴ اﻵخر
نادرمع
اﻷحوال الشخصية لغير المسلمين في المجتمع اﻹسﻼمي )مقدمة تاريخية في فقه التعايش
6.00
207
2022
تاريخ  -تراجم
المعلم وطيوط
 12.00أخبار تهامة المعروف بـ )تاريخ المعلم وطيوط(
60
2021
تاريخ
أحمد بن يوسف/القرماني
 30.00أخبار الدول وآثار اﻷول )تاريخ القرماني( 1/2
22
2011
تاريخ
أبي حنيفة أحمد بن داود/الدينوري
 17.00اﻷخبار الطوال
40
2005
جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف/القفطي تاريخ وسير وتراجم
إخبار العلماء بأخبار الحكماء
9.50
66
أبي عبد ﷲ ﷴ بن حارث/الخشني القيرواني تاريخ وسير وتراجم
 11.00أخبار الفقهاء والمحدثين
72
2012
تاريخ
رضي الدين ﷴ بن إبراهيم/ابن يوسف الحنبلي
أخبار المستفيد بأخبار خالد بن الوليد )رضي ﷲ عنه(
2.50
296
2011
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور تاريخ وسير وتراجم
أدب الرحﻼت وأشهر أعﻼمه العرب ونتاجهم
5.50
135
2012
دراسات تاريخية
إرشاد الورى بأسماء مدينة خير الورى )ص( )دراسة عن أسماء المدينة المنورة( ﷴ شميم بن حمزة الملبياري
4.00
189
2014
تاريخ إسﻼمي
أرض الصوافي  -اﻷرض الخاصة بالدولة في اﻹسﻼم )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية ﷴ نجمان ياسين
7.00
135
جغرافيا ولغة
أبي علي أحمد بن ﷴ/المرزوقي اﻷصفهاني
 12.00اﻷزمنة واﻷمكنة
X
42
2020
تراجم وطبقات
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
 12.00أزهار البستان في طبقات اﻷعيان
60
2018
دراسات تاريخية
عبد العزيز حميد صالح ،الدكتور
 43كتاب ناشرون  21.00اﻷزياء عند العرب عبر العصور المتعاقبة
2014
تاريخ
أبي العباس شهاب الدين أحمد/الدرعي السﻼوي
 42.00اﻻستقصا ﻷخبار دول المغرب اﻷقصى 1/3
17
2004
تاريخ
حلمي ،الدكتور
مصطفىالدين
اﻷسرار الخفية وراء إلغاء الخﻼفة العثمانية -دراسة حول كتاب )النكير على منكري النعمة من
6.00
108
2014
دراسات تاريخية
ﷴ اﻹمام/ابن الشيخ ماء العينين
إسعاف السائل بالكﻼم على بعض المسائل
6.00
126
2002
تاريخ
قاسم حبيب جابر ،الدكتور
 14.00اﻹسﻼم بين البداوة والحضارة )دراسة في حضارة اﻹسﻼم اﻹنسانية(
55
2013
دراسات تاريخية
أحمد ،الدكتور
الجامعية
لواء الدين
والدراسات
ﷴ
اﻹسﻼم في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي في ترسيخه )سلسلة الرسائل
9.50
72
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور تاريخ ودعوة إسﻼمية 2010
اﻹسﻼم والثقافة العربية في الصحراء الكبرى )دراسات ومراجعات(
7.00
117
2020
دراسات  -تاريخ
ﷴ بن عبد الرزاق بن ﷴ/كرد علي
 30.00اﻹسﻼم والحضارة العربية
26
2014
دراسات اجتماعية
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور
اﻹسﻼم والمسألة الجنسية
 162كتاب ناشرون 6.00
جغرافيا
اﻷشجاربن اﻷصبغ/السلمي
كتاب أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها من عرام
2.50
420
2010
تاريخ وأنساب
معز الدين ﷴ المهدي الحسيني/القزويني
 14.00أسماء القبائل وأنسابها
53
2001
تاريخ
حبيب البغدادي
ﷴ/ابناسمه
جعفر على
 14.00أسماء المغتالين من اﻷشراف في الجاهلية واﻹسﻼم ويليه كنى الشعراء ومن غلبتأبيكنيته
53
2010
تاريخ وحضارة
الهجريينالبرزنجي ،الدكتورة
والثامنأحمد عثمان
إسهامات العلماء اﻷكراد في بناء الحضارة اﻹسﻼمية خﻼل القرنين السابع تريفة
14.00
53
2005
فهارس
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 12.00فهارس اﻹصابة في تمييز الصحابة
42
2021
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني تاريخ وسير وتراجم
 125.00اﻹصابة في تمييز الصحابة  1/9مع الفهارس  -لونان
4
2010
تاريخ وأدب
أبي المنذر هشام بن ﷴ/ابن السائب الكلبي
كتاب اﻷصنام
4.00
162
2014
علم نفس واجتماع
محمود شمال حسن ،الدكتور
أطفال الشوارع )سايكولوجية اﻷطفال العاملين في الشوارع(
6.00
120
2014
علم نفس واجتماع
القسريشمال حسن ،الدكتور
اﻷطفال والتهجير القسري )اﻵثار النفسية المترتبة على تعرض اﻷطفال إلى التهجير محمود
3.50
240
جغرافيا
أبي علي أحمد بن عمر/ابن رسته
اﻷعﻼق النفيسة
5.50
135
2004
تاريخ
ﷴ دياب اﻹتليدي
إعﻼم الناس بما وقع للبرامكة مع بني عباس
9.50
68
تاريخ
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
 10.00اﻹعﻼن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ
X
51
عبد ﷲ ﷴ/لسان الدين ابن الخطيب تاريخ وسياسة شرعية 2003
الكﻼم
أعمال اﻷعﻼم فيمن بويع قبل اﻻحتﻼم من ملوك اﻹسﻼم وما يتعلق بذلك من أبي
18.00
36
2009
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي تاريخ وسير وتراجم
 65.00اعيان العصر واعوان النصر 1/5
10
تاريخ وأنساب
اللخمي/الرشاطي
اﻷنوار
بن علي
اقتباس
)اختصارعبد ﷲ
اقتباس اﻷنوار والتماس اﻷزهار في أنساب الصحابة ورواة اﻵثار ويليه أبي ﷴ
3.50
225
2011
ياسر ﷴ ياسين البدري الحسيني ،الدكتور تاريخ وسير وتراجم
أقمار في سماء اﻷندلس  -ابن حزم الظاهري اﻷندلسي
5.00
162
2000
تاريخ وسيرة نبوية
اﻻكتفا بما تضمنه من مغازي رسول ﷲ )ص( والثﻼثة الخلفا  1/2أبي الربيع سليمان بن موسى/الحميري الكﻼعي
36.00
23
2009
أبي مروان عبد الملك/ابن الكردبوس التوزري تاريخ وسير وتراجم
 24.00اﻻكتفاء في أخبار الخلفاء 1/2
24
آل البيت العلوي بالمغرب وأثرهم في الحياة العامة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية آسيا ثامر هادي العبيدي دراسات  -تاريخ  -تراجم 2019
21.00
40
2018
تاريخ  -تراجم
جعفر ابن السيد حسن/البرزنجي المدني
 19.00التقاط الزهر من نتائج الرحلة والسفر في أخبار القرن الحادي عشر
40
2012
جغرافيا ولغة
الخطبن موسى/الحازمي الهمذاني
بكر ﷴ
 12.00كتاب اﻷماكن أو )ما اتفق لفظه وافترق مسماه في اﻷمكنة والبلدان المشتبهةأبيفي
55
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري تاريخ وسياسة شرعية 2016
اﻹمامة والسياسة  -كرتونيه
8.50
57
2020
ﷴ بن عبد الرزاق بن ﷴ/كرد علي دراسات  -أدب  -تاريخ
 12.00أمراء البيان )تحليل أساليب عشرة من أكابر كتاب الحضارة اﻹسﻼمية(
53
2005
جغرافيا
أبي الفتح نصر بن عبد الرحمن/اﻹسكندري
 14.00كتاب اﻷمكنة والمياه والجبال ونحوها المذكورة في اﻷخبار واﻷشعار
45
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني تاريخ وسير وتراجم
 60.00إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ 1/5
X
7
2005
تاريخ
علي المنتصر الكتاني ،اﻷستاذ الدكتور
 14.00انبعاث اﻹسﻼم في اﻷندلس
49
2013
دراسات تاريخية
ﷴ العمارتي ،الدكتور
 17.00اﻷندلس برؤى استعرابية )دراسة في جهود المستعربين اﻹسبان المهتمين بالتراث اﻷندلسي
51
2015
معجم بلدان
مؤلف مجهول
اﻷندلس وما فيها من البﻼد
3.50
315
أبي سعد عبد الكريم بن ﷴ بن منصور/السمعاني تاريخ وأنساب وحديث
 90.00اﻷنساب  1/6مع الفهارس
7
أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر/البﻼذري تاريخ وأنساب وحديث 2010
 120.00أنساب اﻷشراف 1/8
X
6
2010
تاريخ وأنساب
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
 14.00اﻷنوار الدررية الباهرة في ذرية سيدتنا فاطمة الزهراء الطاهرة
47
2015
تاريخ وتراجم
الجامعية
والدراسات ،الدكتور
خليل ﷴ الفياض
الرسائل
)سلسلة العزيز
عبد
 18.00أهل الصفة في صدر اﻹسﻼم والدولة اﻷموية )أثرهم الفكري والجهادي(
47
2009
علم كﻼم وتاريخ
ﷴ حسن إسماعيل
 14.00البابية والبهائية )تاريخا وعقيدة  -ردودنا عليهم في كتابهم عبد البهاء والبهائية(
45
تاريخ
البلخي/أبو زيد أحمد بن سهل
 12.00البدء والتاريخ
X
40
2007
تاريخ وشعر
علي بن ظافر/اﻷزدي الخزري
أشعارهم
أبي الحسن
بدائع البدائه )جمع فيه مؤلفه أخبار الشعراء في البدائه واﻻرتجال ومحاسن
8.50
76
2015
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي تاريخ وسير وتراجم
 120.00البداية والنهاية  1/8مع الفهارس  -لونان
4

978-2-7452-1749-0

علي نجم عيسى ،الدكتور

تراجم  -تاريخ

2020

978-2-7451-2190-5

أبي الريحان ﷴ بن أحمد/البيروني

تاريخ وجغرافيا

2000

978-2-7451-7743-8
978-2-7451-2969-7
978-2-7451-9500-5
978-2-7451-3319-9
978-2-7451-3733-3
978-2-7451-9449-7
978-614-496-076-9
978-2-7451-2503-3
978-2-7451-2937-6
978-2-7451-4816-2
978-2-7451-2738-9
978-2-7451-7409-3
978-2-7451-7055-2
978-2-7451-7629-5
978-2-7451-7942-5
978-2-7451-0290-4
978-2-7451-9655-2
978-2-7451-9337-7
978-2-7451-5495-8
978-2-7451-4139-2
978-2-7451-8319-4
978-2-7451-3538-4
978-2-7451-5980-9
978-2-7451-6865-8
978-2-7451-9490-9
978-2-7451-8226-5
978-2-7451-0315-4
978-2-7451-2876-8
978-2-7451-3177-5
978-2-7451-6623-4
978-2-7451-2278-0
978-2-7451-3507-0
978-2-7451-6850-4
978-2-7451-8056-8
978-2-7451-8058-2
978-2-7451-2500-2
978-2-7451-4495-9
978-2-7451-0352-9
978-2-7451-3500-1
978-2-7451-4835-3
978-2-7451-2629-0
978-2-7451-7033-0
978-2-7451-2943-7
978-2-7451-6233-5
978-2-7451-9620-0
978-2-7451-8656-0
978-2-7451-6490-2
978-2-7451-5267-1
978-2-7451-9434-3
978-2-7451-5020-2
978-2-7451-0392-5
978-2-7451-4823-0
978-2-7451-6924-2
978-2-7451-8300-2
978-2-7451-2622-1
978-2-7451-4713-4
978-2-7451-6290-8
978-2-7451-8092-6
978-2-7451-5799-7
978-2-7451-0416-8
978-2-7451-5247-3
978-2-7451-2781-5

49

ISBN

السعر$

سعة

28 978-2-7451-0029-0

21.00

42 978-2-7451-6756-9

14.00

40 978-2-7451-7982-1

18.00

53 978-2-7451-0435-9

14.00

30 978-2-7451-4272-6

24.00

91 978-2-7451-3419-6

8.50

160 978-2-7451-8790-1

6.00

64 978-2-7451-6252-6

كتاب ناشرون 12.00

83 978-2-7451-5168-1

9.50

198 978-2-7451-5579-5

3.50

15 978-2-7451-6328-8

48.00

108 978-2-7451-4242-9

6.00

55 978-2-7451-3789-0

12.00

135 978-2-7451-2808-9

5.50

978-2-7451-9249-3

6

115.00

978-2-7451-5652-5

6

95.00

31 978-2-7451-0447-2

20.00

19 978-2-7451-3193-5

42.00

59 978-2-7451-0450-2

10.00

21 978-2-7451-0449-6

30.00

22 978-2-7451-3030-3
28 978-2-7453-6521-3

19.00
توزيع

23.00

42 978-2-7451-9838-9

15.00

36 978-2-7451-6067-6

18.00

75 978-2-7451-7943-2

14.00

24 978-2-7451-7435-2

36.00

74 978-2-7451-5622-8

11.00

49 978-2-7451-0453-3

12.00

978-2-7451-0466-3

210.00

2

55 978-2-7451-6493-3
51 978-2-7451-6864-1

9.50
X

70 978-2-7451-7806-0

12.00

17 978-2-7451-0456-4
59 978-2-7451-0467-0
978-2-7451-6096-6

14.00
42.00

X

1

12.00
1,000.00

57 978-2-7451-4494-2

11.00

34 978-2-7451-9322-3

24.00

15 978-2-7453-3075-4

توزيع صافي 25.00

51 978-2-7451-7336-2

14.00

57 978-2-7451-6077-5

12.00

978-2-7451-3263-5

6

30 978-2-7453-6427-8

70.00
توزيع

25 978-2-7451-7203-7

30.00
30.00

49 978-2-7451-0469-4

8.00

135 978-2-7451-4017-3

5.00

59 978-2-7451-7337-9

12.00

171 978-2-7451-6327-1

4.00

74 978-2-7451-0471-7

8.00

85 978-2-7451-4313-6

8.50

58 978-2-7451-7797-1

12.00

79 978-2-7451-0472-4

8.50

31 978-2-7451-0463-2

19.00

112 978-2-7451-0446-5

6.00

120 978-2-7451-9594-4

7.00

978-2-7451-6321-9

6

59 978-2-7451-0473-1

95.00
X

9.00

58 978-2-7451-7016-3

12.00

48 978-2-7451-8701-7

12.00

23 978-2-7451-5144-5

36.00

28 978-2-7451-7944-9

30.00

162 978-2-7451-5596-2

5.00

36 978-2-7451-6004-1

17.00

144 978-2-7451-0464-9

5.00

49 978-2-7451-7583-0

18.00

26 978-2-7451-3931-3

30.00

57 978-2-7451-8294-4

12.00

المؤلف

عنوان الكتاب
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  1/2ويليه )الملحق التابع للبدر الطالع(
2011
تاريخ
عبد القادر بوباية ،اﻷستاذ الدكتور
البربر في اﻷندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري
2013
تراجم  -الجزائر
ابن مريم المليتي المديوني/التلمساني
البستان في ذكر العلماء واﻷولياء بتلمسان
الضبي/أحمد بن يحيى سير وتراجم وتاريخ
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل اﻷندلس
2004
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي تاريخ وسير وتراجم
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 1/2
2002
جغرافيا
أحمد بن إسحاق اليعقوبي
البلدان
2020
صدر الدين أبي علي الحسن بن ﷴ/البكري معاجم  -بلدان  -حديث
كتاب البلدانيات
2010
تاريخ وأدب
أبي الحسن علي/ابن ﷴ الروحي
بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء
2006
تاريخ
أحمد الطاهري ،الدكتور
البناء والعمران الحضري بإشبيلية العبادية )إعادة تركيب المدينة من خﻼل المصادر العربية
2007
ﷴ عبد الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني سير وتراجم وتاريخ
البيان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب
2009
ابن عذارى المراكشي تاريخ وسير وتراجم
البيان المغرب في أخبار اﻷندلس والمغرب 1/4
حنان قرقوتي ،الدكتور تاريخ وسياسة شرعية 2003
بيروت ودورها الجهادي منذ الفتح اﻹسﻼمي حتى نهاية العهد العثماني
2003
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري سير وتراجم وتاريخ
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اﻵخر واﻷول
تاريخ
عبد الملك بن حبيب بن سليمان/السلمي اﻷندلسي
كتاب التاريخ
2018
تاريخ
)شمواﷴ الحضرمي/ابن خلدون
الرحمن بن
الفهارس
تاريخ ابن خلدون  1/8المسمى )كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر( مع عبد
2020
تاريخ
الحضرمي/ابن خلدون
شموا
بن ﷴ
ورق
الرحمن
جديدة
تاريخ ابن خلدون  1/7المسمى )كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر( )طبعةعبد
تاريخ
أبي حفص عمر بن مظفر/ابن الوردي الصديقي
تاريخ ابن الوردي ) 1/2وهو مختصر تاريخ ابي الفداء(
2000
تاريخ
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس
تاريخ ابن يونس الصدفي )تاريخ المصريين وتاريخ الغرباء( 1/2
تاريخ
عبد الرحمن بن عمرو/أبي زرعة
تاريخ أبي زرعة الدمشقي
2019
تاريخ
أبي الفداء إسماعيل بن علي/الملك المؤيد
تاريخ أبي الفداء  1/2المسمى )المختصر في أخبار البشر(
2009
تاريخ وأدب
مصطفى صادق الرافعي
تاريخ آداب العرب 1/3
2014
تاريخ وأدب
حنا الفاخوري
تاريخ اﻷدب العربي
2022
تاريخ  -أدب
أحمد حسن الزيات
تاريخ اﻷدب العربي
2010
تاريخ
ابن المستوفي اﻹربلي/المبارك بن أحمد
تاريخ إربل المسمى )نباهة البلد الخامل بذكر من ورده من اﻷماثل(
نجمان ياسين ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -اقتصاد  -تاريخ 2019
التاريخ اﻻقتصادي لعصر الرسالة والراشدين
2012
تاريخ
الحضرمي/ابن خلدون
البافورﷴالغامضة
الرحمن بن
قبائل
تاريخ اﻷمازيغ والهجرة الهﻼلية ) 1/2مقتطف من كتاب العبر( مع دراسة عبد
2009
تاريخ
مؤلف مجهول
تاريخ اﻷندلس
تاريخ
ﷴ رضا
تاريخ اﻹنسانية وأبطالها من بدء الخليقة الى خاتم المرسلين )ص(
2011
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي سير وتراجم وحديث
تاريخ بغداد  1/24مع الذيول والفهارس
2009
سير وتراجم
ابن طيفور/أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر الكاتب
تاريخ بغداد )أقدم ما كتب في تاريخ الخليفة المأمون(
2010
تاريخ
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور
تاريخ بﻼد شنكيطي )موريتانيا( من العصور القديمة إلى حرب شرببه الكبرى
2014
تاريخ
ﷴ بشير حسن راضي العامري ،اﻷستاذ الدكتور
تاريخ بلد اﻷندلس في العصر اﻹسﻼمي
2010
الجبرتي/عبد الرحمن تاريخ وسير وتراجم
تاريخ عجائب اﻵثار في التراجم واﻷخبار ) 1/3تاريخ الجبرتي(
أبي عمرو خليفة بن خياط بن/شباب سير وتراجم وتاريخ
تاريخ خليفة بن خياط
2012
تاريخ وتراجم
أبي القاسم علي بن الحسن/ابن عساكر الدمشقي
تاريخ مدينة دمشق 1/37
2004
أبي عبد ﷲ ﷴ/عماد الدين الكاتب اﻷصفهاني تاريخ وسير وتراجم
تاريخ دولة آل سلجوق
2018
تاريخ
ﷴ فريد بك المحامي
تاريخ الدولة العلية العثمانية
تاريخ
يلماز أوزتونا
تاريخ الدولة العثمانية 1/2
2012
تاريخ
عبد الرحمن السعدي
تاريخ السودان )كتاب في تاريخ اﻹسﻼم والثقافة والدول والشعوب(
2009
تاريخ
طارق أبو الوفا ﷴ ،الدكتور
تاريخ صنعاء منذ فجر اﻹسﻼم وحتى أواخر القرن الرابع الهجري
2011
تاريخ وحديث
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري
تاريخ الطبري )تاريخ اﻷمم والملوك(  1/6مع الفهارس
2019
تاريخ
فيليب حتي وإدورد جرجي وجبرائيل جبور ،الدكتور
تاريخ العرب
2012
دراسات تاريخية
الرزاق أبو الصبر
للهجرة
تاريخ الغرب اﻹسﻼمي ) 1/2من خﻼل جغرافيات مشرقية مؤلفة قبل نهاية القرن الخامس عبد
تاريخ
اﻷمير شكيب أرسﻼن
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط
2004
تاريخ وأدب
علي زنبل ،الشيخ
خان
سليم بن
تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوه الغوري ويليه )الدر المصان في سيرة المظفر أحمد
2012
تاريخ
محمود كعت ،القاضي
تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناس وتكملته )تذكرة النسيان
2009
تاريخ
موسى كمرا ،الشيخ
تاريخ قبائل البيضان عرب الصحراء الكبرى
أبو الحسن النباهي اﻷندلسيسير وتراجم وسياسة شرعية
تاريخ قضاة اﻷندلس
2004
تاريخ
أبو عبد ﷲ بن جعفر القضاعي
تاريخ القضاعي )عيون المعارف وفنون أخبار الخﻼئف(
2013
تاريخ
ياسين العمري ،الشيخ
تاريخ محاسن بغداد وهو )تهذيب غاية المرام(
تاريخ
ابن العبري
تاريخ مختصر الدول
2012
تاريخ وحديث
ابي زيد عمر النميري البصري/ابن شبة
تاريخ المدينة المنورة )أخبار المدينة النبوية( 1/2
تاريخ وحديث
قطب الدين ﷴ بن عﻼء الدين/النهرواني المكي
تاريخ المدينة لقطب الدين النهرواني
2022
تاريخ  -تراجم
إسماعيل ،الدكتور
الدويﻼتﷴالمستقلة
نادر
تاريخ مرو وذكر العلماء واﻷئمة واﻷفاضل الذين نبغوا فيها أو انتقلو منها في ظل
2010
تاريخ
أبي العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي
تاريخ المقريزي الكبير المسمى )المقفى الكبير( 1/6
2004
تاريخ
أبو البقاء ابن الضياء
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور تاريخ ودعوة إسﻼمية 2011
تاريخ مكة المكرمة والدعوة اﻹسﻼمية فيها
2017
تاريخ
حماه ﷲ ولد السالم ،البروفيسور
تاريخ موريتانيا قبل اﻻحتﻼل الفرنسي
2007
تاريخ
أبي زكريا يزيد بن ﷴ بن إياس/اﻷزدي
تاريخ الموصل  - 1/2اﻷزدي
2013
تاريخ
سليمان صائغ الموصلي ،القس
تاريخ الموصل  - 1/2الموصلي
2007
تاريخ
أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي
تاريخ ميورقة
2008
تاريخ ونحو
ﷴ المختار ولد اباه ،الدكتور
تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب
2018
تاريخ ونقد أدبي
طه أحمد إبراهيم
تاريخ النقد اﻷدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري  -لونان
2012
دراسات تاريخية
أسامة عبد الحميد حسين السامرائي ،الدكتور
تاريخ الوزارة في اﻻندلس ) 897-138هـ  1492-755 /م(
2004
تاريخ
عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح ،الدكتور
التاريخ والمؤرخون في مصر واﻷندلس في القرن الرابع الهجري 1/2
2014
تاريخ
وأدبائهماأبي الحسن/ابن زيدان الحكمي
الدين عمارة بن
وشعرائهما
نجم
تاريخ اليمن المسمى )المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد وملوكهما
ﷴ بن علي/الشوكاني
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موضوع

سنة

تاريخ وسير وتراجم

2007

ISBN

سعة

المؤلف

120 978-2-7451-8498-6

ﷴ اﻷمين ولد أن ،الدكتور

87 978-2-7451-8317-0
978-2-7451-3414-1

7

76 978-2-7451-2216-2
235 978-2-7451-0500-4
66 978-2-7451-7155-9
25 978-2-7451-0502-8
171 978-2-7451-6347-9
180 978-2-7451-8548-8
160 978-2-7451-9450-3
64 978-2-7451-8384-2
24 978-2-7451-9728-3
234 978-2-7451-6025-6
60 978-2-7451-9833-4
180 978-2-7451-7841-1
19 978-2-7451-3483-7
72 978-2-7451-5148-3
66 978-2-7451-9302-5
70 978-2-7451-3672-5
34 978-2-7451-9317-9
78 978-2-7451-7530-4
59 978-2-7451-0666-7
162 978-2-7451-7744-5
90 978-2-7451-8902-8
34 978-2-7451-0043-6
108 978-2-7451-3963-4
22 978-2-7451-4183-5
52 978-2-7451-6996-9
91 978-2-7451-0689-6
180 978-2-7451-9126-7
126 978-2-7451-6859-7
60 978-2-7451-7229-7
40 978-614-496-054-7
144 978-2-7451-8377-4
55 978-2-7451-3787-6
26 978-2-7451-0727-5
76 978-2-7451-0088-7
20 978-2-7451-3938-2
64 978-2-7451-6282-3
79 978-2-7451-7251-8
21 978-2-7451-0737-4
72 978-2-7451-6896-2
70 978-2-7451-6304-2
59 978-2-7451-3442-4
64 978-2-7451-4854-4
47 978-2-7451-9570-8
14 978-2-7451-9419-0
12 978-2-7451-3363-2
24 978-2-7451-8380-4
16 978-2-7452-1585-0
126 978-2-7451-6895-5
72 978-2-7451-5912-0
70 978-2-7451-4758-5
25 978-2-7451-0759-6
17 978-2-7451-8481-8
83 978-2-7451-7741-4
120 978-2-7451-8972-1
135 978-2-7451-6139-0
162 978-2-7451-7322-5
70 978-2-7451-7662-2
83 978-2-7451-9091-8
162 978-2-7451-6065-2
102 978-2-7451-9070-3
19 978-2-7451-3400-4
15 978-2-7451-2672-6
57 978-2-7451-2635-1

السعر $عنوان الكتاب
تاريخ اليهود في اﻷندلس ) 539 - 422هـ  1141 - 1030 /م(
6.00
ﷴ سيف اﻹسﻼم بوفﻼقة دراسات تاريخية وأدبية 2014
 12.00التاريخي واﻷدبي في كتاب اﻹحاطة في أخبار غرناطة ﻻبن الخطيب )شموا(
2018
تاريخ
أبي علي أحمد بن ﷴ بن يعقوب/ابن مسكويه
 90.00تجارب اﻷمم وتعاقب الهمم  1/6مع الذيل
تاريخ
هﻼل بن المحسن الصابىء
تحفة اﻷمراء في تاريخ الوزراء
8.50
الديبع الزبيدي/وحيد الدين سير وتراجم وتاريخ
تحفة الزمن في فضائل أهل اليمن
2.50
X
2012
جار ﷲ ﷴ بن عبد العزيز/ابن فهد المكي تاريخ وسير وتراجم
تحفة اللطائف في فضائل الحبر عبد ﷲ بن عباس ووج الطائف
9.50
تاريخ
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
 30.00التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 1/2
2009
تصنيف كتب
علي رجب الصالحي ،الشيخ
تحقيق مبادئ العلوم اﻷحد عشر
4.00
شبلي النعماني/الهندي تاريخ  -تراث إسﻼمي 2016
التراث المنقول )عما تمت ترجمته من العلوم والفنون في العهود اﻹسﻼمية في الهند(
6.00
نادر ﷴ إسماعيل ،الدكتوردراسات  -تاريخ  -علم الترجمة 2020
الترجمة في الحضارة اﻹسﻼمية
7.50
2015
تراجم  -تاريخ
المختار/السوسي
السوسي
الترياق المداوي في أخبار الشيخ سيدي علي السوسي )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار ﷴ
17.00
2020
دراسات  -إحصاء
الشريف الكتاني ،الدكتور
)شموا
القادم(الحسين
تعداد المسلمين بالعالم )تحليل زمني وجغرافي منذ البعثة النبوية إلى القرن ﷴ
48.00
2008
ﷴ زين العابدين رستم ،الدكتور تاريخ وتصنيف كتب
تعليقات الحكم المستنصر با اﻷندلسي على الكتب
3.50
2021
تراجم وطبقات
لونان(خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي
أحمد رضا
 12.00التعليقات الرضوية على تقريب التهذيب ﻻبن حجر العسقﻼني )شموا -
2014
دراسات تاريخية
راضي العامري ،اﻷستاذ الدكتور
الوسطى
القرونحسن
التفاعل الحضاري بين أهل اﻷندلس المسلمين واﻹسبان النصارى فيﷴ بشير
5.00
2002
تاريخ
م .م .الرمزي
 36.00تلفيق اﻷخبار وتلقيح اﻵثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار 1/2
2007
علم كﻼم وتاريخ
حامد عيدان حمد الجبوري
التناقض في التوراة وأثره في اﻷعمال السلبية لليهود
8.50
2018
تاريخ وتراجم
موﻻي أحمد اﻹدريسي
 12.00تودغة )تاريخ وأعﻼم( )نبذة عن تاريخ الواحة منذ دخول اﻹسﻼم إلى فترة اﻻحتﻼل الفرنسي
2003
تاريخ
عاطف عباس حمودي القيسي ،الدكتور
ثقيف ودورها في التاريخ العربي اﻹسﻼمي حتى أواخر العصر اﻷموي
9.50
2020
تاريخ
ﷲ
الجامعية
والدراساتبن لطف
منجم باشي أحمد
 24.00جامع الدول )تاريخ الدولة العثمانية  1083-698هـ 1672-1299/م( )سلسلة الرسائل
2012
دراسات إسﻼمية
حسن آل شامان السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور
العباسية
جامع المنصور ببغداد وأثره في تطور الحركة الفكرية في العصور قاسم
9.50
تاريخ
أبي عبد ﷲ ﷴ بن فتوح اﻷندلسي/الحميدي
 12.00جذوة المقتبس في ذكر وﻻة اﻷندلس
2013
علم الجغرافيا
علي بن موسى بن سعيد/الغرناطي اﻷندلسي
كتاب الجغرافيا
7.00
أحمد بلحاج آية وارهام ،الدكتور معالم حضارية إسﻼمية 2017
جماليات الحمامات في الحضارة العربية اﻹسﻼمية )الفضاء والمتخيل(
7.00
2020
أنساب وتاريخ
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
 14.00جمهرة أنساب العرب
2003
القاسم الزياني سير وتراجم وتاريخ
سليمان
جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ السلطان المولى أبو
5.50
2010
تاريخ وحديث
أبي عبد ﷲ الزبير/ابن بكار القرشي
 30.00جمهرة نسب قريش وأخبارها 1/2
2012
أنساب وتاريخ
الجواهر الباهرة في النسب الشريف وما تفرع من آدم إلى أزمنتنا الحاضرة عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
14.00
تاريخ
ﷴ كبريت الحسيني المدني
الجواهر الثمينة في محاسن المدينة
8.50
2017
سيرة ذاتية
اﻷصفياءنيازي الدرويش ،اﻷستاذ
الحافظ أبو نعيم اﻷصبهاني )تاج المحدثين اﻷولياء وكتابه حلية اﻷولياء وطبقاتماجد أحمد
5.00
2010
العابدين رستم ،اﻷستاذ الدكتور سير وتراجم وتاريخ
وعلومه
الحافظ الرحالة أبو علي الصدفي اﻷندلسي وجهوده في خدمة الحديث النبويﷴ زين
7.00
2011
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور سير وتراجم وتاريخ
 14.00حجاج ومهاجرون )علماء بﻼد شنقيط  -موريتانيا  -في البﻼد العربية وتركيا(
عادل عبد الموجود دراسات  -تاريخ  -تراجم 2022
الجامعية
حركة قاضي زاده وأتباعه في القرن السابع عشر الميﻼدي )سلسلة الرسائل والدراسات وفاء
20.00
2015
دراسات تاريخية
أحمد سعد العش
حروب الردة )دراسة تحليلية(
5.00
2012
تاريخ
القدسي(عبد ﷲ ﷴ/عماد الدين الكاتب اﻷصفهاني
أبي
حروب صﻼح الدين وفتح المقدس المسمى )الفتح القسي في الفتح
9.50
تاريخ
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 24.00حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1/2
2015
علم اﻷنساب
ﷴ صالح بن عبد الوهاب/الناصري الوﻻتي
 10.00الحسوة البيسانية في علم اﻷنساب الحسانية )شموا  -لونان(
X
2004
تاريخ وحضارة
طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبية ،الدكتور
 36.00الحضارة اﻹسﻼمية  -دراسة في تاريخ العلوم اﻹسﻼمية 1/2
2010
تاريخ وحضارة
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
الحضارة اﻹسﻼمية وآفاق المستقبل
9.50
2011
تاريخ وحضارة
طه خضر عبيد ،اﻷستاذ الدكتور
 11.00الحضارة العربية اﻹسﻼمية )الوحدة  -التنوع  -اﻻتصال  -التأثير(
تاريخ
اﻷمير شكيب أرسﻼن
 25.00الحلل السندسية في اﻷخبار واﻵثار اﻷندلسية 1/2
X
2010
تاريخ
أبي القاسم ﷴ/ابن سماك العاملي
الحلل الموشية في ذكر اﻷخبار المراكشية
9.50
علي نجم عيسى ،الدكتور تاريخ وتاريخ وحضارة 2009
حماه في ظل اﻷيوبيين  742-570هجري )دراسة سياسية حضارية(
9.50
2003
تاريخ
ابن الفوطي/كمال الدين عبد الرازق
 12.00الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة
2005
إجتماع وتاريخ
عدنان علي الفراجي ،الدكتور
 12.00الحياة الفكرية في المدينة المنورة في القرنين اﻷول والثاني للهجرة
عبد العزيز حميد صالح ،الدكتور تاريخ  -قرآن  -علم الخط 2020
 24.00خط المصحف الشريف وتطوره في العالم اﻹسﻼمي
2021
تاريخ
ﷴ بن عبد الرزاق بن ﷴ/كرد علي
 60.00خطط الشام )التاريخ السياسي والمدني في القطر الشامي( 1/2
2006
ﷴ أمين بن فضل ﷲ/المحبي الحنفي سير وتراجم وتاريخ
 54.00خﻼصة اﻻثر في اعيان القرن الحادي عشر 1/4
2015
رحﻼت
ﷴ المختار/السوسي
 36.00خﻼل جزولة ) 1/2مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسي( )شموا(
2009
تاريخ
أبي ﷴ إبراهيم جار ﷲ آل دخنة/الشريفي
توزيع صافي  20.00الخلق وأخبار العهد القديم والخبر في آل الخليل إبراهيم )ص( 1/3
2010
تاريخ وسياسة
ﷴ المنتصر با بن ﷴ الزمزمي/الكتاني
خلود اﻹسﻼم وويليه )فلسطين إسﻼمية( ويليه )قيام إسرائيل(
5.50
2008
تصنيف كتب
طارق بن ﷴ سكلوع العمودي
الخمير المفتوت معجم مصنفات الواردة في إدام القوت ﻻبن عبيد ﷲ السقاف
8.50
2012
تاريخ وعلم كﻼم
أحمد عوض أبو الشباب ،اﻷستاذ الدكتور
الخوارج )تاريخهم ،فرقهم ،وعقائدهم(
9.00
تاريخ
النعيمي الدمشقي/عبد القادر
 25.00الدارس في تاريخ المدارس  1/2مع الفهارس
2016
سيرة ذاتية
الكتانيةأحمد بن عبد الحي/الحلبي
أبي العباس
 42.00الدر النفيس والنور اﻻنيس في مناقب اﻹمام إدريس بن إدريس ) 1/3الموسوعة
2013
دراسات تاريخية
فتحي سالم حميدي اللهيبي ،الدكتور
 12.00دراسات في عﻼقة اﻷرمن والكرج بالقوى اﻹسﻼمية في العصر العباسي
2018
دراسات تاريخية
حماه ﷲ ولد السالم ،البروفيسور
دراسات في تاريخ العرب الحديث )مراجعات نقدية(
7.00
2009
تاريخ
نهلة شهاب أحمد ،الدكتورة
دراسات في تاريخ المغرب واﻷندلس
5.50
2011
تاريخ وجغرافيا
عبد السﻼم الجعماطي ،الدكتور
دراسات في تاريخ المﻼحة البحرية وعلوم البحار بالغرب اﻹسﻼمي
6.00
2014
دراسات تاريخية
حسيب إلياس حديد ،الدكتور ترجمة
 12.00دراسات في حضارة بﻼد الرافدين
2020
إيلهارد فيدمان تاريخ  -علوم تطبيقية
 12.00دراسات وأبحاث في تاريخ العلوم العربية واﻹسﻼمية
2009
تاريخ
عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي ،الشيخ
الدرر الحسان في فضائل سﻼطين آل عثمان
4.00
2017
تراجم
أحمد بن يحيى/ابن فضل ﷲ العمري
اﻷدبي(
شهاب الدين
الدرر الفرائد من غرر القﻼئد المسمى )مختصر قﻼئد العقيان( )من تراثنا
7.00
2002
تاريخ
عبد القادر بن ﷴ الجزيري
 36.00الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة 1/2
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني تاريخ وسير وتراجم
 42.00الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  1/3مع الذيل
X
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني تاريخ وسير وتراجم
 12.00ذيل الدرر الكامنة في أعيان المائة التاسعة
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موضوع

سنة

دراسات تاريخية

2018

ISBN

السعر$

سعة

16 978-2-7451-2914-7

48.00

78 978-2-7451-7665-3

8.50

54 978-2-7451-2518-7

11.00

40 978-2-7451-7928-9
162 978-2-7451-6786-6

10.00
X

5.00

83 978-2-7451-8051-3

12.00

11 978-2-7451-2248-3

65.00

12 978-2-7451-4096-8

36.00

87 978-2-7451-7985-2

9.00

30 978-2-7451-6141-3

21.00

60 978-2-7451-8724-6

14.00

32 978-2-7451-3690-9

14.00

72 978-2-7451-3967-2

8.50

65 978-2-7451-4580-2

9.00

216 978-2-7451-7761-2

5.00

162 978-2-7451-7410-9

5.00

68 978-2-7451-6894-8

12.00

180 978-2-7451-0876-0

4.00

36 978-2-7451-6007-2

17.00

107 978-2-7451-0875-3

6.00

189 978-2-7451-7664-6

3.50

49 978-2-7451-7893-0

18.00

64 978-2-7451-0883-8

12.00

66 978-2-7451-7491-8

12.00

15 978-2-7451-3329-8

48.00

53 978-2-7451-0907-1

12.00

239 978-2-7451-0908-8

3.50

45 978-2-7451-7255-6

18.00

42 978-2-7451-9741-2

18.00

50 978-2-7451-5013-4

12.00

60 978-614-496-058-5

20.00

20 978-2-7451-2255-1

36.00

43 978-2-7451-7407-9

19.00

978-2-7451-0933-0

120.00

6

60.00

10 978-2-7451-2615-3
72 978-2-7451-5223-7

8.50

240 978-2-7451-0089-4

كتاب ناشرون 3.50

144 978-2-7451-4211-5

4.00

57 978-2-7451-7828-2
978-2-7451-2603-0

كتاب ناشرون 12.00

5

156 978-2-7452-1733-0

105.00
توزيع

5.00

108 978-2-7451-4621-2

6.00

24 978-2-7451-3038-9

30.00

36 978-2-7451-8822-9

24.00

297 978-2-7451-5357-9

3.00

38 978-2-7451-7051-4

21.00

24 978-2-7451-9293-6

30.00

198 978-2-7451-6728-6

4.00

10 978-2-7453-6362-2

توزيع

60.00

31 978-2-7451-1032-9

18.00

135 978-2-7451-9294-3

7.00

81 978-2-7451-4958-9

7.00

28 978-2-7451-9685-9

24.00

64 978-2-7451-0136-5

12.00

57 978-2-7451-6131-4

12.00

10 978-2-7451-9448-0

60.00

135 978-2-7451-7187-0

5.50

28 978-2-7451-4576-5

18.00

14 978-2-7451-1074-9

54.00

53 978-2-7451-6238-0

12.00
12.00

53 978-2-7451-7142-9
63 978-2-7453-6051-5

توزيع

12.00

60 978-2-7452-0736-0

توزيع

12.00

96 978-2-7451-8884-7
978-2-7451-2553-8

8

978-2-7452-0199-0

8

9.50
85.00
توزيع

125.00

المؤلف

عنوان الكتاب
دستور العلماء )جامع العلوم في اصطﻼحات الفنون( 1/4
2012
علم كﻼم وتاريخ
جون ديفنبورت
دفاع واعتذار لمحمد )ص( والقرآن
2007
تاريخ
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
الدولة اﻷموية )محاضرات تاريخ اﻷمم اﻹسﻼمية(
2022
تاريخ
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
الدولة العباسية )محاضرات تاريخ اﻷمم اﻹسﻼمية(
2010
تاريخ
ﷴ علي داهش ،اﻷستاذ الدكتور
الدولة العثمانية والمغرب )إشكالية الصراع والتحالف(
2014
دراسات تاريخية
أسامة عبد الحميد حسين السامرائي ،الدكتور
دولة الموحدين )تأسيسها  -ثورتها  -تنظيماتها  -عقيدتها(
2012
أبي الحسن علي/ابن بسام الشنتريني تاريخ وسير وتراجم
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  1/4مع الفهارس
2014
رجال وتراجم
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
ذكريات مشاهير رجال المغرب ) 1/3شموا(
2017
علم اﻷنساب
أحمد العجمي
ذيل لب اللباب في تحرير اﻷنساب
2009
الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي تاريخ وسير وتراجم
الخفاء
بن عبد
إزالة
كتاب شاه
رائد العقﻼء إلى فهم أسرار خﻼفة الخلفاء ) 1/2ترجمة المقصد اﻷول من أحمد
2019
دراسات  -تاريخ
،الدكتور
الجامعية
طارق النهار
والدراسات
رثاء الخلفاء والقادة في العصر اﻷموي )دراسة موضوعية وفنية( )سلسلة الرسائل طراف
2010
رحﻼت
ابن بطوطة
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب اﻷمصار  -كرتونيه
2003
رحﻼت
أحمد/ابن جبير الكناني
والمناسك
ﷴ بن
الكريمة
اﻵثار الحسن
رحلة ابن جبير وهي الرسالة المعروفة تحت اسم اعتبار الناسك في ذكر أبي
2012
جغرافيا وتاريخ
عبد الرحمن بن ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
رحلة ابن خلدون  -كرتونيه
2013
رحﻼت
جنان عبد الجليل ﷴ الهماوندي ،الدكتورة
رحلة أبي دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي
2012
رحﻼت
الدمشقي
الصديقي/الخلوتيالبلدان
مصطفىوما واﻻها من
الرحلة العراقية )عام  1139هـ 1726/م( كشط الصدأ وغسل الران في زيارة العراق
2013
تاريخ
سيدي ﷴ الخليفة الكنتي
الرسالة الغﻼوية المسماة )مبردة الغليل وشافية الغل(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني تصنيف كتب وحديث
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  -غﻼف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني تصنيف كتب وحديث 2010
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة
2019
أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني تصنيف كتب وحديث
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  -كرتونيه
2012
دراسات تاريخية
أحمد صالح عبوش ،الدكتور
روح التاريخ
2015
تاريخ
الجامعيةﷲ/الكوكباني
عيسى بن لطف
والدراسات
أبي جعفر
روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح )سلسلة الرسائل
تاريخ
ابن الشحنة
روض المناظر في علم اﻷوائل واﻷواخر
2011
وفاسأحمد بن ﷴ/المقري التلمساني سير وتراجم وتاريخ
مراكش العباس
أبي
روضة اﻵس العاطرة اﻷنفاس في ذكر من لقيته من أعﻼم الحضرتين
2002
تاريخ
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين  1/3ويليه )تراجم القرنين المعروف بالذيل على الروضتينأبو شامة المقدسي
تاريخ
عبد الوهاب بن علي البغدادي
زبدة الحلب من تاريخ حلب
جغرافيا
ابن شاهين الظاهري
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك
2012
تاريخ
ﷴ حالي ،الدكتور
الزيجات والوﻻدات عند عينة من الصحابة المهاجرين البدريين
2021
تاريخ  -علم اﻵثار
عبد العزيز حميد صالح ،الدكتور
سامراء )آثارها وزخارفها الجصية(
2020
أنساب
أبي الفوز ﷴ أمين البغدادي/السويدي
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب )طبعة جديدة ورق شموا(
عبد العزيز حميد صالح ،الدكتور دراسات  -تاريخ  -فنون 2022
السجاد الشرقي وتطوره حتى أواخر القرن العشرين )أربع ألوان(
أبي الفضل ﷴ خليل بن علي/المرادي سير وتراجم وتاريخ
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 1/2
2012
دراسات إجتماعية
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
سلوك السالك للنجاة من المهالك
2018
تاريخ
العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي
ومنقحة(
السلوك لمعرفة دول الملوك  1/8مع الفهارس )طبعة جديدة مصححة أبي
عبد الملك العاصمي تاريخ وسير وتراجم
سمط النجوم العوالي في أنباء اﻷوائل والتوالي 1/4
2006
تاريخ
عرفان ﷴ حمور
سوق عكاظ ومواسم الحج
2016
سياسة إسﻼمية
عبد الوهاب بن عبد الواحد/خﻼف
السياسة الشرعية أو )نظام الدولة اﻹسﻼمية(
2004
جمال بن ﷴ بن محمود سير وتراجم وتاريخ
سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ما له وما عليه
2013
أنساب
عبد الحميد الكندح الصيادي الرفاعي ،الدكتور
الشجرة الهاشمية ﻷهل العبا وأبناء خير البرية )سيرة وتاريخ(
2012
أبي الفﻼح عبد الحي/ابن العماد الحنبلي تاريخ وسير وتراجم
شذرات الذهب في أخبار من ذهب  1/9مع الفهارس
مجموعة من المؤلفين دراسات إسﻼمية  -تاريخ 2019
الشراكة الحضارية بين اﻹسﻼم والغرب نحو رؤية جديدة للمسلمين في المجتمع الغربي
2004
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني تاريخ وسير وتراجم
الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر
2000
تاريخ
الفاسي المكي المالكي/تقي الدين
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/2
2017
تراجم وطبقات
عصام الدين أحمد/طاشكبري زاده
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )شموا(
2007
علم كﻼم وتاريخ
عقيد خالد ويحيى أحمد ،الدكتوران
الصابئة المندائيون وعقائدهم
2011
تاريخ وجغرافيا
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور
صحراء الملثمين وبﻼد السودان في نصوص الجغرافيين والمؤرخين العرب
2019
دراسات  -تاريخ
بن راضي الشمري
صفين
أخبارفرحان
فواز بن
صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة ) 1/2دراسة نقدية فريدة( )سلسلة
2010
تاريخ وحديث
ﷴ زين العابدين رستم ،الدكتور
الصحيحان في اﻷندلس من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري
2008
تاريخ
ابن بخيت النخلي/حميد بن ﷴ بن زريق
الصحيفة القحطانية 1/3
تاريخ
ﷴ بيرم الخامس التونسي
صفوة اﻻعتبار بمستودع اﻷمصار واﻷقطار 1/2
2019
دراسات  -تاريخ
صفينإبراهيم بن الحسين/ابن ديزيل
أخبار إسحاق
كتاب صفين ﻻبن ديزيل ويليه )كتاب صفين ﻷبي سعيد الجعفي( )سلسلة أبي
2006
أنطوني فون آيزن تاريخ وسير وتراجم
صقر قريش أو أمير أمية عبد الرحمن الداخل
2020
تراجم وطبقات
يونس بن عبد الخالق العدﻻني
طبقات اﻷصوليين بعدوتي المغرب واﻷندلس )شموا(
2016
سيرة ذاتية
جعفر يايوش وغازي الشمري ،الدكتور
الطبيب ابن زهر اﻷندلسي )رائد التجريب(
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور تاريخ وسياسة شرعية 2009
طبيعة الدولة اﻹسﻼمية )دراسات تاريخية في المفهوم والنظم واﻹدارة(
2021
تراجم  -تاريخ
أبي الحسن علي بن الحسن الزبيدي/الخزرجي
طراز أعﻼم الزمن في طبقات أعيان اليمن 1/4
2011
تاريخ وأدب
ﷴ بن أبي مدين
الطرفة المليحة في أخبار المنيحة
2020
تاريخ وأدب
أحمد أمين بك ،الدكتور
ظهر اﻹسﻼم  -لونان
2017
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي تاريخ وسير وتراجم
العبر في خبر من غبر  1/4مع الذيول وفهارس اﻷعﻼم
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندسسير وتراجم وسياسة شرعية 2009
العدالة العمرية من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه(
2012
مازن مجيد مصطفى العﻼف سيرة نبوية وفروسية
عدة الحرب في نهج الرسول القائد )ص( وممارساته
2007
تاريخ وأدب
شوقي ضيف ،الدكتور
العصر اﻹسﻼمي من تاريخ اﻷدب العربي
2008
تاريخ وأدب
شوقي ضيف ،الدكتور
العصر الجاهلي من تاريخ اﻷدب العربي
2017
دراسات تاريخية
وﷴ كريم الجميلي ،الدكتور
الجامعية
والدراسات صكر
العصر العباسي اﻻول )قوة دولة وازدهار حضارة( )سلسلة الرسائل أحمد علي
تاريخ
ﷴ بن أحمد الحسني الفاسي المكي
العقد الثمين في تاريخ البلد اﻷمين  1/7مع الفهارس
2009
اليمنالزبيدي/الخزرجي سير وتراجم وتاريخ
أعيانالحسن
طبقاتعلي بن
فيالحسن
العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن وهو طراز أعﻼم الزمن أبي
عبد النبي بن عبد الرسول اﻷحمد نكري
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موضوع

سنة

تصنيف علوم

2000

ISBN

السعر$

سعة

48 978-2-7451-8412-2

14.00

60 978-2-7451-0174-7

14.00

96 978-2-7451-4184-2

7.00

240 978-2-7451-9717-7

5.00

126 978-2-7451-3493-6

5.50

43 978-2-7451-7980-7

كتاب ناشرون 14.00

12 978-2-7451-1144-9

60.00

72 978-2-7451-2905-5

8.50

40 978-2-7451-1145-6

14.00

68 978-2-7451-7757-5

12.00

71 978-2-7451-4462-1

8.50

60 978-2-7451-6364-6

7.00

40 978-2-7451-3429-5

14.00

63 978-2-7451-3322-9

12.00

53 978-2-7451-2561-3

12.00

30 978-2-7451-1215-6

18.00

17 978-2-7451-3009-9

42.00

144 978-2-7451-0020-7

6.00

51 978-2-7451-8076-6

14.00

17 978-2-7451-3305-2

48.00

135 978-2-7451-8163-3

5.00

42 978-2-7452-1488-0

توزيع

18.00

79 978-2-7451-6116-1

8.50

90 978-2-7451-8164-0

9.50

36 978-2-7451-1228-6

14.00

77 978-2-7451-8693-5

12.00

135 978-2-7451-3645-9

5.00

72 978-2-7453-3241-3

توزيع

9.00

40 978-2-7451-8748-2

18.00

63 978-2-7451-6852-8

9.00

89 978-2-7451-5221-3

9.50

978-2-7451-0046-7

120.00

4

61 978-2-7451-1188-3
20 978-2-7452-1730-0

15.00
توزيع

40.00

6

95.00

17 978-2-7451-8828-1

36.00

978-2-7451-5500-9

225 978-2-7451-1286-6

2.50

21 978-2-7451-2614-6

36.00

26 978-2-7451-1289-7

19.00

28 978-2-7451-1292-7

22.00

26 978-2-7451-2683-2

24.00

78 978-2-7451-7106-1
102 978-2-7451-1308-5

8.50
X

135 978-2-7451-7649-3

5.00
6.00

95 978-2-7451-1311-5

7.00

180 978-2-7451-8325-5

4.00

198 978-2-7451-5172-8

3.50

135 978-2-7451-8549-5

5.00

74 978-2-7451-1322-1

8.00

53 978-2-7451-3371-7

14.00

978-2-7453-0153-2

144.00

5

180 978-2-7451-1334-4

3.50

270 978-2-7451-1335-1

3.00

180 978-2-7451-8524-2

5.00

135 978-2-7451-3650-3

5.50

10 978-2-7451-7154-2

95.00

30 978-2-7451-8829-8

18.00

240 978-2-7451-8403-0

3.50

49 978-2-7451-0073-3

X

20.00

112 978-2-7451-8758-1

6.00

76 978-2-7451-7897-8

9.50

53 978-2-7451-4934-3

14.00

978-2-7451-6203-8

2

18 978-2-7451-1379-5
13 978-2-7451-1384-9
978-2-7451-3441-7

2

450.00
X

40.00
54.00
350.00

عنوان الكتاب
علم النفس بين التراث والمعاصرة
2016
تاريخ
هادي حسن حمودي ،اﻷستاذ الدكتور
عمان )التاريخ الجيوسياسي منذ أقدم العصور(
2010
تاريخ
إبراهيم بن صبغة ﷲ/ابن أسعد الحيدري
عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد
عواصف اﻷوبئة القاتلة من الطاعون إلى فيروس كورونا Covid 19ﷴ ويدوس سيمبو البوغيسي اﻻزهري ،الدكتور دراسات  -تاريخ  -حديث 2020
2010
علم كﻼم وتاريخ
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي )ص( أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي
2013
دراسات تاريخية
أميرة الشيخ رضا فرحات
الفاطميون )تاريخهم وآثارهم في مصر(
2017
تاريخ
أبي ﷴ أحمد/ابن أعثم الكوفي
الفتوح ) 1/4ثمانية أجزاء بأربع مجلدات(
2013
تاريخ
أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر/البﻼذري
فتوح البلدان
2005
تاريخ
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/الواقدي
فتوح الشام
2014
تاريخ
عبد الرحمن بن عبد الحكم/القرشي المصري
فتوح مصر وأخبارها وفتح إفريقية والمغرب واﻷندلس
2009
تاريخ وأدب
أحمد أمين بك ،الدكتور
فجر اﻹسﻼم  -لونان
2021
علم كﻼم وتاريخ
أبي منصور عبد القاهر بن طاهر/التميمي البغدادي
الفرق بين الفرق
2002
تاريخ
أبو المعالي بن إبراهيم المقدسي
فضائل بيت المقدس
2001
تاريخ
مجموعة من المؤلفين
فضائل الشام
ابن خير اﻹشبيلي تصنيف كتب وسير وتراجم
فهرسة ابن خير اﻹشبيلي
2010
تصنيف كتب
ابن النديم/ﷴ بن أبي يعقوب
كتاب الفهرست
2000
ﷴ بن شاكر الكتبي تاريخ وسير وتراجم
فوات الوفيات 1/2
2018
تاريخ
شهاب الدين أحمد بن ﷴ بن عبد السﻼم/المنوفي
الفيض المديد في أخبار النيل السعيد
2016
تاريخ
عبد ﷲ حمادي اﻹدريسي
قاعدة المغرب اﻷقصى قبل فاس
2002
جغرافيا وفلك
أبي الريحان ﷴ بن أحمد/البيروني
القانون المسعودي 1/3
2016
تاريخ
الجامعية،الدكتورة
جعفر أحمد
والدراسات
بشرى
قبيلة تغلب ودورها في تاريخ العرب قبل اﻹسﻼم وصدر اﻹسﻼم )سلسلة الرسائل
2000
قبائل
عبد ﷲ محمود حسين ،الدكتور
قبيلة تميم عبر العصور
2009
تاريخ وأدب
عبد اللطيف حمودي الطائي ،اﻷستاذ الدكتور
قبيلة ضبة )أخبارها وأشعارها في الجاهلية وصدر اﻹسﻼم(
2016
تاريخ
بشرى جعفر أحمد ،الدكتورة
قبيلة هذيل وأثرها في الحياة العربية قبل اﻹسﻼم )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
تاريخ
أبي العباس أحمد بن عبد ﷲ/محب الدين الطبري
القرى لقاصد أم القرى
2018
دراسات تاريخية
ﷴ هشام النعسان ،اﻷستاذ الدكتور
قرية الفتية أصحاب الكهف )آراء دينية  -تاريخية  -أثرية  -علمية(
2003
قصة أبي جهل  -عمرو هاشم بن المغيرة المخزومي فرعون هذه اﻷمة )للحقيقة والتاريخ جميل إبراهيم حبيب سير وتراجم وتاريخ
2001
تاريخ
طﻼل غزال
قصة الخلق من التكوين إلى التكوير
2017
دراسات تاريخية
جمالية( هشام النعسان ،اﻷستاذ الدكتور
ﷴ
قصور وحدائق اﻷندلس العربية اﻹسﻼمية )دراسة تراثية ،أثرية ،عمرانية،
سهى بعيون ،الدكتورة تاريخ وسياسة شرعية 2010
قضاء الخلفاء الراشدين )وصاياهم للعمال  -أقضيتهم وأحكامهم  -القضاة في عصرهم
عرفان ﷴ حمور تاريخ وسياسة شرعية 2006
قواعد اﻷمن واﻷمان في مجتمعات العرب القديمة
2010
تاريخ
عز الدين أبي الحسن علي/ابن اﻷثير الجزري
الكامل في التاريخ  1/11مع الفهارس  -لونان
2003
فهارس
عز الدين أبي الحسن علي/ابن اﻷثير الجزري
فهارس الكامل في التاريخ  -لونان
2019
خالد زهري ،الدكتور دراسات  -كتب تراث
الكتاب العربي المخطوط وآفاق معرفة جديدة )دراسات في الوعاء والنص( 1/2
العارفينﷲ كاتب جلبي/حاجي خليفةتصنيف علوم وتصنيف كتب 2017
مصطفى بن عبد
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ويليه )إيضاح المكنون( ويليه )هدية
2016
تاريخ
سرحان بن سعيد/اﻹزكوي
كشف الغمة الجامع ﻷخبار اﻷمة 1/2
أنساب وتاريخ
البغدادي
حبيبأبيه
ﷴ/ابنغير
نسب إلى
فيمنجعفر
كنى الشعراء وألقابهم ويليه )من نسب إلى أمه من الشعراء( ويليه )تحفة اﻷبيه أبي
الدوﻻبي سير وتراجم وتاريخ
الكنى واﻷسماء  1/2مع الفهارس  -لونان
أبي المكارم نجم الدين ﷴ بن ﷴ/الغزي تاريخ وسير وتراجم
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 1/2
أنساب
اﻷنساب
بكر/السيوطي
واجب
منأبي
الرحمن بن
عبد اللباب
الدين لب
أهمل في
لب اللباب في تحرير اﻷنساب  1/2ويليه )مختصر فتح رب اﻷرباب بما جﻼل
2000
أنساب
عز الدين أبي الحسن علي/ابن اﻷثير الجزري
اللباب في تهذيب اﻷنساب 1/2
2011
تاريخ
اﻻستعمارﷴ ،الشيخ موﻻي
غيتاوي بن سيدي
التهامياحتﻼل
كتاب لفت اﻷنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوﻻية أدرار إبان
تاريخ
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
لقطة العجﻼن مما تمس إلى معرفته حاجة اﻹنسان
2013
دراسات تاريخية
حسيب إلياس حديد ،الدكتور
لورنس العرب بين الحقيقة والخيال
أنساب
ابن القيسراني/أبو الفضل ﷴ بن طاهر المقدسي
المؤتلف والمختلف  -في اﻷنساب
2017
تاريخ  -رحﻼت
أحمد صالح عبوش ،الدكتور
ماركو بولو ) 1324-1254م( ورحلته الشهيرة
2006
تاريخ
ﷴ عبد الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني
ماضي القرويين ومستقبلها
2017
تاريخ
شبلي النعماني/الهندي
المأمون
تاريخ
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
مثير الغرام الساكن إلى أشرف اﻷماكن
2002
تاريخ
إبراهيم شمس الدين
مجموع أيام العرب في الجاهلية واﻹسﻼم
2015
تاريخ وتراجم
ﷴ المختار/السوسي
مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسي )شموا( 1/7
تاريخ
علي مظهر ،الدكتور
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرهما
تاريخ وسيرة نبوية
محمود نصار والسيد يوسف
محاوﻻت اغتيال النبي وفشلها
2016
سيرة ذاتية
عبد الواحد جهداني ،الدكتور
العﻼمة محيي الدين الكافيجي )حياته ومصنفاته(
2003
تاريخ
عﻼء الدين مغلطاي البكجري الحنفي
مختصر تاريخ الخلفاء
2011
تاريخ
علي شحيﻼت وعبد العزيز الياس الحمداني
مختصر تاريخ العراق )تاريخ العراق القديم( 1/6
2016
تاريخ
شهاب الدين إبراهيم بن عبد ﷲ/ابن أبي الدم
تاريخ ابن أبي الدم الحموي أو )المختصر في تاريخ اﻹسﻼم(
2015
تاريخ
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد
مدارس بغداد القديمة  1336 - 941هـ  1917- 1534 /م
2015
تاريخ  -تراجم
مدارس سوس العتيقة )نظامها  -أساتذتها( )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسي ﷴ المختار/السوسي
2017
تاريخ
عبد ﷲ كنون الحسني ،العﻼمة اﻷديب
مدخل الى تاريخ المغرب )شموا(
2013
دراسات في تاريخ
،اﻷستاذ الدكتور
الجامعية
والدراسات حمد
الرسائل الوهاب الشيخ
عبد
مدرسة التفسير في بغداد في القرنين الهجريين الثالث والرابع )سلسلة
2006
تاريخ
حمد عبد الكريم دواح الحسيني ،السيد الدكتور
المدينة المنورة في الفكر اﻹسﻼمي
2013
تاريخ وتراجم
1/22يوسف بن قز أوغلي/سبط ابن الجوزي
الفهارس المظفر
أبي
مرآة الزمان في تاريخ اﻷعيان وبذيله )ذيل مرآة الزمان( مع
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  1/4أبي السعادات عبد ﷲ بن أسعد/اليافعي اليمني تاريخ وسير وتراجم
2012
تاريخ
أبي الحسن علي بن الحسين بن علي/المسعودي
مروج الذهب ومعادن الجوهر 1/4
مجلديحيى/ابن فضل ﷲ العمري تاريخ ومعارف عامة 2010
أحمد بن
عشر
الدين
خمسة
مسالك اﻷبصار في ممالك اﻷمصار ) 1/15سبعة وعشرون جزءا فيشهاب
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المؤلف

موضوع

سنة

مدحت عبد الرزاق الحجازي

علم نفس

2017

ISBN

السعر$

سعة

24.00

25 978-2-7451-3948-1
89 978-2-7451-7755-1

8.50

135 978-2-7451-7756-8

6.00

49 978-2-7451-3511-7

14.00

80 978-2-7451-7901-2

9.50

108 978-2-7451-2530-9

6.50

34 978-2-7451-3991-7

18.00

978-2-7451-1432-7

95.00

6

8.00

67 978-2-7451-1435-8
14 978-2-7451-0035-1

48.00

200 978-2-7451-2782-2

5.00

52 978-614-496-044-8
978-2-7451-8144-2

2

12.00
X

32 978-2-7451-1455-6

275.00
21.00

70 978-2-7451-7732-2

12.00

162 978-2-7451-6791-0

5.00

66 978-2-7451-8378-1

12.00

160 978-2-7451-1460-0

4.00

15 978-2-7451-1465-5

48.00

67 978-2-7451-5688-4

9.50

135 978-2-7451-3753-1

5.50

40 978-2-7451-6646-3

9.50

30 978-2-7451-7926-5

21.00

58 978-2-7451-6447-6

12.00

84 978-2-7451-1496-9

6.00

165 978-2-7451-1495-2

4.00

55 978-2-7451-8383-5

X

15.00

102 978-2-7451-0079-5

7.00

75 978-2-7451-8357-6

14.00

66 978-2-7451-7321-8

12.00

38 978-2-7451-1505-8

14.00

978-2-7451-1507-2

3

44 978-2-7451-1192-0

250.00
X

10.00

53 978-2-7451-8382-8

18.00

252 978-2-7451-5566-5

3.00

19 978-2-7451-5152-0

30.00

10 978-2-7451-2678-8

70.00

12 978-2-7451-6215-1

60.00

270 978-2-7451-6993-8

3.00

978-2-7451-1567-6

250.00

4

34 978-2-7451-5511-5

20.00

144 978-2-7451-4215-3

5.50

30 978-2-7451-7650-9
20 978-2-7452-1709-0

21.00
توزيع

24 978-2-7451-7025-5

35.00
36.00

34 978-2-7451-6563-3

18.00

100 978-2-7451-1570-6

5.00

87 978-2-7451-7754-4

9.50

51 978-2-7451-7531-1
120 978-2-7452-1734-0

14.00
توزيع

6.00

54 978-2-7451-1589-8

12.00

180 978-2-7451-9438-1

5.00

240 978-2-7451-9860-0
68 978-2-7452-1744-0
978-2-7451-2207-0

3.00
توزيع

2

14.00
350.00

135 978-2-7451-8754-3

6.00

55 978-2-7451-5844-4

12.00

23 978-2-7451-3818-7

30.00

978-2-7451-2577-4

75.00

8

9.50

61 978-2-7451-3812-5
14 978-2-7453-2405-0

46.00

316 978-2-7453-1819-6

2.00

225 978-2-7453-1820-2

2.50

360 978-2-7453-1821-9

2.00

175 978-2-7453-1822-6
155 978-2-7453-1823-3

3.00
X

3.00

المؤلف

عنوان الكتاب
المسالك والممالك 1/2
2014
جغرافيا وتاريخ
إبراهيم بن ﷴ/اﻹصطخري
المسالك والممالك لﻺصطخري
2014
جغرافيا وتاريخ
أبي القاسم عبيد ﷲ بن عبد ﷲ/ابن خرداذبة
المسالك والممالك ﻻبن خرداذبة
2002
تاريخ
عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح ،الدكتور
معالم الثقافة اﻹسﻼمية في القرنين اﻷولين من الهجرة
2014
دراسات تاريخية
نايف ﷴ شبيب ،الدكتور
المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بﻼد إيران قبل اﻹسﻼم
2005
تاريخ
المراكشي/عبد الواحد بن علي
المعجب في تلخيص أخبار المغرب
2004
يحيى مراد ،الدكتور تاريخ وسير وتراجم
معجم أسماء المستشرقين
2011
جغرافيا
أبي عبد ﷲ بن عبد ﷲ/ياقوت الحموي
معجم البلدان  1/7مع الفهارس
سير وتراجم
يسري عبد الغني عبد ﷲ
معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري
جغرافيا
البكري/أبو عبيد عبد ﷲ بن عبد العزيز
معجم ما استعجم من أسماء البﻼد والمواضع  1/3مع الفهارس  -لونان
جغرافيا وتاريخ
أبو حامد الغرناطي
المعرب عن بعض عجائب المغرب
،العقيد الركن المتقاعددراسات  -تاريخ  -استراتيجية 2022
المعركة
لمراحلالدوري
مجيد شهاب
العسكري
معركة اليرموك )دراسة تحليلية في جوانب اﻹستراتيجية والتكتيك بهجت
2014
تراجم  -تاريخ
العالمة المختار/السوسي
ﷴ
المعسول في اﻹلغيين وأساتذتهم وتﻼمذتهم وأصدقائهم  1/21مع الفهرس ومعه سوس
تاريخ
ابن سعيد الغرناطي اﻷندلسي
المغرب في حلى المغرب 1/2
2013
تاريخ
أبي عبيد عبد ﷲ بن عبد العزيز/البكري
المغرب في ذكر بﻼد أفريقية والمغرب
2010
تاريخ
1927-1903علي داهش ،اﻷستاذ الدكتور
ﷴ
المغرب في مواجهة اسبانيا )صفحات من الكفاح الوطني ضد اﻻستعمار
2017
دراسات تاريخية
السﻼم ذنون العلي ،العقيد الركن الدكتور
العسكري(
عبد
المغول واحتﻼل بغداد سنة  656هـ  1258 -م )دراسة في التاريخ
2022
تصنيف علوم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد بن يوسف/الخوارزمي
مفاتيح العلوم
2002
تصنيف علوم
بطاش كبري زاده/أحمد
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 1/3
2008
أبي الفرج علي بن الحسين/اﻷصفهاني تاريخ وسير وتراجم
مقاتل الطالبيين  -لونان
الدارين( ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسيسير وتراجم وسياسة شرعية 2003
مقامات العلماء بين يدي الخلفاء واﻷمراء ويليه )سر العالمين وكشف ما في أبي حامد
2020
إجتماع وتاريخ
ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
لونان
الرحمن بن
والخبر(
مقدمة ابن خلدون وهي مقدمة الكتاب المسمى )كتاب العبر وديوان المبتدأ عبد
2013
علم اجتماع
عبد الرحمن بن ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
مقدمة ابن خلدون وبذيلها شرحها المسمى الجوهر المكنون )شموا  -لونان(
2010
تاريخ
الكريم دواح الحسيني ،السيد الدكتور
الهجريين
حمد عبد
مكة المكرمة في الفكر اﻹسﻼمي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر
تاريخ
مريم قاسم طويل ،الدكتور
مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر )403هـ 483 -هـ(
تاريخ
مريم قاسم طويل ،الدكتور
مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح )443هـ 484 -هـ(
2015
ﷴ المختار/السوسي تاريخ  -ترجمة ذاتية
كتاب من أفواه الرجال )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار السوسي( )شموا(
2017
تاريخ
أبي ﷴ محمود بن أرسﻼن/الخوارزمي
من تاريخ خوارزم )شموا(
إبراهيم اﻷتاسي ،الدكتور تاريخ  -دراسات طبية 2014
اﻷمم
من تاريخ طب النفس واﻷعصاب عند العرب والمسلمين )إلى أمة تهافتت على قهرهاﷴ
2012
تاريخ
المناظرات النحوية والصرفية )نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري( أسامة رشيد الصفار ،الدكتور
تاريخ وحديث
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور
2011
تاريخ
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
المنتظم في تاريخ الملوك واﻷمم  1/17مع الفهارس
فهارس
إبراهيم شمس الدين
فهارس المنتظم في تاريخ اﻷمم والملوك
2015
تراجم  -تاريخ
المختار/السوسي
السوسي
منية المتطلعين إلى ما في الزاوية اﻷلغية من الفقراء )مجموعة أعمال اﻷديب ﷴ المختار ﷴ
2009
تاريخ
أحمد أمين بك ،الدكتور
المهدي والمهدوية
2006
تاريخ
عرفان ﷴ حمور
مواسم العرب  - 1/2المواسم الثقافية والتجارية والدينية والطبيعية
2021
بن علي/المقريزي تاريخ  -سير وتراجم
الفهارس
1/5تقيمعالدين أحمد
العباس
المقريزية(
أبي
كتاب المواعظ واﻻعتبار بذكر الخطط واﻵثار المعروف بـ )الخطط
2009
عزيزة فوال بابتي ،الدكتورة سير وتراجم وتاريخ
موسوعة اﻷعﻼم )العرب والمسلمين والعالميين( 1/4
2010
تاريخ وحضارة
عبد ﷲ كتاني
موقف بعض المستشرقين من أثر الحضارة العربية اﻹسﻼمية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
تاريخ
ابن تغري بردي/جمال الدين
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  1/17مع الفهارس
2007
فهارس
إبراهيم شمس الدين وﷴ حسين شمس الدين
فهارس النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
2010
تاريخ
جار ﷲ ﷴ بن عبد العزيز/ابن فهد المكي
نخبة بهجة الزمان بعمارة مكة لملوك بني عثمان
2016
رحﻼت
ﷴ/الورثﻼني السطيفي الجزائري
)شموا
الحسين بن
نزهة اﻷنظار في فضل علم التاريخ واﻷخبار المشهورة بـ )الرحلة الورثﻼنية(
2019
تاريخ
محمود بن سعيد مقديش/أبي الثناء الصفاقسي
نزهة اﻷنظار في عجائب التواريخ واﻷخبار ) 1/2شموا(
2011
تاريخ
نزهة اﻷنظار في عجائب التواريخ واﻷخبار ومناقب السادة اﻷطهار  1/2محمود بن سعيد مقديش/أبي الثناء الصفاقسي
2020
جغرافيا
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الشريف اﻹدريسي
نزهة المشتاق في اختراق اﻵفاق
تاريخ
جعفر ابن السيد حسن/البرزنجي المدني
نزهة الناظرين في مسجد سيد اﻷولين واﻵخرين
2014
جغرافيا وتاريخ
أبي عبد ﷲ ﷴ/لسان الدين ابن الخطيب
نفاضة الجراب في عﻼلة اﻻغتراب
2013
تاريخ  -انساب
حسن آل شامان السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور
الجﻼئرية
نقابة اﻷشراف في المشرق اﻹسﻼمي حتى نهاية فترة حكم اﻷسرة قاسم
2019
ﷴ أبجي ،الدكتور دراسات  -علم التاريخ
النقد التاريخي )مقاربة ديداكتيكية وفق مدخل الكفايات( )سلسلة المناهل(
2012
أنساب وتاريخ
أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد/القلقشندي
نهاية اﻷرب في معرفة أنساب العرب
ﷴ المهدي الناصري منظومات  -تراجم  -تاريخ 2019
نيل اﻷمل فيما مضى للشرفاء من دول
ماجد حميد البياتي علم اﻷنساب  -مشجرات 2021
هداية المحتار في تشجير كتاب صحاح اﻻخبار للسيد ﷴ سراج الدين الرفاعي
2020
أدب  -سيرة ذاتية
طارق رمضان ،الدكتور
واجب الحقيقة )سلسلة المناهل(
2010
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي سير وتراجم وتاريخ
الوافي بالوفيات  1/24مع الفهارس
2016
دراسات تاريخية
سليم هاني منصور ،الدكتور
الوثائق الوقفية )أهميتها ودورها في كتابة التاريخ(
2011
تاريخ
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
الوسيط في تاريخ العرب قبل اﻹسﻼم
2006
تاريخ
السمهودي/نور الدين أبو الحسن
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 1/2
2012
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن خلكان سير وتراجم وتاريخ
وفيات اﻷعيان وأنباء أبناء الزمان  1/6مع الفهارس  -لونان
ﷴ بن يوسف الكنديسير وتراجم وسياسة شرعية 2003
الوﻻة والقضاة
مجموعة من الباحثين سير وتراجم ,دراسات
سلسلة أعﻼم المؤرخين 1/18
حسن شميساني ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
ابن اﻷثير  -عز الدين ابن اﻷثير الجزري  -جزء  / 1 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
حسين عاصي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
ابن إياس  -مؤرخ الفتح العثماني لمصر  -جزء  / 2 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
أسماء أبو بكر ﷴ سير وتراجم ,دراسات
ابن بطوطة  -الرجل والرحلة  -جزء  / 3 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
ابن تغري بردي  -مؤرخ مصر في العصر المملوكي  -جزء  / 4 -سلسلة أعﻼم المؤرخين ﷴ حسين شمس الدين سير وتراجم ,دراسات
حسين عاصي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات
ابن خلدون  -جزء  / 5 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
أبي عبيد عبد ﷲ بن عبد العزيز/البكري
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موضوع

سنة

جغرافيا

2003

ISBN

سعة

المؤلف

200 978-2-7453-1824-0

حسن شميساني ،الدكتور

350 978-2-7453-1825-7
216 978-2-7453-1826-4
128 978-2-7453-1827-1
264 978-2-7453-1828-8
200 978-2-7453-1829-5
244 978-2-7453-1830-1
242 978-2-7453-1831-8
255 978-2-7453-1832-5
225 978-2-7453-1833-2
218 978-2-7453-1834-9
280 978-2-7453-1835-6
283 978-2-7453-1836-3

السعر $عنوان الكتاب
ابن خلكان  -شمس الدين ابن خلكان  -جزء  / 6 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
2.50
المؤرخينشميساني ،الدكتور
حسن
الحافظ ابن عساكر  -علي بن الحسن بن هبة ﷲ الشافعي  -جزء  / 7 -سلسلة أعﻼم
2.00
حسين عاصي ،الدكتور
أبو الحسن المسعودي  -المؤرخ والجغرافي  -جزء  / 8 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
2.50
المؤرخين عاصي ،الدكتور
حسين
المؤرخ أبو شامة  -وكتابه الروضتين في أخبار الدولتين  -جزء  / 9 -سلسلة أعﻼم
3.50
حسين عاصي ،الدكتور
العماد اﻷصفهاني  -حياته وعصره  -جزء  / 10 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
2.50
حسين عاصي ،الدكتور
خليفة بن خياط  -في تاريخه وطبقاته  -جزء  / 11 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
2.50
حسن شميساني ،الدكتور
الحافظ شمس الدين الذهبي  -جزء  / 12 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
2.50
الطبري/ﷴ بن جرير  -وكتابه تاريخ اﻷمم والملوك  -جزء  / 13 -سلسلة أعﻼم المؤرخينحسين عاصي ،الدكتور
2.50
عبد الرحمن الجبرتي  -مؤرخ الصدام الحضاري اﻷول بين الشرق والغرب  -جزء  14 -حسين عاصي ،الدكتور
2.50
المؤرخينعاصي ،الدكتور
حسين
عبد الرحمن بن عبد الحكم  -وكتابه فتوح مصر وإفريقيا  -جزء  / 15 -سلسلة أعﻼم
3.00
حسين عاصي ،الدكتور
محيي الدين بن عبد الظاهر  -عصره وتراثه التاريخي  -جزء  / 16 -سلسلة أعﻼم المؤرخين
3.00
المؤرخين عاصي ،الدكتور
حسين
تقي الدين المقريزي  -مؤرخ الدول اﻹسﻼمية في مصر  -جزء  / 17 -سلسلة أعﻼم
2.00
اليعقوبي  -عصره سيرة حياته ومنهجه التاريخي  -جزء  / 18 -سلسلة أعﻼم المؤرخين حسين عاصي ،الدكتور
2.50

55

موضوع
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سير وتراجم ,دراسات
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سنة

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

العلوم الدينية اﻹسﻼمية
حرف اﻷلف
 12.00اﻷباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير
اﻹبانة عن أصول الديانة
3.00
2005
حديث  -عقيدة
أبي عبد ﷲ عبيد ﷲ/ابن بطة العكبري
 24.00اﻹبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 1/2
2019
تصوف
الحسن اﻻصفهاني/ابن فورك
العالمين
ربﷴ بن
عبادةبكر
اﻹبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى أبي
4.00
2010
قراءات
العرب طالب القيسي القيرواني
مكي/ابن أبي
الكريمﷴوكﻼم
اﻹبانة عن معاني القراءات ويليه كتاب )الياءات المشددات في القرآن أبي
9.00
2021
دراسات  -تصوف
كتاب أبجدية الوجود )دراسة في مراتب الحروف ومراتب الوجود عند ابن عربي( أحمد بلحاج آية وارهام ،الدكتور
5.00
2021
الفتوى ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -فقه مقارن
الرحمن الدوري
بأعيادهم،
قحطان عبد
 12.00أبحاث فقهية مقارنة )استعانة المسلم بالكافر في القتال ،حكم تهنئة النصارى
2012
فقه عام
علي محفوظ ،الشيخ
 12.00اﻹبداع في مضار اﻻبتداع
2010
تصوف
أحمد بن المبارك المالكي
 12.00اﻹبريز من كﻼم سيدي عبد العزيز  -لونان
2009
حديث  -عقيدة
أبي يعلى ﷴ بن الحسين/الفراء الحنبلي
 14.00إبطال التأويﻼت ﻷخبار الصفات
2019
تصوف
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
 12.00إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم
2003
علم كﻼم  -عقيدة
أبي الحسن علي بن ﷴ/سيف الدين اﻵمدي
 54.00أبكار اﻷفكار في أصول الدين 1/3
تاريخ  -علم كﻼم
خليل هراس ،الدكتور
اﻹلهيات
ﷴ
ابن تيمية السلفي  -باعث النهضة اﻹسﻼمية  -نقده لمسالك المتكلمين والفﻼسفة في
4.50
ﷴ بنعمر ،الدكتورسير وتراجم  -دراسات فقهية 2007
 12.00ابن حزم وآراؤه اﻷصولية )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
2013
أصول فقه
الكافي وولده عبد الوهاب/السبكي
البيضاوي -
اﻹبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم اﻷصول للقاضي علي بن
18.00
2002
ﷴ رضا تاريخ وسير وتراجم
أبو بكر الصديق )أول الخلفاء الراشدين(  -مجلد
6.00
2007
ﷴ رضا تاريخ وسير وتراجم
أبو بكر الصديق )أول الخلفاء الراشدين(  -كرتونيه  -لونان
6.00
2022
عنهبن بلقاسم الصغير ،الدكتور دراسات  -فقه مالكي
رمضان
المذهب
أبو الحسن اللخمي )اﻻمام المفترى عليه( )دراسة فقهية لرد تهمة تمزيق حميد
6.00
2014
دراسات صوفية
مجدي ﷴ إبراهيم ،الدكتور
أبو العباس المرسي )مذهبه وآراؤه الصوفية( )من أقطاب المدرسة الشاذلية(
8.50
2010
تصوف
ﷴ ابن سيدنا عبد القادر الكيﻼني ،السيد
أبواب التصوف )مقاماته وآفاته(
9.50
2022
تصوف وأدعية
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
أبواب الفرج
5.00
2013
شرح حديث
ﷴ زكريا بن ﷴ بن يحيى/الكاندهلوي
 120.00اﻷبواب والتراجم لصحيح البخاري ) 1/5ستة أجزاء في خمس مجلدات(
آمنة جالودراسات  -تراجم  -أصول فقه 2020
أبي العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي )حياته وآثاره العلمية(
4.00
2010
تصوف
سهام خضر
 11.00اﻻتجاه الصوفي عند اﻹمام أبي حامد الغزالي
ﷴ حيضر البنوري ،الدكتورعلوم الحديث  -علوم اﻻجتماع 2022
الزوجة
القادر بن
عبدمع
 10.00إتحاف اﻷحبة بالتعليق على أحاديث العشرة الطيبة مع المرأة )ميثاق الزوج
2010
تاريخ
شمس الدين ﷴ بن أحمد/المنهاجي السيوطي
اتحاف اﻷخصا بفضائل المسجد اﻷقصى
8.50
الحسينيالدهيبي الزعبي الجيﻼني تصوف وسير وتراجم 2009
المجيد بن طه
الحسني
إتحاف اﻷكابر في سيرة ومناقب اﻹمام محيي الدين عبد القادر الجيﻼني عبد
14.00
2011
قراءات
أبي عبد ﷲ ﷴ بن حسن/المنير السمنودي
إتحاف حملة القرآن برواية سيدي ورش عن اﻹمام نافع من طريق الشاطبية
4.00
2004
تراجم
ﷴ بن الفاطمي/ابن الحاج السلمي
إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ
5.50
2020
فقه  -تصوف
أبي الفيض ﷴ بن ﷴ الحسيني/مرتضى الزبيدي
 200.00إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1/14
تراجم ورجال
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي
إتحاف السالك برواة الموطأ عن اﻹمام مالك
8.00
2010
حديث
أبو اليسر رشيد كهوس ،الدكتور
إتحاف العباد بحقيقة الجهاد
6.00
2012
مناقب
قاسم حسن آل شامان السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور
إتحاف العقول في أخبار آل بيت الرسول )ص(
7.50
2010
قراءات
شهاب الدين أحمد بن ﷴ الدمياطي/البناء
 17.00إتحاف فضﻼء البشر في القراءات اﻷربعة عشر
2019
علوم الحديث
الشريف
الحديثالسمﻼوي
عمر/الشبلي
مصطلح
سالم بن
قواعد
المعطي بن
إتحاف الكيس بنوادر مصطلح الحديث النفيس المسمى )إتحاف الظريفعبدبشرح
8.50
2013
حديث
القادر/التليدي
الزوائد
أحاديثعبد
بمفتاحعبد ﷲ بن
)الرائد الفتوح
أبي
 24.00إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم وبآخره
2011
حديث
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
إتحاف المسلم بما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم
9.50
2011
حديث
 300.00إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة  1/17مع الفهارس أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
2001
تاريخ
أبي العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي
 21.00اتعاظ الحنفا بأخبار اﻷئمة الفاطميين الخلفا ]1م[
2022
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 15.00اﻹتقان في علوم القرآن ]1م شموا لونان[
2019
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 18.00اﻻتقان في علوم القرآن  1/2لونان
2004
حديث
أبي المكارم نجم الدين ﷴ بن ﷴ/الغزي
 12.00إتقان ما يحسن من اﻷخبار الدائرة على اﻷلسن
2013
علوم إسﻼمية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية
5.50
2001
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي تصوف وسيرة نبوية
إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم
3.50
2020
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك تاريخ وسير وتراجم
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء  -لونان
5.00
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/الشيباني
 25.00كتاب اﻵثار 1/2
2019
شروح حديث  -فقه
ظهير أحسن/النيموي
 24.00آثار السنن مع التعليق الحسن )جزءان بمجلد واحد  -شموا(
حديث
عبد الحي بن ﷴ بن عبد الحليم/اللكنوي
اﻵثار المرفوعة في اﻷخبار الموضوعة
3.50
2013
حديث وعقيدة
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
إثبات عذاب القبر
3.00
2018
دراسات قرآنية
ﷴ خليل جيجك ،اﻷستاذ الدكتور
إثبات النبوة من خﻼل آيات الوعيد والعتاب
9.50
2004
عقيدة
أبي العباس ضياء الدين أحمد/ابن المزين
إثبات نبوة ﷴ )ص(
5.50
2011
علوم قرآن وحديث
سعيد السداوي
 12.00إثبات النسخ في الشريعة اﻹسﻼمية
2018
دراسات فقهية
أسامة ﷴي
أثر اختﻼف النحويين واللغويين في تعدد اﻵراء الفقهية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
6.00
2009
علوم حديث
ماهر ياسين الفحل ،الدكتور
 14.00أثر اختﻼف اﻷسانيد والمتون في اختﻼف الفقهاء
2005
دراسات إسﻼمية
عبد ﷲ حسن حميد الحديثي ،الدكتور
 12.00أثر الحديث النبوي الشريف في اختﻼف الفقهاء
2021
دراسات  -فقه
عبد الكريم البزور ،الدكتور
أثر الخروج من الخﻼف في تصحيح فقه اﻻختﻼف
8.00
2007
دراسات إسﻼمية
أحمد عوض أبو الشباب ،اﻷستاذ الدكتور
أثر الدعاء واﻻستغفار في حياة الفرد والجماعة
3.50
أثر عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنهما في التفسير )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم( أحمد مناف حسن القيسي ،الدكتور سير وتراجم ,دراسات 2006
9.50
2006
دراسات إسﻼمية
النبوة( إبراهيم حمادي الفهداوي ،الدكتور
أثر القرآن الكريم في تغيير الحياة اﻻجتماعية في المجتمع العربي )عصرعبد الجليل
9.50
2009
دراسات إسﻼمية
صﻼح الدين ﷴ قاسم النعيمي ،الدكتور
 12.00أثر المصلحة في السياسة الشرعية
2007
قراءات
محمود عبد السميع الشافعي الحفيان
وفرشا(
اﻹجابات الواضحات لسؤاﻻت القراءات )القراءات العشر المتواترة أصوﻻ أحمد
14.00
2007
علوم حديث
أحمد بن ﷴ شاعري/الزيتوني السوسي
إجازات حديثية وأسانيد متصلة )ثبت حديثي(
3.50
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السعر $عنوان الكتاب
اﻹجازة للتكبيرات السبع على الجنازة ومعها )اﻷمالي المستظرفة
6.00
2007
فقه مقارن
الزواجاﻻسﻼمي الهند
مجمع الفقه
اﻹجبار على الزواج )مجموعة من البحوث الفقهية واﻷصولية حول موضوع اﻹجبار على
3.00
2006
علوم القرآن
فاضل أحمد حسين الجواري
اﻻجتباء واﻻختيار في القرآن الكريم
3.50
2003
عقيدة وعلم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية على غزو المعطلة والجهمية
5.00
2013
أصول فقه
أمين اﻹندونيسي ،الدكتور
الجامعية
الرؤوف ﷴ
والدراسات
عبد
 21.00اﻻجتهاد )تأثره وتأثيره في فقهي المقاصد والواقع( )سلسلة الرسائل
2010
أصول فقه
اﻻجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية حبيبة أبو زيد ،الدكتورة
14.00
2006
أصول فقه
قادر كريم الزنكي ،الدكتور
الجامعية
اﻻجتهاد في مورد النص )دراسة أصولية مقارنة( )سلسلة الرسائل والدراساتنجم الدين
12.00
2021
دراسات  -فقه
جمال موحيب
اﻻجتهاد المعاصر في فقه الحقوق المعنوية )دراسة مقارنة في اﻻستدﻻل والتكييف(
7.00
2019
دراسات فقهية
ﷴ مهربان باروي ،الدكتور
اﻻجتهاد والتقليد بين اﻹفراط والتفريط
8.50
2013
أصول فقه مالكي
أبي الحسن البغدادي/ابن السيد عبد الستار
 19.00اﻻجتهاد والتقليد في الفقه المالكي
2019
ﷴ القيسي ،الدكتور دراسات  -تاريخ  -فقه
الجامعية
عبد القادر
 18.00اﻻجتهاد والتقليد في الشريعة اﻹسﻼمية وعند أبي حنيفة )سلسلة الرسائل والدراسات
2004
أصول فقه
أبي المزايا ﷴ إبراهيم بن أحمد/الكتاني
اﻻجتهاد والمجتهدون باﻷندلس والمغرب
5.50
2020
أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي دراسات  -أصول فقه
أجلى اﻹعﻼم أن الفتوى مطلقا ً على قول اﻹمام
5.00
X
2019
فقه عام
أبي بكر ﷴ بن إبراهيم/ابن المنذر النيسابوري
اﻹجماع ﻻبن المنذر
3.00
2018
أصول فقه
فكري بن الفيصل
اﻹجماع  -فكري بن الفيصل
3.50
دراسات-فقه مقارن-علم الفرائض2020
شاهين صالح محمود
 12.00إجماعات الصحابة )رضي ﷲ عنهم( واجتهاداتهم في علم المواريث
2015
فقه
أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمن/السكتاني
أجوبة البادية
5.00
2015
فقه حنفي
عبد ﷲ التيدي ،الشيخ
 14.00اﻷجوبة الخفيفة في مذهب اﻹمام أبي حنيفة )شموا(
2018
حديث
اﻷجوبة الصارفة ﻹشكال حديث الطائفة )طبعة جديدة مصححة ومنقحة(أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
5.00
2010
تصوف
ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
الكردي(
محيي الدين
اﻷجوبة العربية في شرح النصائح اليوسفية أو )شرح روحانية الشيخ علي
9.50
بركة/اﻷندلسي التطواني حديث وسياسة شرعية 2003
)اﻷربعونﷴالحائكية
الحسن علي بن
ويليهما
أجوبة عن مسائل مختلفة وأربعون حديثا في فضل الجهاد وشرحها أبي
5.00
2021
علم الكﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/البناني الفاسي
اجوبة عن مسائل متنوعة في علم الكﻼم والمنطق والحديث والنحو
5.00
2012
علم كﻼم وعقيدة
أجوبة أبي حامد الغزالي عن أسئلة أبي بكر بن العربي ﷴ بن عبد ﷲ المالكي أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
4.00
2022
تصوف وأخﻼق
نايف طاهر أبو غزالة ،الشيخ
)شموا
 100.00اﻷجوبة الغزالية عن اﻷسئلة الصوفية )سير أهل العرفان في مقام اﻹحسان( 1/5حازم
علم كﻼم وعقيدة
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
اﻷجوبة الفاخرة عن اﻷسئلة الفاجرة
4.50
2017
فقه
عبد الحي بن الصديق/الغماري
 18.00اﻷجوبة الفقهية
المالكي/الفاسي البنانيعلم الكﻼم  -أصول الفقه  -لغة 2022
مسعود الجامعية
والدراسات
أجوبة العﻼمة ﷴ بن مسعود البناني على بعض علماء مصر )سلسلة الرسائل ﷴ بن
6.00
2018
تصوف
اﻷجوبة المفيدة عن اﻷسئلة العديدة ويليه )ملحق بأسئلة رفعت للشيخ فأجاب عنها( نجم الدين ﷴ بن أحمد/الغيطي
كتاب ناشرون 5.00
التكفير الحسن بن علي/الحسني الكتاني فقه عام وأحكام فقهية 2007
اﻷجوبة الوفية عن اﻷسئلة الزكية في إقرار العذر بالجهل والرد على أرباب أبي ﷴ
3.50
2003
حديث
أبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك/الشيباني
 17.00اﻵحاد والمثاني
2012
حديث
أحمد عبد ﷲ كسار مسير الجنابي
 12.00أحاديث الصحابي الجليل سمرة بن جندب )رضي ﷲ عنه( في الكتب التسعة
حديث
أبي القاسم سليمان بن أحمد/اللخمي الطبراني
اﻷحاديث الطوال
3.50
X
2011
حديث
مجموعة من الكتب الستة
اﻷحاديث القدسية  -كرتونيه  -لونان
8.50
2009
حديث
زكريا عميرات ،الشيخ
اﻷحاديث القدسية الصحيحة  -لونان
9.50
2006
حديث
زينب بنت كمال الدين أحمد المقدسية ،الحافظة
اﻷحاديث الموافقات العوالي للحافظة زينب بنت كمال المقدسية
3.50
2003
تاريخ وقراءات
أمين الدين أبي ﷴ عبد الوهاب وهبان/الحارثي
أحاسن اﻷخبار في محاسن السبعة اﻷخيار أئمة الخمسة اﻷمصار
5.00
2011
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
كتاب اﻻحتياطات
3.00
2014
حديث
عﻼء الدين علي/ابن بلبان الفارسي
 95.00اﻹحسان بترتيب صحيح ابن حبان  1/7مع الفهارس
2018
أصول فقه حنفي
بركت ﷲ بن ﷴ/اللكنوي
 14.00أحسن الحواشي على أصول الشاشي
علي فكري تاريخ وسير وتراجم
 14.00أحسن القصص 1/5
ﷴ بخيت بن حسين/المطيعي فقه عام وأحكام فقهية 2008
أحسن الكﻼم فيما يتعلق بالسنة والبدعة من اﻷحكام
3.50
أبي أمامة ﷴ بن علي/ابن النقاش الشافعي فقه عام وأحكام فقهية 2003
إحكام اﻷحكام الصادرة من بين شفتي سيد اﻷنام )ص(
9.50
2020
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد حديث وأحكام فقهية
 21.00إحكام اﻷحكام شرح عمدة اﻷحكام ) 1/2أربعة أجزاء بمجلدين(
2010
فقه مالكي
أبي بكر ﷴ بن ﷴ/ابن عاصم الغرناطي
إحكام اﻷحكام على تحفة الحكام للعﻼمة الشيخ ﷴ بن يوسف الكافي
9.50
2021
فقه مالكي
أبي حفص عمر الفاسي وﷴ التاودي بن سودة
إحكام أحكام الزكاة للحكام وما ينتظم منه بيت المال
8.00
2016
فقه
الواحد/خﻼف
بالمحاكم
العملبن عبد
عليهالوهاب
أحكام اﻷحوال الشخصية في الشريعة اﻹسﻼمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عبد
9.50
2019
دراسات  -فقه
اليماني الزويني ،الدكتور
الجامعية
والدراساتالفتاح بن
عبد
 30.00احكام اﻷقليات المسلمة في التراث الفقهي اﻹسﻼمي )سلسلة الرسائل
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية فقه عام وأحكام فقهية 2013
 17.00أحكام أهل الذمة )جزءان بمجلد واحد(
المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني فقه عام وأحكام فقهية 2007
أحكام أهل الذمة ويليه )رسالة في تعظيم الجنة ورسالة في حكم صابونأبيالشرق(
5.00
2003
حديث وفقه حنبلي
أبي بكر أحمد بن ﷴ بن هارون/الخﻼل
 14.00أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل اﻹمام أحمد بن حنبل
أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني/الخصاف فقه حنفي وسياسة شرعية
 12.00أحكام اﻷوقاف
أحمد عباس العيساوي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2006
أحكام الجمعة في الفقه اﻹسﻼمي
9.00
2020
تصوف
أبي الطيب إبراهيم/المواهبي اﻷقصرائي
إحكام الحكم في شرح الحكم العطائية ﻻبن عطاء ﷲ السكندري
7.00
فقه عام وحديث
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
أحكام الخواتيم وما يتعلق بها
4.00
2012
فقه حنبلي
يوسف بن ﷴ بن مسعود العبادي/السرمري
 18.00إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
2007
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية فقه عام وفقه حنبلي
أحكام الزواج
7.00
أحكام الزواج على المذاهب اﻷربعة أو )غاية المقصود لمن يتعاطى العقود(أبي العباس أحمد بن عمر/الديربي الشافعي فقه عام وأحكام فقهية 2007
5.50
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري سياسة شرعية وفقه شافعي 2022
اﻷحكام السلطانية والوﻻيات الدينية  -الماوردي
8.50
أبي يعلى ﷴ بن الحسين/الفراء الحنبلي سياسة شرعية وفقه حنبلي 2019
اﻷحكام السلطانية  -للفراء
9.50
2013
فقه حنفي
ﷴ قدري باشا
اﻷحكام الشرعية في اﻷحوال الشخصية على مذهب اﻹمام أبي حنيفة النعمان
5.00
عبد الحق بن عبد الرحمن اﻹشبيلي/ابن الخراط فقه مالكي وأحكام فقهية 2010
 60.00اﻷحكام الشرعية الكبرى 1/4
2001
فقه حنفي
محمود شمس الدين أمير الخزاعي
أحكام صدقة الفطر في الفقه اﻹسﻼمي
3.00
فقه حنفي
ﷴ بن محمود بن الحسين/اﻷستروشني
 12.00أحكام الصغار
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية فقه حنبلي وأحكام فقهية 2002
أحكام الصيام
5.50
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية فقه حنبلي وأحكام فقهية 2011
أحكام الطهارة  -لونان
9.50
ليلى حسن الزوبعي ،الدكتورة فقه عام وأحكام فقهية 2007
أحكام العدة في الشريعة اﻹسﻼمية )يتناول حقيقة العدة وأشكالها(
9.50

57

موضوع

سنة

حديث وفقه مقارن

2002

ISBN
978-2-7451-8044-5
978-2-7451-7970-8
978-2-7451-2891-1
978-2-7451-9482-4
978-2-7451-0252-2
978-2-7451-4084-5
978-2-7451-4192-7
978-2-7451-7974-6
978-2-7451-0244-7
978-2-7451-0246-1
978-2-7451-2457-9
978-2-7451-7287-7
978-2-7451-0245-4
978-2-7451-5104-9
978-2-7451-5336-4
978-2-7451-4741-7
978-2-7451-0253-9
978-2-7451-4740-0
978-2-7451-0248-5
978-2-7451-3326-7
978-2-7451-5634-1
978-2-7451-6174-1
978-2-7451-3725-8
978-2-7451-7736-0
978-2-7451-5784-3
978-2-7451-4433-1
978-2-7451-6121-5
978-2-7451-2495-1
978-2-7451-4529-1
978-2-7451-6314-1
978-2-7451-0261-4
978-2-7451-3401-1
978-2-7451-5957-1
978-2-7451-9308-7
978-2-7451-0263-8
978-2-7451-9910-2
978-2-7451-0264-5
978-2-7451-8978-3
978-2-7451-0090-0
978-2-7451-5037-0
978-2-7451-2194-3
978-2-7451-9093-2
978-2-7451-8456-6
978-2-7451-0266-9
978-2-7451-9595-1
978-2-7451-8648-5
978-2-7451-5009-7
978-2-7451-3975-7
978-2-7451-4798-1
978-2-7451-0269-0
978-2-7451-4208-5
978-2-7451-8870-0
978-2-7451-0268-3
978-2-7451-9564-7
978-2-7451-6177-2
978-2-7451-0270-6
978-2-7451-7884-8
978-2-7451-0271-3
978-2-7451-2189-9
978-2-7451-0205-8
978-2-7451-7499-4
978-2-7451-5514-6
978-2-7451-8399-6
978-2-7451-3698-5
978-2-7451-0204-1
978-2-7451-4546-8

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
أحكام العقيقة في الفقه اﻹسﻼمي
7.00
135
2017
فقه حنفي
علي عثمان جرادي ،الشيخ الدكتور
 14.00اﻷحكام الفقهية وأدلتها الشرعية على مذهب السادة الحنفية )شموا(
55
2000
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري حديث وأحكام فقهية
 14.00اﻷحكام الفقهية
53
2020
دراسات  -فقه
،الدكتور
الصراع
الوردي
مناطق
فيعبد ﷲ
اﻷحكام الفقهية المتعلقة بخلو البﻼد من الحاكم وتطبيقاتها المعاصرة )النوازل الفقهيةﷴ
18.00
48
2011
أصول فقه
أبي الحسن علي بن ﷴ/سيف الدين اﻵمدي
 36.00اﻹحكام في أصول اﻷحكام  - 1/2اﻵمدي
22
2010
أصول فقه
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
 36.00اﻹحكام في أصول اﻷحكام  - 1/2ابن حزم
18
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي سياسة شرعية وفقه مالكي 2004
اﻷحكام في تمييز الفتاوى عن اﻷحكام وتصرفات القاضي واﻹمام
3.50
X
144
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي علوم القرآن وأحكام فقهية 2013
 36.00احكام القرآن ﻻبن العربي ]1م شموا[ لونان
20
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي علوم القرآن وأحكام فقهية 2012
 54.00أحكام القرآن  1/4ﻻبن العربي  -لونان
9
أبي بكر أحمد بن علي/الرازي الجصاص علوم القرآن وأحكام فقهية 2020
 48.00أحكام القرآن  1/3للجصاص
12
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي علوم القرآن وأحكام فقهية 2019
 12.00أحكام القرآن للشافعي
64
أبي جعفر أحمد بن ﷴ اﻷزدي/الحجري الطحاوي علوم القرآن وأحكام فقهية 2011
 30.00أحكام القرآن الكريم 1/2
27
عماد الدين بن ﷴ الطبري/الكيا الهراسي علوم القرآن وأحكام فقهية 2013
 30.00أحكام القرآن  - 1/2الكيا الهراسي
22
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي علوم القرآن وأحكام فقهية 2006
 14.00أحكام القرآن الصغرى
45
باسم ﷴ حسين علي الدليمي فقه عام وأحكام فقهية 2006
أحكام القيمة في الفقه اﻹسﻼمي
5.50
126
حسن أحمد حسين الجواري ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2005
أحكام الكسوفين في المذاهب اﻹسﻼمية
3.00
270
عبد المعطي بن سالم بن عمر/الشبلي السمﻼوي فقه شافعي وأحكام فقهية
أحكام مسائل الطﻼق )ترغيب المشتاق(
4.00
150
عبد ﷲ حسن حميد الحديثي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2005
 11.00أحكام المعسر في الفقه اﻹسﻼمي
64
حديث وفقه حنبلي
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
أحكام النساء ﻷحمد بن حنبل
2.50
330
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي فقه عام وأحكام فقهية 2004
أحكام النساء )عقائد  -معامﻼت  -آداب  -سيرة(
4.00
216
ﷴ بنيعيش ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2007
أحكام النسب لحماية اﻷسرة في اﻹسﻼم
3.50
171
2010
حديث وفقه مالكي
عبد الحق بن عبد الرحمن اﻹشبيلي/ابن الخراط
 36.00اﻷحكام الوسطى من حديث رسول ﷲ )ص( 1/2
22
عمر أحمد الراوي فقه عام وأحكام فقهية 2004
 12.00أحكام وفتاوى المرأة المسلمة
X
45
2013
دراسات صوفية
نور الدين ناس الفقيه
أحمد بن عجيبة )شاعر التصوف المغربي(
 252كتاب ناشرون 3.00
2022
تصوف وعلم نفس
القلوب ﷲ بن الحسن/ابن سينا
الحسين بن عبد
)جواهر
ويليهعلي
أحوال النفس ويليه )ثﻼث رسائل في النفس( ويليه )طبائع النفوس( أبي
 64كتاب ناشرون 10.00
2011
فقه وتصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 36.00إحياء علوم الدين ]1م شموا[ لونان
18
2021
فقه وتصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 50.00إحياء علوم الدين ) 1/5ابيض  -لونان( 17×24
8
2002
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 40.00إحياء علوم الدين ) 20×28 1/5ابيض( لونان
X
10
2005
تصوف
عبد القادر الرافعي/الفاروقي الطرابلسي
إحياء القلوب شرح حكم سيدي محمود الكردي
8.50
83
2010
حديث وتاريخ
وصفينعبد ﷲ الزبير/ابن بكار القرشي
أبي
 71كتاب ناشرون  12.00اﻷخبار الموفقيات في الحوادث والسير الماضيات وفيه ذكر لموقعتي الجمل
2019
علوم حديث
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
اختصار علوم الحديث
6.00
135
2012
فقه مقارن
أبي المظفر يحيى بن ﷴ/ابن هبيرة الشيباني
 24.00اختﻼف اﻷئمة العلماء 1/2
25
2008
علوم حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
إختﻼف الحديث  -كرتونيه
7.00
76
الجابري بن علي منصوري دراسات  -قراءات قرآنية 2019
اﻻختﻼف الصرفي في القراءات العشر وأثره في اتساع المعاني
7.00
162
2019
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري حديث وأحكام فقهية
 12.00اختﻼف الفقهاء
73
السامرائي،الدكتوردراسات  -لغة  -قراءات قرآن 2022
والدراسات الجامعية
سالم صالح
الرسائل
اﻻختﻼف في القراءات القرآنية عند رواة اﻹمام نافع )دراسة لغوية( )سلسلة إياد
10.00
70
عقيدة
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
اﻻختﻼف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة
2.00
400
شعبان علي  ،اﻷستاذ الدكتور دراسات فقهية وحديثية 2018
الخصوصية
عبد ﷲ
 24.00اختﻼفات العلماء في فهم السنة )دراسة تطبيقية في :المفهوم  -المرتكز -
32
2021
فقه حنفي
عبد ﷲ بن محمود/ابن مودود الموصلي الحنفي
 18.00اﻻختيار لتعليل المختار ]1م  -طبعة جديدة ورق شموا  -لونان[
32
2006
حديث وعقيدة
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
اختيار اﻷولى في شرح حديث اختصام المﻸ اﻷعلى
5.00
153
2013
فقه حنفي
عبد ﷲ بن محمود/ابن مودود الموصلي الحنفي
 24.00اﻻختيار لتعليل المختار 1/2
28
2018
الجامعية دراسات أصولية
والدراسات،الدكتورة
سوسن منير الكوش
 14.00اﻻختيارات اﻷصولية للقاضي ابن عربي في كتابه المحصول في اﻷصول )سلسلة الرسائل
60
سعدي بن حسن الكيالدراسات  -أصول فقه شافعي 2022
 45.00اﻻختيارات اﻷصولية ) 1/2خمسة أجزاء بمجلدين( )شموا(
18
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية فقه حنبلي وأحكام فقهية 2000
اﻻختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية
9.00
68
،اﻷستاذ دراسات  -قرآن  -صرف 2019
الجامعية
والدراساتالسامرائي
برجس سلمان
الرسائل
ﷴ
أخطاء الترجمة لعدم اعتبار دﻻلة الصيغ الصرفية لﻸلفاظ القرآنية )سلسلة
5.00
270
روكان أحمد إبراهيم ،الشيخ أخﻼق وآداب إسﻼمية 2016
اﻹخﻼص سبيل الجنة في ضوء الكتاب والسنة
7.00
90
2006
أخﻼق
رائد ﷴ عبد العبيدي ،الشيخ
اﻹخﻼص في الدعوة إلى ﷲ تعالى في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
4.00
180
2004
فقه شافعي
شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر/ابن المقرئ
 48.00إخﻼص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي 1/3
15
2014
علم أخﻼق
أحمد أمين بك ،الدكتور
كتاب اﻷخﻼق
5.50
135
2003
حديث وأخﻼق
أبي بكر ﷴ بن الحسين بن عبد ﷲ/اﻵجري
أخﻼق أهل القرآن
4.50
X
135
2004
أخﻼق
مصطفى حلمي ،الدكتور
اﻷخﻼق بين الفﻼسفة وعلماء اﻹسﻼم
5.50
108
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس أخﻼق وآداب إسﻼمية 2018
 21.00أخﻼق السالك للنجاة من المهالك )سلسلة المسلم الحق كامل اﻹيمان (-3-
43
حديث وأخﻼق
أبي بكر ﷴ بن الحسين بن عبد ﷲ/اﻵجري
أخﻼق العلماء
1.50
X
500
دراسات إسﻼمية مقارنة  -أخﻼق2019
أمين ماكاتو ميزوتاني ،اﻷستاذ الدكتور
اﻷخﻼق في اليابان واﻹسﻼم
6.00
192
2010
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 14.00اﻷخﻼق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية
36
أخﻼق
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
اﻷخﻼق والسير في مداواة النفوس
2.50
X
275
2014
المستشرقينخصائص نبوية
افتراءات،الدكتور
أخﻼقيات وسلوكيات الحرب عند رسول ﷲ )ص( )دراسة مقارنة مع القانون الدولي لدحض وليد نور
12.00
69
حديث وأخﻼق
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
اﻹخوان
6.00
90
2004
حديث وأخﻼق
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
 12.00اﻵداب
59
فقه شافعي وأخﻼق
شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف/اﻷقفهسي
آداب اﻷكل
2.50
225
2015
علم المناظرة
أبي الفتح إسماعيل بن مصطفى/شيخ زاده الكلنبوي
آداب البحث والمناظرة
7.00
135
2007
فقه عام
أحمد عوض أبو الشباب ،اﻷستاذ الدكتور
آداب الجنائز بين السنن والمبتدعات
5.00
153
2015
آداب ومناقب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه
7.00
113
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازيتاريخ وسير وتراجم  -شافعي 2011
آداب الشافعي ومناقبه )حديث وفقه ،فراسة وطب ،تاريخ وأدب ،لغة ونسب(
8.50
74
2003
حديث وأخﻼق
شمس الدين أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن مفلح الحنبلي
 30.00اﻵداب الشرعية والمنح المرعية 1/3
20
2017
تصوف
جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد/القاشاني
آداب الطريقة وأسرار الحقيقة في رسائل الشيخ عبد الرزاق القاشاني
5.50
120
سعيد السداوي

58

موضوع

سنة

فقه

2016

ISBN
978-2-7451-3467-7
978-2-7451-0206-5
978-2-7451-5866-6
978-2-7451-4726-4
978-2-7451-4575-8
978-2-7451-3835-4
978-2-7451-5815-4
978-2-7451-5785-0
978-2-7451-7288-4
978-2-7451-0272-0
978-2-7451-0273-7
978-2-7451-8439-9
978-2-7451-8976-9
978-2-7451-4534-5
978-2-7451-5393-7
978-2-7451-4948-0
978-2-7451-0274-4
978-2-7451-5958-8
978-2-7451-2780-8
978-2-7451-7889-3
978-2-7451-6936-5
978-2-7451-5740-9
978-2-7451-8015-5
978-2-7451-9478-7
978-2-7451-5751-5
978-2-7451-2816-4
978-2-7451-4128-6
978-2-7451-5627-3
978-2-7451-7346-1
978-2-7451-7825-1
978-2-7451-9722-1
978-2-7451-5788-1
978-2-7451-8885-4
978-2-7451-4849-0
978-2-7451-5001-1
978-2-7451-7040-8
978-2-7451-9465-7
978-2-7451-9123-6
978-2-7451-6754-5
978-2-7451-8307-1
978-2-7451-0282-9
978-2-7451-9391-9
978-2-7451-6294-6
978-2-7451-6186-4
978-2-7451-6274-8
978-2-7451-9907-2
978-2-7451-7300-3
978-2-7451-2546-0
978-2-7451-0283-6
978-2-7451-6187-1
978-2-7451-7571-7
978-2-7451-8489-4
978-2-7451-5506-1
978-2-7451-0285-0
978-2-7451-0289-8
978-2-7451-0286-7
978-2-7451-2196-7
978-2-7451-0287-4
978-2-7451-3048-8
978-2-7451-5714-0
978-2-7451-8527-3
978-2-7451-2703-7
978-2-7451-5898-7
978-2-7451-5299-2
978-2-7451-3888-0
978-614-496-034-9

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 17.00آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري
38
أخﻼق
علي فكري
آداب الفتاة
1.50
275
أخﻼق
فرج حسن البوسيفي
آداب المتعلمين )مختارات من رسالة اﻵداب للطوسي(
4.00
162
تصوف
بن أحمد/البوزيدي المستغانمي
المخطوط
ﷴ
اﻵداب المرضية لسالك طريق الصوفية  -طبعة جديدة مصححة ومقابلة على
8.50
80
تصوف وأخﻼق
أبي النجيب عبد القاهر/السهروردي البكري
آداب المريدين ويليه )داعي الفﻼح إلى سبل النجاح(
4.00
180
أخﻼق
صونية وافق
آداب المسلم ومعامﻼته اﻻجتماعية في القرآن الكريم  -لونان
4.00
135
أخﻼق
الموصلي اﻷرموي/الخازندار
الخليلبالجهل
الوضيع
المبارك بن
 36.00آداب الملوك بالعدل وتبيين الصادق الكريم الرفيع بالعقل من المنافق اللئيم
17
مواعظ وتصوف
أبي عبد ﷲ الحارث بن أسد/المحاسبي
آداب النفوس ويليه )اﻷخﻼق والسير في مداواة النفوس(
 92كتاب ناشرون 8.50
حديث
المسلمأبي شيبة
بها ﷴ/ابن
ﷲ بن
يتحلى
بكر عبد
أبي أن
كتاب اﻷدب )يحتوي على العديد من اﻷحاديث واﻵثار المتعلقة باﻵداب التي ينبغي
6.00
162
حديث وأخﻼق
أبي سعد عبد الكريم بن ﷴ بن منصور/السمعاني
أدب اﻹمﻼء واﻻستمﻼء
4.50
155
آداب ومعامﻼت
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري
أدب الدنيا والدين
8.50
60
أدب زهاد التابعين )موضوعاته وفنونه( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( يونس هﻼل منديل صالح اللهيبي مواعظ وزهد ورقائق
9.50
72
تصوف
عبد المنعم بن عمر بن حسان/الجلياني اﻷندلسي
أدب السلوك
 88كتاب ناشرون 7.00
أخﻼق
ﷴ بن علي بن ﷴ/الشوكاني
ادب الطلب ومنتهى اﻻرب  -المزيدي
5.50
135
أخﻼق
ﷴ بن علي بن ﷴ/الشوكاني
أدب الطلب ومنتهى اﻷرب  -السريحي
6.00
X
81
أبي العباس أحمد بن أحمد/ابن القاص الطبري سياسة شرعية وفقه شافعي
ادب القاضي  -ﻻبن القاص
5.00
162
شهاب الدين إبراهيم بن عبد ﷲ/ابن أبي الدم سياسة شرعية وفقه شافعي
 12.00أدب القضاء أو )الدرر المنظومات في اﻷقضية والحكومات(
X
40
حديث
)كرتونيهﷴ بن إسماعيل/البخاري
اﻷدب المفرد مشتمل على تعليقات الشيخ ﷴ اﻷلباني وتخريجات ﷴ عبد الباقيأبي عبد ﷲ
11.00
62
آداب نبوية
العزيز الخولي ،اﻷستاذ المرحوم
عبد-ص
الرسول
اﻷدب النبوي )عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية متخذة من أحاديث ﷴ
5.00
135
دعاء وتفسير
بكر عبد الحافظ الخليفات
 12.00اﻻدعية في القرآن الكريم )تفسيرها ومعانيها(
49
علم القراءات ونحو
أبي سعيد الحسن بن عبد ﷲ/السيرافي
إدغام القراء
5.50
144
إسماعيل المدني/اﻷيدبخكلي تصوف وصلوات ﷴية
أدل الخيرات في الصﻼة والسﻼم على سيد السادات )ص( ويليه )صفوة الدﻻئل(
9.50
59
دراسات قرآنية
ﷴ عبد الباقي فهمي ،اﻷستاذ الدكتور
آدم وحواء )أسرار وحقائق(
 216كتاب ناشرون 5.00
دراسات  -عقيدة
ﷴ الصادقي العماري ،الدكتور
اﻷديان السماوية )التأسيس لﻼختﻼف والمشترك العقدي(
5.00
160
أديان وعقيدة
اﻷديان في اليابان بين الماضي والمستقبل مع فصل خاص عن اﻹسﻼم في اليابان أمين ماكاتو ميزوتاني ،اﻻستاذ
4.00
176
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري أشراط الساعة وعقيدة
اﻹذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 24×17
3.00
240
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري أشراط الساعة وعقيدة
اﻹذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة  -12×17لونان
2.50
216
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور أدعية وأوراد وأذكار
أذكار الدرقاوية الشاذلية )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-11-
9.50
64
تصوف وأدعية
ﷴ إدريس طيب/حفيد الشيخ أحمد زروق
اﻷذكار السنية بالمدرسة الزروقية
3.50
162
أدعية وأذكار
يحيى بن شرف/النووي
ومصححة
منقحةأبي زكريا
محيي الدين
 10.00اﻷذكار المنتخبة من كﻼم سيد اﻷبرار )ص( )ابيض(  -طبعة جديدة لونان -
58
أدعية وأذكار
يحيى بن شرف/النووي
ومصححة
منقحةأبي زكريا
محيي الدين
 12.00اﻷذكار المنتخبة من كﻼم سيد اﻷبرار )ص( )شموا(  -طبعة جديدة لونان -
60
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية أدعية وأذكار وحديث
أذكار اليوم والليلة
2.00
336
أبو عبد ﷲ كرم جمعة عبد العزيز أدعية وأوراد وأذكار
اﻷذكار اليومية من صحيح السنة النبوية )لونان(
3.00
212
أحمد عيسى يوسف العيسى ،الدكتور أصول فقه وأحكام فقهية
 14.00اﻵراء اﻷصولية لﻺمام القرطبي من خﻼل تفسيره )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
38
فقه وأحكام فقهية
حسن أحمد حسين الجواري ،الدكتور
اﻵراء الفقهية ﻷبي عبيدة معمر بن المثنى )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
9.00
68
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور تصوف ومدائح نبوية
أراجيز النبهاني الصوفي في مدح خير اﻷنام )ص(
 135كتاب ناشرون 5.50
علوم الحديث
مجموعة من المؤلفين
 14.00أربع رسائل في الحديث وعلومه )شموا(
60
شروح حديث
سمير أسعد الشاعر ،اﻷستاذ الدكتور
اﻷربعون اﻹدارية من اﻷربعين النووية
7.00
135
حديث وأخﻼق
أبي الفتوح عبد ﷲ بن عبد القادر/التليدي
اﻷربعون حديثا في الخوف والرجاء
2.50
264
حديث
عبد ﷲ عادل طرشة كردي
اربعون حديثا في بغية الوصول لما بين عائشة والرسول )ص(
3.00
180
حديث وأخﻼق
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
اﻷربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد ﷲ تعالى وأخﻼقهم
4.50
X
120
شروح  -حديث
عبد ﷲ عادل طرشة كردي
اﻷربعون في آداب وأذكار السفر
2.00
480
حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
اﻷربعون في ردع المجرم عن سب المسلم
8.50
162
حديث وأخﻼق
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اﻷربعون في الزهد أو )تحذير أهل اﻵخرة من الدنيا الداثرة(
5.50
135
اﻷربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية )ص( ويليه )الدر المنيف( أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني حديث وسير وتراجم
4.00
171
حديث  -فضائل
إسماعيل بن الطاهر رحماني
اﻷربعون النبوية في خصائص وفضائل اﻷمة المحمدية
2.00
600
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
كتاب اﻷربعين )كتاب اﻷربعين حديثا محذوفة اﻷسانيد(
6.00
108
حديث وأخﻼق
أبي الفتوح ﷴ بن ﷴ/الطائي الهمذاني
كتاب اﻷربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين
5.50
144
تصوف وتوحيد
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
كتاب اﻷربعين في أصول الدين
5.50
128
علم كﻼم وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
 14.00كتاب اﻷربعين في أصول الدين
51
مواعظ
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اﻷرج في الفرج
3.00
324
منطق
أبي زيد عبد الرحمن بن ﷴ/الصغير اﻷخضري
أرجوزة السلم المنورق في المنطق )شموا(
2.50
432
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
إرشاد أئمة الدين في أخطاء المصلين لﻸئمة اﻷعﻼم  -لونان
9.50
66
عقيدة
أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني
كتاب اﻹرشاد إلى قواطع اﻷدلة في أصول اﻻعتقاد
6.50
97
يوسف/اﻷقفهسي فقه عام وفقه شافعي
في الشريعة
عماد بن
الواردة
أحمد بن
اﻷعداد
معرفةالدين
اﻹرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من اﻷعداد  1/2أو )الذريعة إلى شهاب
35.00
18
عقيدة وعلم كﻼم
ﷴ بن علي بن ﷴ/الشوكاني
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات
2.50
240
فقه حنفي
سعيد عبد الغني/المكي الحنفي
يتعلقﷴبهما
حسين بن
 17.00إرشاد الساري إلى مناسك المﻼ علي القاري ويليه )أدعية الحج والعمرة وما
38
شرح حديث
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ﷴ/القسطﻼني
 165.00إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 1/15
2
محمود المصري فقه مقارن وأحكام فقهية
إرشاد السالكين الى أخطاء المصلين  -لونان
7.00
81
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين
8.50
83
زهد ورقائق
زين الدين بن عبد العزيز/المعبري المليباري
إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد )شموا(
6.50
108
أصول فقه
ﷴ بن علي بن ﷴ/الشوكاني
 24.00إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم اﻷصول 1/2
21
فقه شافعي
إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
الشيرازي
أبي الفداء
 18.00إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه في فروع الشافعية لﻺمام أبو اسحاق
36
قراءات
أبي العز ﷴ بن الحسين/الواسطي القﻼنسي
إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر
9.50
62
حديث وأخﻼق
ﷴ بن عبد الرحيم/ابن يجبش التازي
إرشاد المسافر إلى الربح الوافر
3.50
180
تصوف
أحمد بن إبراهيم/عز الدين عمر الفاروثي اﻷحمدي
إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين القطب أحمد الرفاعي
 160كتاب ناشرون 6.00
،الدكتور
السابع
القرنمراد
حسن علي
يحيىنهاية
وحتى
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3.50
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14.00

162 978-2-7451-4834-6

4.00

198 978-2-7451-7951-7

كتاب ناشرون 3.50
18.00
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3.50
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5

200 978-614-496-055-4

5.00
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4.00

108 978-2-7451-7937-1

7.00

255 978-2-7451-3368-7
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3.00

324 978-2-7451-7835-0

2.00

180 978-2-7451-3891-0

3.50
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كتاب ناشرون 9.50

12 978-2-7451-0300-0
978-2-7451-0301-7

54.00
105.00

5

64 978-2-7451-6774-3

كتاب ناشرون 12.00

64 978-2-7451-9145-8

14.00

87 978-2-7451-5036-3
140 978-2-7451-0305-5

8.50
X

4.50

57 978-2-7451-9195-3

12.00

135 978-2-7451-5085-1

5.50

978-2-7451-8769-7

150.00

5

26 978-2-7451-2200-1

30.00

225 978-2-7451-2828-7

3.50

192 978-2-7451-8552-5

3.50

88 978-2-7452-1532-0

توزيع صافي 3.50
7.00

76 978-2-7451-4213-9
153 978-2-7451-3113-3

توزيع

180 978-2-7451-0311-6

X

34 978-2-7451-0309-3

5.50
12.00
3.50

126 978-2-7451-4252-8

6.00

38 978-2-7451-4394-5

14.00

83 978-2-7451-5613-6

7.00

44 978-2-7451-0312-3

12.00

25 978-2-7451-0313-0

21.00

41 978-2-7451-0314-7

17.00

المؤلف

عنوان الكتاب
إرشاد المهتدين في إيضاح بعض المسائل من فروع الدين )مجموعة رسائل
2006
أصول فقه
أبي إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
إرشاد النقاد إلى تيسير اﻻجتهاد
أسعد/اليافعي اليمني أدعية وأذكار وتصوف 2003
والفقراءبن والمساكين
السعادات عبد ﷲ
والناسكين
اﻹرشاد والتطريز في فضل ذكر ﷲ وتﻼوة كتابه العزيز وفضل اﻷولياء أبي
2019
اﻹرشادات الربانية بالفتوحات اﻹلهية على متن الهمزية في مدح خير البرية شرف الدين أبي عبد ﷲ ﷴ/البوصيري تصوف  -مدائح نبوية
2016
تراجم متصوفة
إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن أو )الطبقات الصغرى( ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
2019
دراسات إسﻼمية
مجموعة من المؤلفين
اﻹرهاب وإشكاليات الهجرة
جماعة من اﻻختصاصيين فقه عام وأحكام فقهية 2005
إرواء الغليل شرح فتاوى زينة المرأة والتجميل
2005
تصوف وفقه عام
أحمد بن عمر الحمامي/العلواني الخلوتي
اﻷرواح
2011
علوم خفية
كتاب اﻷرواح )حقيقة وجود اﻻرواح وتحضيرها وموافقتها للشريعة اﻹسﻼمية( طنطاوي جوهري المصري ،الشيخ
2012
عقيدة
أبي حفص عمر بن عبد ﷲ/الفاسي
ازاحة اﻻشكال عن اباحة السؤال ويليه )إجادة التأليف لبيان متعلق التكليف(
شمس الدين ﷴ بن أحمد/ابن اللبان الشافعي علوم القرآن وعلوم حديث 2002
إزالة الشبهات عن اﻵيات واﻷحاديث المتشابهات
2006
تصوف
ﷴ وفا الكبير ،الشيخ
كتاب اﻷزل  -يتحدث عن الحقائق اﻷزلية في شرح تجليات اﻷسماء اﻹلهية
2011
عقيدة وعلم كﻼم
حسن كافي/اﻷقحصاري البوسنوي
أزهار الروضات في شرح روضات الجنات
2012
تصوف
الصالح الضاوي
والرقص
ﷴ
أسئلة حرجة عن التصوف واﻷولياء )أربع رسائل تجيب عن أسئلة حول اﻷولياء والذكر
علم كﻼم
غازي عناية ،اﻷستاذ الدكتور
إساءة الحضارة الرأسمالية والشيوعية إلى ﷲ
ﷴ أسامة عبد المجيد علم التجويد وعلوم قرآن 2011
أساس التجويد
2022
علم الكﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
أساس التقديس في علم الكﻼم )شموا(
2019
،الدكتور دراسات إسﻼمية  -فقه
المزوريالجامعية
والدراسات
إسماعيل
الرسائل
)سلسلةمصطفى
أساليب الوقاية من اﻻلتجاء إلى الطﻼق من منظور الشريعة اﻹسﻼمية أردوان
2010
حديث
آدم بمبا ،الدكتور
أسامي اﻷحاديث النبوية في مصادر التراث الشرعي
2014
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري علوم القرآن وحديث
أسباب نزول القرآن  -كرتونيه  -لونان
2000
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري علوم القرآن وحديث
أسباب نزول القرآن  20×14 -كرتونيه
2016
أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري علوم القرآن وحديث
أسباب نزول القرآن  -مجلد  -محقق
2019
علوم الحديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب ورود الحديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أخﻼق وأحكام فقهية
إسبال الكساء على النساء ويليه )تحفة الجلساء برؤية ﷲ للنساء(
2002
ﷴ بن سالم بن حسين/الكدادي البيحاني أحكام فقهية وأخﻼق
أستاذ المرأة
عدنان بن عبد ﷲ زهار أحكام فقهية وتصوف 2002
اﻻستبشار برؤى النبي المختار ويليه )قرة العينين في استحباب مسح الوجه بالكفين(
أبي الطيب مولود السريري السوسي فقه عام وأحكام فقهية 2009
استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ اﻹسﻼمي
2005
حديث وعقيدة
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
استجﻼب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول )ص( وذوي الشرف
2014
أوراد وشمائل
ﷴ/الكتاني الحسني
وأنموذجبنالكماﻻت
الهدى ﷴ الباقر
الخيرات
استجﻼب الفيوضات من منشئ المخلوقات في الصﻼة والسﻼم على دليل أبي
2011
أصول فقه
فاروق عبد ﷲ كريم ،الدكتور
اﻻستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه اﻹسﻼمي
2012
أصول فقه
ﷴ عبد الكريم ،الدكتور
المعاصرة
اﻻستحسان في الشريعة اﻹسﻼمية )موقعة بين أصول التشريع وتطبيقاته الفقهية راسم
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي سياسة شرعية وأحكام فقهية
اﻻستخراج ﻷحكام الخراج
2007
عقيدة وأحكام فقهية
عبد الكريم هجيج طعمة الحديثي ،الدكتور
اﻻستخفاف بشعائر ﷲ عز وجل حكمه وأثره )دراسة موضوعية(
2018
حديث وفقه مالكي
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
اﻹستذكار  1/9مع الفهارس )طبعة جديدة ورق شموا(
2022
شروح  -حديث
طﻼل سليم الخالدي ،الدكتور
التسعة
أزمان آخر الزمان )استشرافات النبي )ص( ﻷزمنة الخير والشر في كتب الحديث فهد
2008
إسﻼميات
ﷴ عبد العزيز الخالدي
اﻻستشفاء بالقرآن
2021
فقه
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
اﻻستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد
2014
بﻼغة  -حديث
حسين علي الطائي
الجامعية
علي إبراهيم
والدراسات
ﷴ
اﻻستعارة في الحديث النبوي الشريف )صحيح البخاري( )سلسلة الرسائل
2001
اﻷنام حديث وفقه مالكي
الغماري
بسيد
الصديق
التوسل
ﷴ/ابن
جواز
أحمد بن
الفيض عن
)كشف اللثام
أبي
اﻻستعاضة بحديث وضوء المستحاضة ويليه )فصل القضاء( ويليه
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري حديث وعقيدة وفقه مالكي 2001
اﻻستعاضة بحديث وضوء المستحاضة ويليه )فصل القضاء(
2013
أدعية وأوراد
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
اﻻستغاثة الكبرى بأسماء ﷲ الحسنى
2003
حديث
الطاهر/الفاسي الفهري
الحفيظردبن الشمس
استنزال السكينة الرحمانية بالتحديث باﻷربعين البلدانية ويليه )مزيل اللبس منعبدحديث
ً
دراسات  -تفسير قرآن  -تصوف2019
الكبير/الكتاني الحسني
الكتانية
)النفائسبن عبد
بيوتا" الفيض ﷴ
أبي
كتاب اﻻستيذان في تفسير قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا ﻻ تدخلوا
2010
سير وتراجم
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
اﻻستيعاب في معرفة اﻷصحاب 1/4
2016
تراجم
شموا(الدين أبي الحسن علي/ابن اﻷثير الجزري
أسد الغابة في معرفة الصحابة  1/8مع الفهارس )طبعة جديدة ورق عز
2018
تصوف
شكري/اﻷلوسي البغدادي
الصيادي
المعالي محمود
أبي الهدى
اﻷسرار اﻹلهية شرح القصيدة الرفاعية في مدح السيد أحمد الرفاعي ﻷبي
ﷴ كمال مشكاةدراسات  -تفسير قرآن  -حديث 2020
أسرار جديدة من سورة الكهف وكشف حقيقة ذي القرنين والمهدي والدجال
2006
معارف عامة
أسرار السحر والسحرة وبيان دجلهم في اﻻستخارة بالفنجان وضرب الرمل علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فقه  -عبادات
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
أسرار الصﻼة ومهماتها من كتاب إحياء علوم الدين
2018
علوم الحديث
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
اﻷسرار المرفوعة في اﻷخبار الموضوعة )شموا(
2006
سير وتراجم
عزيز رشيد ﷴ الدايني ،الدكتور
أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري
2019
فقه شافعي
بن ﷴ/ابن أبي شريف
للقزويني
الحاوي الدين ﷴ
كمال
اﻹسعاد بشرح اﻹرشاد ﻻبن المقري )وهو شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك
حديث
سيد كسروي حسن
إسعاد الرائي بأفراد وزوائد النسائي على الكتب الخمسة 1/2
2006
طب نبوي
مجدي باسلوم ،الدكتور والسيد يوسف ﷴ اﻻهدل
إسعاد الناس للوقاية من السحر والخناس
2015
فقه
ﷴ العربي المالكي/التباني
إسعاف المؤمنين والمؤمنات بجواز القراءة ووصول ثوابها لﻸموات
2013
عائض القرني ،الدكتور
أسعد إمرأة في العالم
2011
تصوف
عبد الكريم بن إبراهيم/الجيلي
اﻹسفار عن رسالة اﻷنوار فيما يتجلى ﻷهل الذكر من اﻷنوار ﻻبن عربي
2011
عقيدة
عبد العزيز البدري
اﻹسﻼم بين العلماء والحكام
عقيدة
أبي النصر مبشر/الطرازي الحسيني
اﻹسﻼم )الدين الفطري اﻷبدي(
عقيدة
ﷴ رضا
اﻹسﻼم والمدنية
2011
عقيدة
مصطفى حلمي ،الدكتور
اﻹسﻼم واﻷديان دراسة مقارنة
2004
عقيدة وعلم كﻼم
عماد علي عبد السميع حسين ،الدكتور
اﻹسﻼم واليهودية  -دراسة مقارنة من خﻼل سفر الﻼويين
2012
تصوف
عبد الباقي مفتاح
كتاب اﻻسم اﻷعظم
حديث وتاريخ
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد
2007
عقيدة وعلم كﻼم
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
اﻷسماء والصفات  - 1/2ابن تيمية
2014
حديث وعقيدة
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
كتاب اﻷسماء والصفات  -البيهقي
مﻼ طيب عبد ﷲ البحركي ،الشيخ
فقهية(
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فقه
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ISBN
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السعر $عنوان الكتاب
سعة
 140.00أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/9
4
2003
حديث
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
 12.00أسنى المطالب في صلة اﻷقارب )فضائل صلة الرحم وتحريم قطيعتها(
X
53
حديث
ﷴ بن درويش بن ﷴ/البيروتي الشافعي
 11.00أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
61
2003
أبي الوفاء علي بن عطية/الشيخ علوان الحموي حديث وأحكام فقهية
أسنى المقاصد في تعظيم المساجد ويليه )فضل بناء المسجد(
3.00
285
2003
أصول فقه
اﻹسهام ببيان منهج ابن حزم في تعليل اﻷخبار من خﻼل كتابه اﻹحكام أبي الفضل بدر بن عبد اﻹله/العمراني الطنجي
4.00
144
2020
فقه مالكي
أبي بكر حسن/الكشناوي
 19.00أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام اﻷئمة مالك 1/2
25
أبي الربيع سليمان بن عبد القوي/الصرصري تفسير قرآن وأصول فقه 2005
 17.00اﻹشارات اﻹلهية الى المباحث اﻷصولية تفسير القرآن العظيم
36
2007
علم كﻼم وعقيدة
إشارات المرام من عبارات اﻹمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين كمال الدين أحمد بن حسن/البياضي زاده البسنوي
9.50
70
2003
سيرة نبوية
عﻼء الدين مغلطاي بن قليج/البكجري الحنفي
اﻹشارة إلى سيرة سيدنا ﷴ المصطفى )ص(
9.50
65
2022
علم الكﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
اﻹشارة في علم الكﻼم
8.00
80
2011
أصول فقه
أبي الوليد سليمان بن خلف/القاضي الباجي
اﻹشارة في أصول الفقه
5.50
126
ﷴ بن رسول/البرزنجي الحسيني أشراط الساعة وعقيدة 2015
اﻹشاعة ﻷشراط الساعة
5.00
162
ﷴ بن رسول/البرزنجي الحسيني أشراط الساعة وعقيدة 2010
اﻹشاعة ﻷشراط الساعة مع تعليقات المحدث العﻼمة ﷴ زكريا الكاندهلوي
9.50
58
2022
فقه شافعي
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 17.00اﻷشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية )طبعة جديدة ورق شموا(
34
أبي عبد ﷲ ﷴ/صدر الدين ابن الوكيل فقه شافعي وأحكام فقهية 2002
 12.00اﻷشباه والنظائر في فقه الشافعية
X
55
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي فقه شافعي وأحكام فقهية 2016
 24.00اﻻشباه والنظائر  1/2السبكي
29
2019
فقه حنفي
زين الدين بن إبراهيم بن ﷴ/ابن نجيم
 12.00اﻷشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان )طبعة جديدة ورق شموا(
62
عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور أشراط الساعة وعقيدة 2003
أشراط الساعة الصغرى والكبرى
3.00
X
180
2019
فقه مالكي
أبي ﷴ عبد الوهاب بن علي/ابن نصر المالكي
 33.00اﻹشراف على نكت مسائل الخﻼف 1/2
29
2019
فقه
اﻹشراف على مذاهب أهل العلم في اﻻجتماع واﻻختﻼف ) 1/5شموا( أبي بكر ﷴ بن إبراهيم/ابن المنذر النيسابوري
95.00
8
2022
اﻹشراف على علم أصول اﻻختﻼف )دراسة في أصول اﻻختﻼف ومآﻻته( ) 1/2شموا حسن السيد دياب ،الدكتور دراسات  -علم اﻷصول
35.00
20
2019
مناقب
إبراهيم الشافعي/السمهودي
 12.00اﻹشراف على فضل اﻷشراف
49
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا حديث وسير وتراجم
اﻹشراف على مناقب اﻷشراف
5.00
125
2008
تصوف
الطاهر بدوي ،الشيخ
إشراقات أحكام في حكم
2.50
272
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ دعوة إسﻼمية وأخﻼق 2007
اﻹشراقات الروحانية في الخطب المنبرية والعظات الدينية
8.50
70
2020
تصوف
الخالدي ،اﻻستاذ
العمراني المديد
تفسير البحر
من السﻼم
اﻹشراقات الزاهرة في سلوك طريق اﻵخرة )إشارات صوفية عرفانية مختارة عبد
 176كتاب ناشرون 5.00
2012
العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي حديث وشمائل نبوية
حجر(
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ومعه )كتاب جواهر الدرر في مناقب ابن أبي
14.00
41
2004
أحكام فقهية
ﷴ المختار بن عابدين بن المختار الشنقيطي
إشعار المتزوج بما في الخروج النسوي والتبرج
4.00
144
2018
دراسات إسﻼمية
فاطمة العلمي
إشكالية المنهج في قراءة التراث اﻹسﻼمي عند مفكري العرب المعاصرين
6.00
توزيع
102
2018
دراسات إسﻼمية
إشكالية تأويل النص ومفهومه بين اﻻنضباط واﻻنفﻼت )نماذج تطبيقية قديمة ومعاصرة هﻼل درويش ،الدكتور
6.00
126
سعيد السداوي أخﻼق وآداب إسﻼمية 2017
 18.00أشهر آفات اللسان وبآخره فضيلتا الصدق وحفظ اللسان
34
2001
قراءات
للعشرة
الشافعي الحفيان
السميعالمتممة
الثﻼث
القراءاتعبد
أشهر المصطلحات في فن اﻷداء وعلم القراءات ويليه متن الدرة المضية فيأحمد محمود
9.00
74
المجيد بكر ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2010
المبادئ
عصمت عبد
أصالة الفقه اﻹسﻼمي )دراسة في العﻼقة بين الفقه اﻹسﻼمي والقوانين القديمة وأصالة
9.50
59
تاريخ وأصول فقه
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين
8.00
84
أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين ،الدكتور فقه شافعي ومعاجم فقهية 2011
اصطﻼح الشافعية من خﻼل اصطﻼح النووي في منهاج الطالبين
2.50
404
واﻷحوالبن أحمد/القاشاني تصوف ومعاجم صوفية 2012
اصطﻼحات الصوفية ويليه رشح الزﻻل في شرح اﻷلفاظ المتداولة بين أرباب اﻷذواقعبد الرزاق
8.50
72
2017
فقه حنفي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/الشيباني
 120.00اﻷصل المعروف بـ )المبسوط( في الفقه على المذهب الحنفي ) 1/6شموا(
6
علم كﻼم
موريس بوكاي ،الدكتور
أصل اﻹنسان بين العلم والكتب السماوية
5.00
توزيع X
130
شروح  -منظومات  -أصول فقه2022
)شموا(بن بن عمر السيناوني/الغدامسي الزيتوني
اﻷصل الجامع ﻹيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع  1/3حسن
40.00
18
ﷴ نور الدين أسوم دعوة إسﻼمية وأخﻼق 2008
إصﻼح العلماء وصناعة الفقهاء
7.00
81
علوم الحديث ولغة
أبي سليمان حمد بن ﷴ بن إبراهيم/الخطابي
إصﻼح غلط المحدثين
3.00
245
2013
حديث وأخﻼق
لونانسالم بن حسين/الكدادي البيحاني
إصﻼح المجتمع )شرح مائة حديث مختارة مما اتفق عليه البخاري ومسلم( -ﷴ بن
9.50
60
2018
أحكام فقهية
ﷴ جمال الدين بن ﷴ بن سعيد/القاسمي
إصﻼح المساجد من البدع والعوائد
6.00
90
2022
فراس بن ﷴ بن ساسي ،الدكتور دراسات  -علوم الحديث
أصول البحث العلمي في منهج المحدثين
4.00
240
2021
أصول فقه
أبي بكر أحمد بن علي/الرازي الجصاص
 30.00أصول الجصاص المسمى )الفصول في اﻷصول( 1/2
20
2002
علم كﻼم
أبي منصور عبد القاهر بن طاهر/التميمي البغدادي
أصول الدين
9.50
59
2015
تصوف
ﷴ المدني ،الشيخ
 53كتاب ناشرون  14.00اﻷصول الدينية في شرح الرسالة العﻼوية
2020
أصول فقه
أبي بكر ﷴ بن أحمد بن أبي سهل/السرخسي
 21.00أصول السرخسي ) 1/2طبعة جديدة ورق شموا(
23
2019
عقيدة
حنبل الشيباني
والجماعة
السنةبن ﷴ/ابن
وبيانﷲ أحمد
أبي عبد
مجموع في اﻻعتقاد يشتمل على :أصول السنة ورسالة اﻹمام أحمد للمتوكل
2.50
332
2012
حديث وعقيدة
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
أصول السنة
8.50
71
2014
أصول فقه
ومنقحةبن ﷴ/الشاشي
مصححةعلي أحمد
جديدة الدين أبي
أصول الشاشي وبهامشه )عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي(  -طبعة نظام
8.50
76
2010
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
أصول الطريق ويليه )النبذة الشريفة(
4.00
162
عبد الحكيم الرميلي ،الدكتور دراسات  -أصول فقه مالكي 2021
 12.00اﻷصول العقلية في فقه السادة المالكية
50
أحمد عبد الجواد ،الشيخفقه عام والفرائض والمواريث
أصول علم المواريث )قسمة التركة بالطريقة الحسابية وبالقيراط(
5.00
X
130
2005
أصول فقه
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
اﻷصول والفروع
8.50
87
2017
دراسات أصولية
عبد المجيد الزروقي ،الدكتور
 24.00أصول الفقه  -مسار عملية استنباط القانون اﻹسﻼمي )منهجية الفقه( وفلسفته
32
2021
حليم مرزاقي ،الدكتور دراسات  -أصول فقه
 18.00أصول فقه اﻷقليات المسلمة وضوابطها )بين النظرية والتطبيق(
32
2015
ترتيل قرآن
ﷴ بنتاجة ،الدكتور
أصول فن تﻼوة القرآن الكريم )دراسة لمفهوم التغني باﻷلحان الصوتية وتقنيات اﻷداء القرآني
5.00
162
اﻷشعري سياسة شرعية وفقه عام 2009
عبود ،الدكتور
المجيدواليه
المؤمنين إلى
اﻷصول القضائية في رسالة الفاروق عمر )رضي ﷲ عنه( وهي رسالة من أمير ماهر عبد
3.50
198
2006
أصول فقه
عبد الحفيظ قطاش
اﻷصول الكبرى لنظرية المقاصد
5.00
144
يوسف تمل ،الدكتور دراسات  -أصول فقه حنفي 2022
 20.00أصول مقاصد الشريعة عند أبي بكر الجصاص )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
40
2021
عبد الحكيم الرميلي ،الدكتور دراسات  -أصول الفقه
 12.00اﻷصول النقلية في فقه السادة المالكية
50
،الدكتور سياسة شرعية وأحكام فقهية 2004
وغيرها
السميع حسين
اﻹسﻼمية
علي عبد
اﻷصولية
اﻷصولية اﻹسﻼمية واﻷصوليات الدينية اﻷخرى  -دراسة دينية مقارنة بين عماد
6.00
108
ﷴ جواد النوري ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -لغة  -علوم قرآن 2022
 10.00إضاءات قرآنية )دراسة لغوية بيانية(
80
2015
علم القراءات
علي ﷴ الضباع ،الشيخ
اﻹضاءة في بيان أصول القراءة
8.50
89
2010
شعر وأدعية
النحويأحمد/اﻷنصاري
بن ﷴ بن
زكرياابن
لﻺمام
يحيى
بالمنفرجة
أبي
اﻷضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة )شرح القصيدة الشهيرة
3.00
252

61

المؤلف

موضوع

سنة

أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري

فقه شافعي

2021

ISBN
978-2-7451-7122-1
978-2-7451-7096-5
978-2-7451-7963-0
978-2-7451-6058-4
978-2-7451-6440-7
978-2-7451-6107-9
978-2-7451-2204-9
978-2-7451-7209-9
978-2-7451-0338-3
978-2-7451-0339-0
978-2-7451-4844-5
978-2-7451-4935-0
978-2-7451-3354-0
978-2-7451-0148-8
978-2-7451-0103-7
978-2-7451-0341-3
978-2-7451-0342-0
978-2-7451-2991-8
978-2-7451-0082-5
978-2-7451-0343-7
978-2-7451-4513-0
978-2-7451-9125-0
978-2-7451-9729-0
978-2-7451-0164-8
978-2-7453-4738-7
978-2-7451-4625-0
978-2-7451-4618-2
978-2-7451-4358-7
978-2-7451-4626-7
978-2-7451-4627-4
978-2-7451-4620-5
978-2-7451-4628-1
978-2-7451-4623-6
978-2-7451-4638-0
978-2-7451-4629-8
978-2-7451-4551-2
978-2-7451-0344-4
978-2-7451-3026-6
978-2-7451-6115-4
978-2-7451-5694-5
978-2-7451-4600-7
978-2-7451-0346-8
978-2-7451-4956-5
978-2-7452-1485-0
978-2-7451-3023-5
978-2-7451-6824-5
978-2-7451-8537-2
978-2-7451-3836-1
978-2-7451-5578-8
978-2-7451-3769-2
978-2-7451-6099-7
978-2-7451-5178-0
978-2-7451-0353-6
978-2-7451-4406-5
978-2-7451-7162-7
978-2-7451-0348-2
978-2-7451-5293-0
978-2-7451-6119-2
978-2-7451-8355-2
978-2-7451-7872-5
978-2-7451-0351-2
978-2-7451-3984-9
978-2-7451-8345-3
978-2-7451-8679-9
978-2-7451-7126-9
978-2-7451-9431-2

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 105.00أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  1/10لونان
5
ﷴ اﻷمين بن ﷴ المختار الجكني/الشنقيطي
 42.00أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1] 1/10م شموا[ لونان
14
عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ الدكتور
أضواء على السياسة الشرعية في ضوء القواعد الفقهية
5.00
162
عبد الباقي مفتاح
أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه
9.00
68
عبد الباقي مفتاح
 12.00أضواء على الشيخ عبد القادر الجيﻼني وانتشار طريقته
51
عبد الباقي مفتاح
أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية
9.50
62
أبي الفضل ﷴ بن طاهر بن علي/المقدسي
 70.00أطراف الغرائب واﻷفراد من حديث رسول ﷲ  -للدارقطني 1/5
9
المالكي المكي/ﷴ ابن السيد علوي
اطمئنان القلوب بذكر عﻼم الغيوب
 180كتاب ناشرون 3.50
رحمة ﷲ بن خليل الرحمن/الهندي
 12.00إظهار الحق
47
أبي بكر ﷴ بن موسى/الحازمي الهمذاني
اﻻعتبار في الناسخ والمنسوخ من اﻵثار
7.00
93
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي/الشاطبي
 12.00اﻻعتصام )طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(
51
كتاب اﻻعتقاد  -عقيدة مروية عن اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان أبي العﻼء صاعد بن ﷴ/اﻹستوائي النيسابوري
7.00
74
أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز/التميمي
اعتقاد اﻹمام المنبل أبي عبد ﷲ أحمد بن حنبل
3.00
216
عﻼء الدين علي بن إبراهيم بن داود/ابن العطار
اﻻعتقاد الخالص من الشك واﻻنتقاد
4.00
240
اﻻعتقاد الصريح من الجامع الصحيح لﻺمام البخاري )جمع وترتيب( أبي عبد ﷲ جعفر أبي قاسم/العزاوي اﻹكيسلي
7.00
89
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
اﻻعتقاد على مذاهب أهل السنة والجماعة
4.50
X
125
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازي
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين
2.00
X
170
أبي بكر ﷴ بن جعفر بن سهل/الخرائطي
 12.00اعتﻼل القلوب في أخبار العشاق والمحبين
57
أبي إسماعيل موسى بن الحسين/المقرئ المعدل
 12.00اﻻعتماد في الحروف المشكلة في القرآن الكريم
70
اﻻعتناء في الفرق واﻻستثناء ) 1/2كتاب يبحث في قواعد الفقه وفروعه( بدر الدين ﷴ بن أبي بكر/البكري الشافعي
30.00
X
17
صدر الدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
إعجاز البيان في تفسير أم القرآن )سورة الفاتحة(
9.00
64
،الدكتور
المقدس
فتوحي
والكتاب
اﻹعجاز التاريخي في مفهوم المسيح في القرآن العظيم )دراسة مقارنة بين القرآن الكريم لؤي
5.00
192
محمود بن أحمد الحنفي/القونوي
اﻹعجاز في وجوه اﻻعتراض على التمسك باﻷدلة الشرعية
5.00
200
إندونيسيا خالد حسون
اﻹعجاز في دعاء الرسول )ص(
3.00
225
كتاباالعبيدي ،الدكتور
صديق
عشر
أحدفائق
سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية ) 1/15خمسة عشر جزا فيخالد
40.00
15
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
اﻵثار والتاريخ ]جزء  1من سلسلة إعجاز القرآن[
5.50
135
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
المادة والطاقة ]جزء  2من سلسلة إعجاز القرآن[
3.00
243
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
الفلك ]جزء  3من سلسلة إعجاز القرآن[
3.00
252
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
اﻷرض ]جزء  4من سلسلة إعجاز القرآن[
3.00
216
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
الرياح والسحب والمياه والبحار ]جزء  6-5من سلسلة إعجاز القرآن[
4.00
160
النبات واﻹنبات والحيوانات والحشرات ]جزء  8-7من سلسلة إعجاز القرآن[ خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
3.00
270
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
الطب والصيدلة والعﻼج ]جزء  10-9من سلسلة إعجاز القرآن[
3.50
198
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
الوراثة واﻻستنساخ ]جزء  11من سلسلة إعجاز القرآن[
3.50
216
العبيدي ،الدكتور
صديقالقرآن
سلسلةفائقإعجاز
الجملة العصبية والطب النفسي واﻷحﻼم والباراسايكولوجي ]جزء  13-12من خالد
3.00
200
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
اﻻقتصاد واﻻجتماع ]جزء  14من سلسلة إعجاز القرآن[
5.50
135
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
آخر الزمان ]جزء  15من سلسلة إعجاز القرآن[
3.00
225
أبي بكر ﷴ بن الطيب/الباقﻼني
إعجاز القرآن  -للباقﻼني
6.50
91
مصطفى صادق الرافعي
إعجاز القرآن والبﻼغة النبوية  -للرافعي
8.50
78
اﻹعجاز القرآني في أسلوب العدول عن النظام التركيبي النحوي والبﻼغي حسن منديل حسن العكيلي ،اﻷستاذ الدكتور
6.00
117
سهام خضر
 14.00اﻹعجاز اللغوي في فواتح السور
47
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
أعجب العجب في بدع شهر رجب
8.50
72
أبي عبد ﷲ الحسين بن أحمد/ابن خالويه
إعراب ثﻼثين سورة من القرآن الكريم
7.00
76
أبي جعفر ﷴ بن أحمد/ابن خالويه اﻷصبهاني
 14.00إعراب القراءات السبع وعللها
42
أحمد الدعاس وأحمد حميدان وإسماعيل القاسم
 40.00إعراب القرآن الكريم 1/3
توزيع
17
أبي جعفر أحمد بن ﷴ بن إسماعيل/النحاس
 55.00إعراب القرآن  - 1/5النحاس
12
أبي البقاء محب الدين عبد ﷲ/العكبري
إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
9.00
74
ظفر أحمد العثماني/التهانوي
 300.00إعﻼء السنن  1/22في  14مجلد مع الفهارس )شموا(
3
الزكاة بن موسى/عياض اليحصبي
أبي الفضل
الصﻼة -
اﻹعﻼم بحدود قواعد اﻹسﻼم بيان أركان اﻹسﻼم الخمسة الشهادتان  -القاضي
2.00
480
عﻼء الدين مغلطاي بن قليج/البكجري الحنفي
 42.00اﻹعﻼم بسنته عليه السﻼم شرح سنن ابن ماجه اﻹمام 1/3
15
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
اﻹعﻼم بفتاوى أئمة اﻹسﻼم حول مولده عليه الصﻼة والسﻼم
9.50
60
النميري/ﷴ بن عبد الرحمن بن علي
كتاب اﻹعﻼم بفضل الصﻼة على النبي )ص( والسﻼم
7.50
88
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
 70.00اﻹعﻼم بفوائد عمدة اﻷحكام  1/5لونان
10
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
اﻹعﻼم بقواطع اﻹسﻼم
3.00
190
اﻹعﻼم بمناقب اﻹسﻼم ويليه شرح أم البراهين ويليه ثﻼث رسائل في العقيدة أبي الحسن ﷴ بن يوسف/العامري
5.00
153
أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر/الحدوشي
إعﻼم الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض
5.50
135
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
إعﻼم الساجد بأحكام المساجد
7.00
X
53
أبي سليمان حمد بن ﷴ بن إبراهيم/الخطابي
 36.00أعﻼم السنن في شرح صحيح البخاري 1/2
21
وليد نور
إعﻼم المسلمين بحقوق سيد المرسلين )ص(
7.50
84
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 24.00أعﻼم الموقعين عن رب العالمين )مجلد شموا لونان(
28
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 30.00أعﻼم الموقعين عن رب العالمين ) 1/2لونان(
19
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري
أعﻼم النبوة
4.50
150
تقي الدين أبي الصدق الدمشقي/ابن قاضي عجلون
إعﻼم النبيه بما زاد عن المنهاج من الحاوي والبهجة والتنبيه
5.00
135
جاسم ياسين الدرويش ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00أعﻼم نساء اﻷندلس
66
شهاب الدين أبي حفص عمر بن ﷴ/السهروردي
اعﻼم الهدى وعقيدة ارباب التقى ويليه )رسالة الفقر(
 135كتاب ناشرون 5.00
أعلى المراتب من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )رضي ﷲ عنه( علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
18.00
36
إيهاب طلعت عبد الخالق ،الدكتور
اﻷعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما
3.00
240
ﷴ اﻷمين بن ﷴ المختار الجكني/الشنقيطي
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موضوع

سنة

تفسير قرآن وبﻼغة

2020

تفسير قرآن وبﻼغة

2011

سياسة شرعية

2014

تصوف وسير وتراجم

2009

تصوف وسير وتراجم

2014

تصوف وسير وتراجم

2009

حديث
تصوف

2018

علم كﻼم وعقيدة

2009

علوم حديث

2010

عقيدة

2016

عقيدة

2005

حديث وعقيدة

2001

عقيدة

2022

عقيدة

2016

حديث وعقيدة
علم كﻼم وعقيدة
حديث وأخﻼق

2001

دراسات قرآنية

2016

فقه شافعي
تفسير قرآن

2005

مقارنة أديان  -دراسات

2018

علم الجدل  -علم اﻷصول

2022

شمائل ﷴية  -دعاء

2015

علوم قرآن

2005

علوم قرآن

2005

علوم قرآن

2010

علوم قرآن

2009

علوم قرآن

2010

علوم قرآن

2005

علوم قرآن

2009

علوم قرآن

2010

علوم قرآن

2009

علوم قرآن

2005

علوم قرآن

2005

علوم قرآن

2010

علوم القرآن وعلم كﻼم

2016

إعجاز قرآني

2013

علوم القرآن

2009

علوم قرآن

2008

حديث وأحكام فقهية

2004

إعراب قرآن ولغة

2010

إعراب قرآن ولغة

2013

إعراب قرآن

2004

إعراب قرآن ولغة

2020

إعراب حديث ولغة

2011

حديث

2017

فقه عام وأحكام فقهية

2007

حديث

2007

سيرة نبوية وأحكام فقهية

2020

سيرة نبوية وحديث

2009

حديث وأحكام فقهية

2007

فقه شافعي وأحكام فقهية
علم كﻼم

2006

فقه عام وأحكام فقهية

2011

فقه شافعي وأحكام فقهية
شرح حديث

2007

سيرة نبوية وعقيدة

2009

أصول فقه

2014

أصول فقه وفقه حنبلي

2012

عقيدة
فقه شافعي

2005

تراجم نساء

2017

تصوف  -عقائد

2016

سير وتراجم

2011

أدعية وأوراد وأذكار

2022

ISBN

السعر$

سعة

43 978-2-7451-4659-5

14.00

180 978-2-7451-4788-2

4.00

36 978-2-7451-4296-2

15.00

126 978-2-7451-5303-6

6.00

40 978-2-7451-3846-0

14.00

30 978-2-7451-0356-7

18.00

216 978-2-7451-7464-2

3.00

150 978-2-7451-0357-4

4.00

135 978-2-7451-7327-0
150 978-2-7453-0358-1
34 978-2-7451-9400-8

6.00
توزيع X

كتاب ناشرون 19.00

180 978-2-7451-5164-3

4.00

160 978-2-7451-4241-2
50 978-2-7451-2605-4

4.00
X

40 978-2-7451-9649-1
70 978-2-7451-7257-0

4.50

8.00
15.00

كتاب ناشرون 9.00

68 978-2-7451-5492-7

9.50

162 978-2-7451-8340-8

كتاب ناشرون 6.00
14.00

49 978-2-7451-0363-5
17 978-2-7451-0362-8
42 978-2-7451-5124-7

24.00
X

10.00

47 978-2-7451-2688-7

14.00

25 978-2-7451-4563-5

21.00

19 978-2-7451-4479-9

42.00

66 978-2-7451-5508-5

9.50

49 978-2-7451-9425-1

18.00

81 978-2-7451-5094-3

8.50

85 978-2-7451-7307-2
334 978-2-7451-0364-2

7.00
X

2.50

330 978-2-7451-0365-9

2.50

162 978-2-7451-7896-1

5.00

216 978-2-7451-9403-9

كتاب ناشرون 3.50

63 978-2-7451-5894-9

9.00

978-2-7451-5727-0

120.00

5

66 978-2-7451-5048-6

8.00

66 978-2-7451-8446-7

12.00

978-2-7451-0367-3

6

120.00

978-2-7451-7021-7

7

120.00

30 978-2-7451-9677-4
978-2-7451-5591-7

24.00
120.00

5

70 978-2-7451-4475-1

9.50

128 978-2-7451-7805-3

4.00

60 978-2-7451-9827-3
53 978-2-7451-0369-7

12.00
X

70 978-2-7451-9845-7
48 978-2-7451-9702-3

9.00
8.00

كتاب ناشرون 18.00

150 978-2-7453-0372-7

توزيع

3.00

504 978-2-7451-4309-9

توزيع

1.50

108 978-2-7451-2534-7

6.00

189 978-2-7451-3554-4

3.50

126 978-2-7451-4449-2
98 978-2-7451-0375-8

5.50
X

5.50

57 978-2-7451-7002-6

9.50

135 978-2-7451-4028-9

5.50

240 978-2-7451-3686-2

3.00

978-2-7451-8234-0

5

95.00

135 978-2-7451-4558-1

5.00

68 978-2-7451-4890-2

12.00

53 978-2-7451-4232-0

14.00

76 978-2-7451-4807-0

8.50

83 978-2-7451-5302-9

8.50

64 978-2-7451-4850-6

9.50

198 978-2-7451-7159-7

4.00

72 978-2-7451-7314-0

9.50

72 978-2-7451-7514-4

كتاب ناشرون 9.00

72 978-2-7451-6446-9

8.50

المؤلف

عنوان الكتاب
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  -لونان
جمال الدين يوسف بن حسن الصالحي/ابن المبرد أحكام فقهية وفقه حنبلي 2006
اﻻغتراب في أحكام الكﻼب
2022
تصوف وأدعية
ومصححةعبد اللطيف ناصر الدين الخطيب
اﻹفاضة الكبرى )مجموع اﻷوراد العامة والخاصة(  -طبعة جديدة منقحةناصر الدين
2007
سياسة شرعية
أحمد عبد وطبان الجنابي ،الدكتور
افتراءات العشماوي في كتابه الخﻼفة اﻻسﻼمية
2004
علم كﻼم
يحيى مراد ،الدكتور
افتراءات المستشرقين على اﻹسﻼم والرد عليها
المذاهب فقه مقارن
الشيباني
اختﻼف
فيهبيرة
ﷴ/ابن
المواهب
جزيليحيى بن
المظفر
مقدمته
اﻹفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب اﻷربعة  1/2وفي أبي
2012
فقه مقارن
أخرىبن ﷴ/المحلي الشافعي
اﻹفصاح عن عقد النكاح )كل ما يخص أحكام النكاح على المذاهب اﻷربعة مع مسائلحسين
2021
مدائح نبوية
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
أفضل الصلوات على سيد السادات
2016
وعظ
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
إقامة البراهين لبيان وسائل وأسباب اليقين
ﷴ جوده صوان حديث وأدعية وأذكار
اﻻقتداء في الذكر والدعاء
2018
علوم الحديث
الدين -أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
الصحاح
اﻹقتراح في بيان اﻻصطﻼح وما أضيف إلى ذلك من اﻷحاديث المعدودة من تقي
2006
علوم الحديث
الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
الصحاح -
تقي
اﻹقتراح في بيان الصطﻼح وما أضيف إلى ذلك من اﻷحاديث المعدودة من
2020
علم كﻼم وعقيدة
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
اﻻقتصاد في اﻻعتقاد
عقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم
2021
فقه مالكي
موسى بن أبي علي الزناتي/الزموري
الجامعية(
والدراساتعمران
أبي
اقتضاب السهل في اختصار أحكام ابن سهل )سلسلة الرسائل
2011
علوم خفية
جﻼل عبده خدشي
اقرأ كفك بنفسك
2007
أحكام فقهية
أحمد بن عبد الكريم نجيب ،الدكتور
أقسام البدعة وأحكامها
2018
تصوف
الخالدي ،اﻻستاذ
والصوفية
العمراني
والذوقية
عبد السﻼم
اﻷقمار المشرقة ﻷهل الشريعة والطريقة والحقيقة )كتاب جامع للعلوم الشرعية
فقه شافعي
أبي بكر ﷴ بن إبراهيم/ابن المنذر النيسابوري
اﻹقناع  -ﻻبن المنذر
2021
فقه شافعي
شمس الدين ﷴ بن ﷴ/الخطيب الشربيني
اﻹقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/2
2006
فقه شافعي
شمس الدين ﷴ بن ﷴ/الخطيب الشربيني
اﻹقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) 20×28 -ابيض(
2009
قراءات
أبي جعفر أحمد بن علي/ابن خلف اﻷنصاري
اﻹقناع في القراءات السبع
2005
فقه مقارن
أبي الحسن علي بن ﷴ/ابن القطان الفاسي
اﻹقناع في مسائل اﻹجماع 1/2
2004
فقه حنبلي
1/3الدين أبي النجا موسى بن أحمد/الحجاوي
اﻹقناع لطالب اﻻنتفاع في فقه اﻹمام المبجل أبي عبد ﷲ أحمد بن حنبلشرف
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ فقه عام وأحكام فقهية 2008
أقوال اﻷئمة الثقات في أحكام الجنائز واﻷموات
2019
البرزنجي ،الدكتور دراسات  -تفسير قرآن
الجامعية
آدم رسول
والدراسات
أيوب
أقوال اﻷكثرية في التفسير بالمأثور في القرنين  4و  5هـ )سلسلة الرسائل
ﷴ بن علي/دنيه الرباطي أحكام فقهية وفقه مالكي 2006
اﻷقوال الحسان الراقية في اﻷجوبة المختارة السامية )كتاب لطيف في النوازل(
2012
إسﻼميات
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد ﷲ/الشبلي
آكام المرجان في أحكام الجان
فقه حنفي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/الشيباني
اﻻكتساب في الرزق المستطاب
حديث وأخﻼق
أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق/الحربي
إكرام الضيف
2013
علوم قرآن
أبي اﻹخﻼص حسن بن عمار/الشرنبﻼلي
إكرام أولي اﻷلباب بشريف الخطاب
2019
عقيدة
برهان الدين/الحاكم بسيواس الروم
إكسير السعادات في أسرار العبادات )شموا(
2009
علوم قرآن
اﻹكسير في علم التفسير في أصول وقواعد تفسير القرآن الكريم سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي
ﷴ عبد الحق/ابن شاه الهندي الحنفي تفسير قرآن وعلم كﻼم 2011
اﻷكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل لﻺمام النسفي 1/7
2022
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اﻹكليل في استنباط التنزيل  -كرتونيه
2018
شروح حديث
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
اﻹكليل النادي شرح سنة الهادي
حديث وتاريخ
جعفر/ابن ماكوﻻ
اﻹكمال
ﷲ بن
تكملة
بن هبة
ومعه
واﻷنساب علي
اﻹكمال في رفع اﻻرتياب عن المؤتلف والمختلف في اﻷسماء والكنى أبي نصر
2011
حديث وتاريخ
عﻼء الدين مغلطاي بن قليج/البكجري الحنفي
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 1/6
2020
شروح  -حديث
أبي المجد عبد الحق بن سيف الدين/الدهلوي
اﻹكمال في أسماء الرجال على مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي )شموا(
2006
شرح حديث
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
إكمال المعلم بفوائد مسلم ومعه رجال صحيح مسلم  1/9لونان
التقاء المسيحين في آخر الزمان المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ عقيدة وأشراط الساعة 2004
2021
عقيدة
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
إلجام العوام عن علم الكﻼم )رسالة في مذهب أهل السلف(
2022
مناقب
ﷴ بن عمر أقسقوس أبي الزبير الكﻼوي
إلجام العوام عن الطعن في العلماء اﻷعﻼم
حديث
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد/الدارقطني
اﻹلزامات والتتبع
2021
يونس حمش خلف ﷴ الجوعاني ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -قرآن  -لغة
اﻷلفاظ المعربات في اﻵيات البينات )دراسة دﻻلية( )شموا(
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتميشروح  -منظومات  -تصوف 2020
ألفية التصوف لمصطفى البكري وشرحها
2021
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي علوم الحديث وشعر
ألفية السيوطي في علم الحديث
2004
علم كﻼم وعقيدة
أحمد خليفة اليوسف
ﷲ أحد ﷲ الصمد الدين في ميزان العلم والمنطق )دراسة تحليلية مقارنة(
2004
علم كﻼم وعقيدة
أحمد عبد الجواد ،الشيخ
ﷲ ﷻ إله واحد
2013
تصوف
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
ﷲ القصد المجرد في معرفة اﻻسم المفرد ويليه )حبة المحبة(
2012
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي حديث وأحكام فقهية
اﻹلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع
حديث
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
اﻹلمام بأحاديث اﻷحكام
زكري الفاسي تصوف وصلوات ﷴية 2010
الرحمن/ابنواحد
)جزءان بمجلد
ﷴ بن عبد
اﻹلمام واﻹعﻼم بنفثة من بحور علم ما تضمنته صﻼة القطب موﻻنا عبد السﻼم
2016
تصوف وأدعية
اﻹلهامات السنية في شروح الوظيفة الشاذلية المسماة )الصﻼة المشيشية( أبي ﷴ عبد السﻼم/ابن مشيش اﻹدريسي
2022
عقيدة وتوحيد
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
أم البراهين ويليها )شرح أم البراهين(
2019
فقه شافعي
إدريس/الشافعي
ومشكولة ومراجعة
ومصححةﷲ ﷴ بن
كتاب اﻷم  1/8ومعه مختصر المزني ومسند الشافعي )طبعة جديدة مضبوطة أبي عبد
2005
أصول فقه
عز الدين أبي ﷴ عبد العزيز/ابن عبد السﻼم
اﻹمام في بيان أدلة اﻷحكام ويليه تحرير المقال في مسالة اﻻنتقال
2005
فقه وسير وتراجم
عامر عواد هادي الغريري ،الدكتور
اﻹمام جعفر الصادق وآراؤه الفقهية )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
2005
عبد العزيز يحيى السعدي حديث وعلوم حديث
اﻹمام اﻷعظم أبو حنيفة والثنائيات في مسانيده
2005
الدوري ،الدكتور سير وتراجم وتاريخ
ابراهيموالكﻼم
واﻻصول
رياض احمد
اﻹمام الحافظ عبد ﷲ بن المبارك مواقفه الجهادية ومروياته التاريخية )اعﻼم الفقه
خضير جاسم حالوب سريد العزاوي سياسة شرعية وتاريخ 2007
اﻹمام عبد ﷲ بن وهب وآراؤه الفقهية في العبادات )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
2005
تاريخ وعلم كﻼم
حامد درع عبد الرحمن الجميلي ،الدكتور
اﻹمام الغزالي وآراؤه الكﻼمية )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
عبد الواحد جهداني ،اﻷستاذ سير وتراجم وعلم كﻼم 2011
اﻹمام أبو الحسن اﻷشعري ) 260هـ  324 -هـ( ومؤلفاته
إمام الحرمين ومنهجه في كتاب اﻹرشاد إلى قواطع اﻷدلة في أصول اﻻعتقادرائد سالم شريف الطائي ،الشيخ الدكتور سير وتراجم وعلم كﻼم 2012
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد سير وتراجم وتصوف 2012
اﻹمام الخراز أبي سعيد أحمد بن عيسى البغدادي )شيخ الفناء والبقاء(
2010
سير وتراجم
عبد الكريم دواح الحسيني ،السيد الدكتور
اﻹسﻼمي
إمام دار البعثة السيد ﷴ بن علوي المالكي الحسني وآثاره في الفكر حمد
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
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978-2-7451-8832-8
978-2-7451-2208-7
978-2-7451-9591-3
978-2-7451-0382-6
978-2-7451-4340-2
978-2-7451-7964-7
978-2-7451-9841-9
978-2-7451-3055-6
978-2-7451-6234-2
978-2-7451-0384-0
978-2-7451-0182-2
978-2-7451-0385-7
978-2-7451-4148-4
978-2-7451-7925-8
978-2-7451-7789-6
978-2-7451-9198-4
978-2-7451-0389-5
978-2-7451-4715-8
978-2-7451-5834-5
978-2-7453-0390-1
978-2-7451-7830-5
978-2-7451-6917-4
978-2-7451-4382-2
978-2-7451-8591-4
978-2-7451-3615-2
978-2-7451-5741-6
978-2-7451-5231-2
978-2-7451-7484-0
978-2-7451-0005-4
978-2-7451-8032-2
978-2-7451-7914-2
978-2-7452-1059-0
978-2-7451-7079-8
978-2-7451-6746-0
978-2-7451-5438-5
978-2-7451-6925-9
978-2-7451-3456-1
978-2-7451-0395-6
978-2-7451-7723-0
978-2-7451-5657-0
978-2-7451-6273-1
978-2-7451-4532-1
978-614-496-065-3
978-2-7451-5196-4
978-2-7451-7275-4
978-2-7451-7881-7
978-2-7451-4486-7
978-2-7451-6545-9
978-2-7451-8779-6
978-2-7451-5807-9
978-2-7451-4734-9
978-2-7451-8281-4
978-2-7451-7737-7
978-2-7451-6765-1
978-2-7451-8042-1
978-2-7451-7610-3
978-2-7451-6729-3
978-2-7451-9250-9
978-2-7451-4939-8

المؤلف

موضوع

السعر $عنوان الكتاب
سعة
إمام دار الهجرة مالك بن إنس )رضي ﷲ عنه(
5.50
135
2016
دراسات فقهية
كوجاباش التركي ،اﻷستاذ المساعد
الجامعية
ساواش
 18.00اﻹمام فخر الدين الزيلعي وكتابه تبيين الحقائق )سلسلة الرسائل والدراسات
47
اﻹمام سيدي ﷴ بن أحمد البوزيدي )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-3-ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور سير وتراجم وتصوف 2006
9.50
70
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتورسير وتراجم وسياسة شرعية 2007
اﻹمام علي بن أبي طالب رجل المثل والمبادئ ويليه موقف اليهود
4.00
171
ﷴ المنتصر با بن ﷴ الزمزمي/الكتاني سير وتراجم وعقيدة -مالكي 2008
اﻹمام مالك ويليه )سلفية اﻹمام مالك(
8.50
81
اﻹمام موﻻي عبد السﻼم بن مشيش )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-2-ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور سير وتراجم وتصوف 2013
4.00
162
المهدي التمسماني ،الدكتور سير وتراجم وتصوف 2007
بالمغرب
بن ﷴ
الشاذلية
ﷴ
اﻹمام موﻻي العربي الدرقاوي شيخ الطريقة الدرقاوية )أعيان من شيوخ
5.50
135
2018
سيرة
اﻹمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني وجهوده في الدعوة إلى ﷲ تعالىعبد الباسط أحمد ﷴ حسن ،الدكتور
9.50
72
2017
تاريخ وسيرة نبوية
الفهارس أحمد بن علي/المقريزي
العباس تقي الدين
 1/15مع
 210.00إمتاع اﻷسماع بما للنبي )ص( من اﻷحوال واﻷموال والحفدة والمتاع أبي
3
2021
دراسات  -فقه
جعفر/ابن ثعلب اﻷدفوي
عصر المؤلف
أبي الفضل
الدين في
كمالكتبت
 20.00اﻹمتاع بأحكام السماع )شموا( )محقق على سبع نسخ خطية منها نسخة
36
حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
اﻹمتاع باﻷربعين المتباينة السماع
3.50
202
2004
يوسفسير وتراجم وحديث
،اﻹمام
الكوثريأبي
زاهداﻹمام
اﻹمتاع بسيرة اﻹمامين الحسن بن زياد وصاحبه ﷴ بن شجاع ويليه حسن التقاضي فيﷴسيرة
8.50
72
عمر بن عيسى/الدبوسي زهد ورقائق ومواعظ 2015
اﻷعمال
عبد ﷲ بن
تبطلزيدقبول
اﻷمد اﻷقصى )وهو كتاب يتطرق إلى دراسة العلل النفسية والقلبية التي أبي
12.00
60
2022
إلهيات  -شروح
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ ابن العربي/المعافري
 14.00اﻷمد اﻷقصى في شرح أسماء ﷲ الحسنى وصفاته العلى
2017
علم الكﻼم
أبي الحسن ﷴ بن يوسف/العامري
اﻷمد على اﻷبد )شموا(
3.50
240
2009
علوم حديث
أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر/الحدوشي
إمداد السقاة بدلو الرواة أو )إخبار المنتوى بحقيقة من روى(
8.50
76
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أحكام فقهية وأصول فقه 2018
اﻷمر باﻻتباع والنهي عن اﻻبتداع
3.50
162
2016
آداب إسﻼمية
علي بن عطية بن الحسن/الشيخ علوان الحموي
اﻷمر الدارس في اﻷحكام المتعلقة بالمدارس
6.00
162
حديث وفقه حنبلي
أبي بكر أحمد بن ﷴ بن هارون/الخﻼل
اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -عطا
3.00
180
2003
حديث وفقه حنبلي
جديدبن ﷴ بن هارون/الخﻼل
تحقيقأحمد
اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل اﻹمام المبجل أحمد بن حنبل -أبي بكر
3.00
225
2013
أصول فقه
إبراهيم إسماعيل بن يحيى/المزني
إسحاق
كتاب اﻷمر والنهي على معنى اﻹمام الشافعي من مسائل المزني برواية أبي أبي
5.00
162
2013
تصوف
رائد سالم شريف الطائي ،الشيخ الدكتور
أمراض النفس وعﻼجها عند علماء التصوف
 61كتاب ناشرون 9.50
أبي حامد ﷴ بن ﷴ /الغزالي الطوسي علم الجدل  -فقه وتصوف 2020
اﻹمﻼء على مشكل اﻹحياء
9.00
72
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي فقه مالكي وأحكام فقهية
اﻷمنية في إدراك النية
2.00
385
أبي أحمد حميد بن مخلد الخراساني/ابن زنجويه حديث وسياسة شرعية 2006
 17.00كتاب اﻷموال  -ﻻبن زنجويه
47
أبي جعفر أحمد بن نصر المالكي/الداودي حديث وسياسة شرعية 2008
كتاب اﻷموال -للداودي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
64
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي حديث وسياسة شرعية 2004
 17.00كتاب اﻷموال  -للهروي
توزيع
40
2014
زهد ورقائق
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
إن ﷲ تعالى يحب ) ...كتاب يبحث في السلوك القويم الذي يحبه ﷲ ورسوله الكريم "
5.00
120
2019
تصوف
أبي ﷴ مسعود عبد ﷲ/بدر الحبشي
اﻹنباه على طريق ﷲ ﻻبن عربي ويليه )شرح الصلوات اﻷكبرية(
 162كتاب ناشرون 5.00
2014
قصص قرآن
هدى جعفر صالح العبوسي
 14.00اﻷنبياء في القرآن )قصص وعبر(
58
2018
قصص قرآن
هدى جعفر صالح العبوسي
 14.00اﻷنبياء في القرآن )قصص وعبر -الكتاب الثاني(-
62
2006
عقيدة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
اﻷنبياء وملك الموت
9.00
72
2010
علم كﻼم
يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني
 11.00اﻻنتصار في الرد على المعتزلة القدرية اﻷشرار
62
يوسف ابن المﻼ عبد الجليل/الخضري الموصلي تصوف وسير وتراجم 2007
 14.00اﻻنتصار لﻸولياء اﻷخيار
47
2012
علم كﻼم
أبي بكر ﷴ بن الطيب/الباقﻼني
 19.00اﻻنتصار للقرآن
41
حديث
سيد كسروي حسن
 21.00إنجاز الوعود بزوائد أبي داود على الكتب الخمسة 1/2
35
2019
حديث  -فقه
فالح بن ﷴ المدني/الظاهري
 12.00أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي
70
2013
أصول فقه
شمس الدين ﷴ بن عثمان بن علي/المارديني
اﻷنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
7.00
92
2013
رحﻼت
أحمد/السراج ابن المليح
واﻷعارب
ﷲ ﷴ بن
اﻷعاجم
أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى اﻵمال والمآرب سيدأبي عبد
12.00
توزيع
56
2010
تصوف
الطرابلسي/المالكي الخروبي
زروق
أحمدعلي
اﻷنس في شرح عيوب النفس للخروبي شرح فيه رجز عيوب النفس للشيخﷴ بن
9.50
59
2019
مناقب نبوية
أبي عبد الرحمن جمال بن ﷴ بن محمود
 12.00أنس المقربين وأزهار الياسمين في التعريف بالنبي اﻷمين )ص(
73
2006
أخﻼق
أبي ﷴ إسماعيل بن المعافى/الموصلي
 36.00أنس المنقطعين لعبادة رب العالمين 1/2
19
2021
تصوف
عبد الكريم بن إبراهيم/الجيلي
اﻹنسان الكامل في معرفة اﻷواخر واﻷوائل
7.50
50
2002
أخﻼق
ﷴ ﷴ قاروط
اﻹنسان والنفس في ضوء الكتاب والحديث
6.00
108
2012
فقه حنبلي
الحسن علي بن سليمان/المرداوي السعدي
 150.00اﻹنصاف في معرفة الراجح من الخﻼف على مذهب اﻹمام أحمد بن حنبلأبي1/12
4
2013
دراسات فقهية
الفقهيات جبرين سلهب
إنصاف الفقهاء للمخالف )فصول ومواقف( أو )إبطال التهويﻼت في دعوى التعصب فيرامي بن ﷴ
12.00
64
2007
علم كﻼم
أبي بكر ﷴ بن الطيب/الباقﻼني
اﻹنصاف فيما يجب اعتقاده وﻻ يجوز الجهل به في علم الكﻼم
4.00
X
144
2009
تصوف وتاريخ
ﷴ الطيب بن ﷴ المهدي/ابن الشيخ الكتاني
اﻷنفاس النورانية في الرحلة الحجازية لسنة  1350هجرية
6.00
117
2005
فقه عام
عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ
اﻷنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة
8.50
74
2022
تصوف
الخالدي ،اﻻستاذ
وحقيقة
العمراني
وطريقة
شريعةالسﻼم
إنهاض همم اﻹنسان لنيل أعلى مقام في الجنان )المحتوي تسعة عشر كتيبا عبد
كتاب ناشرون 12.00
2006
تصوف وأدعية
السيد أحمد بن إدريس/الحسني المغربي
اﻷنوار اﻷقدسية في اﻷوراد القدسية-أوراد وحصون وأحزاب وصلوات
2.00
480
2011
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي سير وتراجم وتاريخ
اﻷنوار اﻹلهية بالمدرسة الزروقية
5.00
180
2013
عقيدة
عبد الغني/النابلسي
السنوسية
إسماعيل بن
العقيدة
الغني بن
اﻷنوار اﻹلهية في المقدمة السنوسية )أم البراهين( ويليه )النفحة الزكيةعبدلنظم
4.00
162
2004
قراءات
الحمدي
وطرقه
غازي/الجزولي
وأصول رواته
أحمد بن
نافع
اﻹمام بن
أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف )كتاب في علم القراءات بقراءة ﷴ
3.00
216
2019
فقه وتصوف
اﻷنوار الساطعة في معرفة الفتاوى الشرعية الناجعة والمسائل الصوفية النيرةعبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻷستاذ
 135كتاب ناشرون 7.00
2019
حديث
أبي القاسم ﷴ بن أحمد/ابن جزي الكلبي
اﻷنوار السنية في اﻷلفاظ السنية )أكثر من  800حديث نبوي شريف(
7.00
135
2007
تصوف وأدعية
الفاسي عبد الرحمن بن ﷴ/العياشي
اﻷنوار السنية شرح الوظيفة الزروقية )سفينة النجا لمن التجا( لسيدي زروق أبي زيد
4.00
162
2011
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي شمائل نبوية وحديث
اﻷنوار في شمائل النبي المختار )ص(
9.50
57
2014
تصوف
أبي القاسم عبد الرحمن بن ﷴ/البكري الصقلي
اﻷنوار في علم اﻷسرار ومقانات اﻷبرار  -كرتونيه
8.50
78
2021
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
اﻷنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية )جزءان بمجلد واحد(
6.00
96
2019
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني تصوف ومدائح نبوية
 12.00اﻷنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري
53
2020
تفسير قرآن
الدين ﷴ بن عبد الدائم/ابن بنت الميلق
الجامعية(
اﻷنوار الﻼئحة من أسرار كلمات الفاتحة )سلسلة الرسائل والدراسات ناصر
18.00
42
2013
فقه شافعي
يوسف بن إبراهيم/اﻷردبيلي الشافعي
 36.00اﻷنوار ﻷعمال اﻷبرار في الفقه الشافعي 1/2
18
أبي زيد عبد الرحمن بن ﷴ/ابن ﷴ الفاسي مدائح نبوية وصلوات ﷴية 2010
اﻷنوار الﻼمعات في الكﻼم على دﻻئل الخيرات
3.50
198
2020
شروح  -حديث
عبد الكريم المدرس
اﻷنوار اللماعة في أشراط الساعة
9.00
83
2006
حديث
أبي عمرو عثمان الشهرزوري/ابن صﻼح
 54.00اﻷنوار اللمعة في الجمع بين مفردات الصحاح السبعة 1/4
13
سنة

ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيدتصوف وسير وتراجم  -مالكي2010

64

ISBN
978-2-7451-5933-5
978-2-7451-6709-5
978-2-7451-6835-1
978-2-7451-9683-5
978-2-7451-9355-1
978-2-7451-5629-7
978-2-7451-6699-9
978-2-7451-6352-3
978-2-7451-6897-9
978-2-7451-5337-1
978-2-7451-8323-1
978-2-7451-0400-7
978-2-7453-3214-7
978-2-7453-0401-4
978-2-7453-4260-3
978-2-7451-2535-4
978-2-7451-2896-6
978-2-7451-4727-1
978-2-7451-6262-5
978-2-7451-7286-0
978-2-7451-6278-6
978-2-7451-8477-1
978-2-7451-9863-1
978-2-7451-0208-9
978-2-7451-9693-4
978-2-7451-5352-4
978-2-7451-7277-8
978-2-7451-8140-4
978-2-7451-4209-2
978-2-7451-5072-1
978-2-7451-6466-7
978-2-7451-0407-6
978-2-7451-8130-5
978-2-7451-9237-0
978-2-7451-0117-4
978-2-7451-5347-0
978-2-7451-3930-6
978-2-7451-3926-9
978-2-7451-5096-7
978-2-7451-7714-8
978-2-7451-7053-8
978-2-7451-6371-4
978-2-7451-7598-4
978-2-7451-8807-6
978-2-7451-2542-2
978-2-7451-7918-0
978-2-7451-0411-3
978-2-7453-7305-8
978-2-7451-6972-3
978-2-7451-6973-0
978-2-7451-6974-7
978-2-7451-6975-4
978-2-7451-6976-1
978-2-7451-6977-8
978-2-7451-6978-5
978-2-7451-6979-2
978-2-7451-6980-8
978-2-7451-6981-5
978-2-7451-6982-2
978-2-7451-6983-9
978-2-7451-6984-6
978-2-7451-6985-3
978-2-7451-6986-0
978-2-7451-6987-7

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 12.00اﻷنوار المحمدية من المواهب اللدنية
52
2010
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد حديث وعلوم حديث
أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك
8.50
75
2022
فقه شافعي
ﷴ الزهري الغمراوي ،الشيخ
 10.00انوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
50
الماتريدي الحنفي/البريلوي الهنديدراسات  -عقيدة  -علوم القرآن 2020
تعالىخانوقدمه
ﷲرضا
أنوار المنان في توحيد القرآن )رسالة محققة موجزة في توحيد كﻼمأحمد
4.00
300
2021
شمائل ﷴية
أنوار النبي )ص( )أنواعها وأسرارها  -يشتمل على  33نورا ً من أنواره( عبد الحق بن إبراهيم اﻷندلسي/ابن سبعين
 50كتاب ناشرون 10.00
2007
أبي الحسن أحمد بن عبد ﷲ/البكري سيرة نبوية وتصوف
اﻷنوار ومصباح السرور واﻷفكار وذكر نور ﷴ المصطفى المختار )ص(
5.50
135
2010
أخﻼق
أنيس المؤمنين )أحاديث نبوية شريفة  -معان وعبر  -إشارات وأشعار ومواعظ( المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
4.00
162
2010
أخﻼق
الطاهر بدوي ،الشيخ
اﻷهداف التي نريدها لتربيتنا المتجددة
3.00
384
نوري الطيب تصوف وسير وتراجم 2010
أهل البيت عند أهل العرفان
3.50
198
2007
تحليلية محسن وناس ناصر الزبيدي سير وتراجم وأخﻼق
أهل البيت )رضي ﷲ عنهم( وآثارهم الواردة في اﻹلفة بين المسلمين )دراسة جليل
8.50
83
2015
تراجم صحابة
عابد براك محمود خلف اﻷنصاري ،الدكتور
أهل بيعتي العقبة من اﻷنصار )سيرهم ومناقبهم(
9.50
79
عقيدة
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور
4.50
X
150
2001
عقيدة
عبد الملك علي الكليب
أهوال القيامة 24×17 -
3.00
توزيع
252
عقيدة
عبد الملك علي الكليب
أهوال القيامة 20×14 -
1.50
توزيع
272
عقيدة
عبد الملك علي الكليب
أهوال يوم القيامة 17×12 -
1.50
توزيع
600
الحسين بن المبارك بن يوسف/الموصلي حديث وأحكام فقهية
 14.00اﻷوامر والنواهي
47
2010
حديث وفقه مالكي
ﷴ زكريا بن ﷴ بن يحيى/الكاندهلوي
 240.00أوجز المسالك الى موطأ مالك  1/16مع الفهارس
3
2009
تصوف وأدعية
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
أوراد اﻷيام والليالي  -لونان
2.00
486
عثمان السباعي ،الشيخ أدعية وأذكار وعلوم خفية 2009
والحسد
سعد ﷲ
اﻷوراد الواقيات والعﻼجات الشافيات من اﻷعمال الشيطانيات )السحر ،المس ،العين،
2.00
396
2012
فقه شافعي وحديث
أبي بكر ﷴ بن إبراهيم/ابن المنذر النيسابوري
 140.00اﻷوسط في السنن واﻹجماع واﻻختﻼف 1/7
5
(4-1بن ﷴ الحجيلي ،اﻷستاذ الدكتور فقه عام وسياسة شرعية 2011
اﻷوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين )سلسلة كتب في الوقف اﻹسﻼميعبد ﷲ
14.00
54
2016
تصوف
ﷴ الصالح الضاوي
أولى الحقائق الوجودية الكبرى )أين وجد هذا العالم؟ وكيف؟ ومم؟(
 216كتاب ناشرون 3.00
2022
آيات اﻷحكام في تفسير راموز التحرير والتفسير للطف ﷲ اﻷرضرومي )دراسة منهجية أحمد ﷴ نجيب ،الدكتور دراسات  -تفسير قرآن
10.00
60
2012
أصول فقه شافعي
شهاب الدين أبي العباس أحمد/ابن قاسم العبادي
 48.00اﻵيات البينات على شرح جمع الجوامع 1/4
15
2022
شمائل ﷴية
اﻵيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول ﷲ )ص( من المعجزات أبي الخطاب عمر بن الحسن/ابن دحية الكلبي
10.00
70
2007
تفسير قرآن
خميس سبع حميد القرغولي
آيات الرشد والغي في القرآن الكريم )دراسة تحليلية موضوعية(
6.00
126
2012
علوم القرآن
عبد الغفور ﷴ طه القيسي ،الشيخ الدكتور
آيات الزمن في القرآن الكريم )دراسة تحليلية وموضوعية(
8.50
90
2014
دراسات قرآنية
الجامعية حسن أحمد الطعمة الجميلي
علي
آيات السجود في القرآن الكريم  -دراسة وتحليل )سلسلة الرسائل والدراسات
6.00
144
2004
توحيد والصفات
صرصور ،الدكتور
الجامعية
والدراسات حسن
حسام بن
 14.00آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها )سلسلة الرسائل
47
مصطفى عباس خماس الزيدي ،الدكتور تفسير قرآن وأحكام فقهية 2006
آيات العمل الكسبي في القرآن الكريم
8.50
89
2009
ضياء بن ﷴ بن مقبول عطار ،السيد تفسير قرآن وتاريخ
آيات المسجد الحرام
7.50
89
حديث وتاريخ
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
اﻹيثار بمعرفة رواة اﻵثار
5.00
108
2014
عقيدة
إيثار الحق على الخلق في رد الخﻼفات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدأبي عبد ﷲ ﷴ بن المرتضى/ابن الوزير
12.00
51
2018
آداب إسﻼمية
الجامعية
والدراساتﷴ العبدو
رضوان
اﻹيذاء )أنواعه ،مظاهره ،سبل عﻼجه في ضوء القرآن والسنة النبوية( )سلسلة الرسائل
8.50
96
2017
فقه
أبي عبد الرحمن مصطفى القليوبي ،الدكتور
أيسر العبارات لمسائل الفدية والكفارات
3.00
216
2014
أصول فقه
ﷴ بن يحيى بن ﷴ المختار/الشنقيطي
إيصال السالك في أصول اﻹمام مالك
3.00
225
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي سياسة شرعية وفقه شافعي 2004
إيضاح اﻷحكام لما يأخذه العمال والحكام
9.50
72
وتهذيبهأبي ﷴ عبد الرحيم/الزريراني فقه حنبلي وأحكام فقهية 2003
شرف الدين
إيضاح الدﻻئل في الفرق بين المسائل وهو تنقيح كتاب "الفروق السامرية"
9.50
59
2007
فقه حنفي
سليمان/ابن كمال باشا
شرح الوقاية
علىأحمد بن
وتكميلالدين
اﻻيضاح في شرح اﻻصﻼح في الفقه الحنفي ) 1/2وهو توضيح وتنقيح شمس
30.00
24
2012
دراسات قرآنية
القيرواني
القيسيالجامعية
والدراسات
الرسائلأبي طالب
)سلسلةمكي/ابن
اﻹيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختﻼف الناس فيه أبي ﷴ
12.00
51
2014
منطق
الباجوريالمنعم/الدمنهوري
بحواشيأحمد بن عبد
شهاب الدين
إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق ويليه )شرح العﻼمة اﻷخضري(
4.00
توزيع
160
2010
قراءات
أبي بكر ﷴ بن القاسم/ابن اﻷنباري
 14.00إيضاح الوقف واﻻبتداء في كتاب ﷲ عز وجل
45
2013
فقه
إيقاظ همم أولي اﻷبصار لﻼقتداء بسيد المهاجرين واﻷنصار وتحذيرهم من اﻻبتداع الشائع صالح بن ﷴ/الفﻼني
8.50
82
2021
تصوف
العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
شموا(
إيقاظ الهمم في شرح الحكم ﻻبن عطاء ﷲ السكندري )طبعة جديدة ورق أبي
12.00
40
2001
حديث وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسحاق/ابن منده اﻷصبهاني
 12.00كتاب اﻹيمان ﻻبن منده
49
2015
عقيدة
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي
كتاب اﻹيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته ﻷبي عبيد القاسم بن سﻼم
4.00
180
2001
حديث وعقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
كتاب اﻹيمان  -ابن تيمية
8.00
X
61
2011
عقيدة
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
 65.00سلسلة اﻹيمان واﻹحسان ) 1/16عشرون جزء في ستة عشر جزءا(
6
2011
عقيدة
أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
بﻼل
ﷲ ﷻ كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه النبي )ص( )سلسلة اﻹيمان
5.00
80
2011
عقيدة
الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
البستاني
اﻹيمان
بﻼل أحمد
ﷴ )ص( كما وصفه ربه ويليه ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن رسول ﷲ )سلسلة
6.00
72
2011
عقيدة
الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
البستاني
اﻹيمان
)سلسلة أحمد
بﻼل
سلسلة المعجزات أو من أسرار القرآن ويليه اعترافات اﻷجانب المنصفين
4.00
96
2011
عقيدة
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
المقاييس اﻹيمانية ويليه الخشوع في الصﻼة )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-7-6-
3.00
128
2011
عقيدة
أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
(-9-8ذلكم ﷲ ربكم فاعبدوه ويليه عش يومك وبا )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان بﻼل
3.50
112
2011
عقيدة
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
شرط بشرط احفظ ﷲ يحفظك )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-10-
3.50
112
2011
عقيدة
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
لكل يوم حديث )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-11-
6.50
64
2011
عقيدة
البستاني الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
بﻼل أحمد
الموت لحظة بلحظة كأنك تراه  -هل يستفيد اﻷحياء من اﻷموات؟ )سلسلة اﻹيمان
4.00
96
2011
عقيدة
البستاني الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
المصطلحات اﻷربعة )العبادة ،الشرك ،اﻹيمان واﻹسﻼم ،الكفر( )سلسلة اﻹيمانبﻼل أحمد
3.00
144
2011
عقيدة وأخﻼق
البستاني الرفاعي الحسيني
واﻹحسان
بﻼل أحمد
الغفلة )المظاهر ،اﻷسباب ،العﻼج ،الطريق إلى اليقظة المباركة( )سلسلة اﻹيمان
3.00
144
2011
عقيدة وأخﻼق
قسوة القلب )المظاهر ،اﻷسباب ،العﻼج( )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان  (-15-بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
3.00
144
2011
عقيدة وأخﻼق
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
آيات وأحاديث القلوب )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-16-
6.00
80
2011
أخﻼق
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
موائد الفكر والقلب )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-17-
3.00
144
2011
أخﻼق
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
العﻼمات للسالكين فقط للملتزمين فقط )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-18-
3.50
116
2011
أخﻼق
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
تفريج الهم بشرح فوائد حاتم اﻷصم )سلسلة اﻹيمان واﻹحسان (-19-
3.00
144
2022
أخﻼق وتصوف
الحسيني
واﻹحسان
الرفاعي
اﻹيمان
البستاني
)سلسلة
بﻼل أحمد
فرحة النفوس بشرح تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ﻻبن عطاء السكندري
5.00
80
يوسف بن إسماعيل/النبهاني

حرف الباء
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36.00

28 978-2-7451-5547-4

21.00

216 978-2-7451-3056-3

3.50

135 978-2-7451-4411-9
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عنوان الكتاب
باب الوصول إلى علم اﻷصول )شموا(
2011
علوم حديث
أحمد ﷴ شاكر ،العﻼمة
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي
ﷴ المختار بن عابدين بن المختار الشنقيطي فقه مالكي وأحكام فقهية 2008
الباعث المساعد على الطهارة والصﻼة في المساجد
نجم الدين محمود بن علي/النيسابوري القزويني تفسير قرآن وعلوم قرآن 2010
باهر البرهان في مشكﻼت معاني القرآن
2012
دراسات فقهية
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
البحث الفقهي ومصادره
جمال الدين يوسف بن حسن الصالحي/ابن المبردسير وتراجم وتاريخ  -حنبلي
بحر الدم فيمن تكلم فيه اﻹمام أحمد بمدح أو ذم
2022
فقه حنفي
بن إبراهيم بن ﷴ/ابن نجيم
شموا
زين-الدين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق )في الفروع الحنفية( ) 1/9طبعة جديدة مصححة
أحمد بن يحيى بن المرتضى أحكام فقهية وفقه زيدي 2001
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء اﻷمصار  1/6وبهامشه )كتاب جواهر اﻷخبار واﻵثار
2009
حديث
العتكي البزار/أبي بكر أحمد بن عمرو
البحر الزخار المسمى مسند البزار  1/20مع الفهارس
حديث
أبي بكر ﷴ بن إسحاق/الكﻼباذي
بحر الفوائد المشهور بمعاني اﻷخبار
2005
علم كﻼم
أبي المعين ميمون بن ﷴ بن مكحول/النسفي
بحر الكﻼم يبحث في بعض الفرق اﻹسﻼمية والرد عليها من الكتاب والسنة
شرح حديث
اﻷزهري
مجلدا
الرؤوف/المربوي
1/22عبدفي أحد عشر
الماذي(إدريس
ﷴ
مختصر صحيح الترمذي وشرحه بلغة الجاوي المﻼيو المسمى )بحر
2013
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
البحر المحيط في أصول الفقه  - 1/4للزركشي
ضياء الدين خليل إبراهيم ،الدكتور دراسات  -تفسير قرآن  -لغة 2021
ونحوية(
ﷴ
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ﻻبن عجيبة الحسني )دراسة لغوية
2022
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني تفسير قرآن وتصوف
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  - 1/8لونان
2009
فقه شافعي
الروياني/أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي 1/14
2005
تصوف
بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
(-18-17أبي الفيض ﷴ
البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل ﷲ بالمأثور )النفائس الكتانية
2011
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
البحر المورود في المواثيق والعهود
2010
تصوف
عبد الباقي مفتاح
بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ اﻷكبر محيي الدين ابن عربي
ﷴ زاهد الكوثري تصوف وسير وتراجم 2004
البحوث السنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند فقه عام وأحكام فقهية 2003
بحوث فقهية من الهند
2017
علوم الحديث
أحمد عبد ﷴ الجبوري ،الدكتور
بحوث في مصطلح الحديث
2022
عقيدة
ﷴ بن أحمد بن سالم/الحنبلي السفاريني
البحور الزاخرة في علوم اﻵخرة
2018
تصوف
عبد الحق اﻷندلسي/ابن سبعين
بد العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف
الصديق بن ﷴ بن قاسم بوعﻼمدراسات  -فقه الحديث النبوي 2022
بدائع اﻻمثال النبوية )جﻼل المعنى وجمال المبنى(
2008
قراءات
اﻷزميري/مصطفى بن عبد الرحمن بن ﷴ
بدائع البرهان على عمدة العرفان في وجوه القرآن
2019
فقه حنفي
عﻼء الدين أبي بكر بن مسعود/الكاساني
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 1/10طبعة جديدة ورق شموا(
أخﻼق وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
بدائع الفوائد 1/2
2018
فقه مقارن
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد  1/6محقق
2022
فقه مقارن
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد  1/2محقق
2022
فقه مقارن
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ]1م شموا[
فقه مقارن
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 14×20 - 1/2
2021
فقه شافعي
بداية المحتاج في شرح المنهاج )شرح ابن قاضي شهبة( ) 1/3شموا( بدر الدين ﷴ بن أبي بكر/ابن قاضي شهبة
2018
فقه
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
بدر التمام في أحكام المأموم واﻹمام
2007
القاضي الحسين بن ﷴ بن سعيد المغربي حديث وأحكام فقهية
البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام  1/4لونان
حديث
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير
2015
أوراد  -تصوف
أبي المحاسن ﷴ بن خليل/القاوقجي
البدر المنير على حزب الشاذلي الكبير
2010
حديث وفقه شافعي
القزوينيالملقن
بن علي/ابن
لﻺمام
العزيز عمر
أبي حفص
الدينفتح
كتاب
سراج
البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير )1/7وهو تخريج ﻷحاديث
2000
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
بدع الصوفية والكرامات والموالد )اﻹبداعات في مضار اﻻبتداعات(
2000
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
بدع المقابر والجنائز والمآتم )اﻹبداعات في مضار اﻻبتداعات(
2000
أحكام فقهية وعقيدة
اﻻبتداعات العال الطهطاوي ،الشيخ
بدع النذور والذبائح والتوسل والدعاء والحلف بغير ﷲ )اﻹبداعات في مضارعلي أحمد عبد
2009
حديث وفقه مالكي
ﷴ بن وضاح القرطبي
البدع والنهي عنها
2016
فقه مقارن
الجامعية،الشيخ
ﷲ العبد ﷲ
والدراسات
البدعة والمبتدعة في ميزان الشريعة وأثر المفهوم السىء للبدعة )سلسلة الرسائل حسن عبد
2018
قراءات
الشاذةالغني/القاضي
الفتاح بن عبد
)القراءات
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ويليه عبد
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أشراط الساعة وعقيدة 2002
البدور السافرة في أحوال اﻵخرة
2022
جاسم علي جاسم ،اﻷستاذ الدكتور علوم القرآن  -بﻼغة
البديع في القرآن وعلم اللسان النصي ونظرية ائتﻼف أصوات اﻷلفاظ
2010
مدائح نبوية
بذل اﻻستطاعة في مدح صاحب الشفاعة )ص( وهو ديوان شعري في مدح رسول ﷲﷴ بن عبد ﷲ الخفاف ،اﻹمام
2017
شرح حديث
خليل أحمد/السهارنفوري
بذل المجهود في حل أبي داود ) 1/10طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(
2015
أصول فقه
عﻼء الدين ﷴ بن أحمد/اﻷسمندي السمرقندي
بذل النظر في أصول الفقه )شموا(
2018
أخﻼق
أبي بكر ﷴ بن الوليد الفهري/الطرطوشي
بر الوالدين
2019
شروح -شعر -مدائح وشمائل نبوية
لواء الحمد عبد ﷲ
بردة المديح المباركة )رائعة اﻹمام البوصيري( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
2019
تراجم
إسماعيل/التميمي
الفداء فمن بعده
برنامج المقدمين لﻺمامة والخطابة بالجامع اﻷعظم من تونس من لدن الشيخ اﻹمام ابنأبيعرفة
أصول فقه
أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني
البرهان في أصول الفقه
2019
علوم القرآن
أبي جعفر أحمد بن إبراهيم/ابن الزبير الغرناطي
البرهان في ترتيب سور القرآن
علوم قرآن
الكرماني/محمود بن نصر
البرهان في توجيه متشابه القرآن
2012
علوم قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
البرهان في علوم القرآن  1/2لونان
2018
علوم قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
البرهان في علوم القرآن ]1م  -طبعة جديدة ورق شموا  -لونان[
2017
علم المنطق
أبي نصر ﷴ بن ﷴ بن طرخان/الفارابي
البرهان في المنطق )شموا(
2004
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن المرتضى/ابن الوزير
البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع
2010
تصوف
البرهان المؤيد لصاحب مد اليد موﻻنا الغوث الشريف الرفاعي أحمد شرف الدين بن عبد السميع/الهاشمي الواسطي
2006
علم كﻼم
أشرف بن إبراهيم بن أحمد بن قطقاط
البرهان المبين في التصدي للبدع واﻷباطيل 1/2
2004
علم كﻼم
أبو الفضل السكسكي
البرهان في معرفة عقائد أهل اﻷديان
2019
تصوف
الخادمي/أبي سعيد النقشبندي
ببركلي
مصطفى
المعروف
البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية  1/5لمحمد بن بير علي ﷴ بن
2012
أدعية وأذكار
بستان الحقائق في ترتيب اﻷوراد ونوافل الخيرات على اﻷوقات النهارية والليلية أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحجوجي
2021
تصوف وأخﻼق
والمعرفةبن شرف/النووي
العارفزكريا يحيى
)مبحثالدين أبي
بستان العارفين لﻺمام محيي الدين النووي ويليه )قرة العيون( ويليه محيي
2018
تصوف وأخﻼق
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
بستان العارفين
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السعر $عنوان الكتاب
سعة
 36.00بستان الفقراء ونزهة القراء 1/3
17
2022
تصوف
أحمد ابن الحاج العياشي/سكيرج
بستان المعارف فيما أورده الوارد من المعارف
 192كتاب ناشرون 4.00
2007
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
بستان الواعظين ورياض السامعين
8.50
72
2015
علوم الحديث
عبد الكريم بن عبد ﷲ الخضير ،الشيخ
البسط المستدير في شرح البيقونية
3.50
192
الحنفي/البريلوي الهندي فقه حنفي وأحكام فقهية 2011
الفتاوى الرضوية
الماتريدي
خانمن
المهر
أحكامرضا
البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل  72فتوى في أحمد
11.00
64
2012
تصوف
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
البشائر اﻻيمانية في المبشرات المنامية
3.50
198
2003
أخﻼق
عبد الرحمن اﻷذرعي
بشارة المحبوب بغفران الذنوب
4.00
191
2018
تراجم
داود بن علي بن ﷴ الكرامي/السوسي
بشارة الزائرين الباحثين في حكايات الصالحين
9.00
76
2021
فقه شافعي
باعشن/الدوعني الحضرمي
الشافعي
اﻹمام بن ﷴ
بشرى الكريم شرح مسائل التعليم وهو )شرح المقدمة الحضرمية في فقه سعيد
20.00
26
أبي الفتح ﷴ بن ﷴ/ابن سيد الناس اليعمريشروح  -شعر  -شمائل ﷴية 2022
 18.00بشرى اللبيب بذكرى الحبيب )ص( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
38
2002
سيرة نبوية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
 14.00البشير النذير في سيرة سيد المرسلين
38
2016
علم القراءات
بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل لﻺمام القاسم بن فيره الرعيني عبد الفتاح بن عبد الغني/القاضي
12.00
57
2019
تفسير قرآن
مجد الدين ﷴ بن يعقوب/الفيروزآبادي
 85.00بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 1/6
توزيع
7
2017
تراجم
ﷴ عبد الحليم النعماني الجشتي ،الدكتور
البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة )شموا(
6.00
108
عقيدة وحديث
أبي بكر عبد ﷲ بن أبي داود/السجستاني
البعث
2.50
235
عقيدة وحديث
أبي عبد ﷲ الحارث بن أسد/المحاسبي
البعث والنشور )ويليه كتاب معاتبة النفس(
2.50
X
290
ﷴ بنيعيش ،الدكتور تصوف وأدعية وأذكار 2007
البعد التوحيدي للذكر في اﻹسﻼم )الوسيلة والغاية(
4.00
189
2003
حديث
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي
بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد
4.00
144
2013
تصوف
أبي بكر بن ﷴ بناني ،الشيخ
بغية السالك وإرشاد الهالك ويليه )الحكم( ويليه )قصيدة هدية المريد(
 83كتاب ناشرون 7.50
2019
تصوف
واﻹحسانأحمد الساحلي/المعمم
بغية السالك في أشرف المسالك )حقيقة طريق القوم في مقامات اﻹسﻼم واﻹيمانﷴ بن ﷴ بن
 60كتاب ناشرون 14.00
2004
تصوف
عبد القادر الجزائري
بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب
5.00
108
2014
زهد ورقائق
شمس الدين ﷴ بن عبد ﷲ بن خليل/البﻼطنسي
بغية الطالبين وخﻼصة منهاج العابدين للغزالي
3.00
184
2013
توحيد  -عقيدة
حافظ بن أحمد/حكمي
 14.00بغية المأمول في اختصار معارج القبول
45
2008
إبراهيم بن أبي بكر/العوفي الصالحي
بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع )شموا(
 40توزيع صافي 6.50
2021
أحكام فقهية
كرتونيه ﷴ بن الحسين/باعلوي
)ابيض(الرحمن بن
عبد
 12.00بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض اﻷئمة من العلماء المتأخرين
38
2007
تصوف
ﷴ العربي بن ﷴ السائح/التجاني
بغية المستفيد لشرح منية المريد )ابيض(
9.50
64
2015
تصوف
ﷴ العربي بن ﷴ السائح/التجاني
 49كتاب ناشرون  12.00بغية المستفيد لشرح منية المريد للشيخ أبي العباس التجاني
حسن بن علي العجيمي الحنفي ،الشيخ فقه مقارن وسياسة شرعية 2008
بغية الوعاة من مسألة البغاة
3.00
234
2017
شمائل ﷴية
وائل حافظ خلف
بكاء النبي)ص( وحزنه )الجامع للشمائل (-3-
6.00
96
2012
أصول فقه
سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي
البلبل في أصول الفقه على مذهب اﻹمام أحمد بن حنبل
3.50
198
فقه مالكي
1/4الدين أحمد بن ﷴ الخلوتي/الصاوي
شهاب
 45.00بلغة السالك ﻷقرب المسالك المسمى )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(
13
2010
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
بلغة الغواص في اﻷكوان إلى معدن اﻹخﻼص في معرفة اﻹنسان
9.50
67
2018
سيرة نبوية
اﻷندلسي/الحميدي
فتوحابن خير
عن بنكﻼم
الضيرﷲ ﷴ
أبي عبد
بلغة المستعجل ومعه )رسالة القاضي عياض الى رسول ﷲ -ص (-و )دفع
3.50
240
2014
أصول فقه
بلوغ المأمول بشرح نظم الورقات في علم اﻷصول )سلسلة تقريب المتون العلمية ج -هشام بن ﷴ حيجر ،الدكتور
7.50
86
2022
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وأحكام فقهية
بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام  -كرتونيه )ابيض( لونان
7.00
60
2009
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وأحكام فقهية
بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام  -مع أحكام اﻷلباني  -لونان
7.00
توزيع
70
2016
تصوف
بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام ويليه )النصيحة السنية( و)الوصية الجلية( مصطفى بن كمال الدين/البكري
 135كتاب ناشرون 6.00
2020
شمائل ﷴية
حسن العدوي الشاذلي/الحمزاوي
 14.00بلوغ المسرات شرحا ً على دﻻئل الخيرات للجزولي
46
2005
أخﻼق
خالد ﷴ محرم ،الشيخ الدكتور
بناء الشخصية من خﻼل التربية اﻹسﻼمية
8.50
74
2005
أخﻼق
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
بنات اﻷفكار في أدب المناقشة والحوار
5.50
108
2019
فقه حنفي
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني
 210.00البناية شرح الهداية ) 1/13طبعة جديدة ورق شموا(
3
2011
علوم قرآن
بشار إبراهيم نايف ،الدكتور
البنية الزمنية في القصة القرآنية )اﻻسترجاع واﻻستباق(
6.00
162
علي بن عثمان المارديني/ابن التركماني تفسير قرآن وغريب قرآن 2003
بهجة اﻷريب في بيان ما في كتاب ﷲ العزيز من الغريب  -لونان
9.50
68
2020
بن يوسف/الشطنوفي تصوف وسير وتراجم
الجيﻼني
الحسن علي
القادر
عبد أبي
الدين الدين
بهجة اﻷسرار ومعدن اﻷنوار في بعض مناقب القطب الرباني محيي نور
12.00
50
2009
فقه مالكي
ﷴ بن أحمد بن ﷴ بنيس ،الشيخ
بهجة البصر شرح فرائض المختصر )مختصر العﻼمة خليل في فروع الفقه المالكي(
8.50
82
2020
تصوف
ﷴ بن عبد ﷲ بن مصطفى الخالدي/الخاني
البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية
4.00
176
2023
تجويد قرآن
نور بدوي زايد ،اﻷستاذة
 10.00البهجة السنية في تجويد اﻵيات القرآنية )شموا(
2017
فقه مالكي
أبي الحسن علي بن عبد السﻼم/التسولي
 30.00البهجة في شرح التحفة 1/2
18
2002
حديث وأخﻼق
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،الشيخ
بهجة قلوب اﻷبرار وقرة عيون اﻷخيار شرح جوامع اﻷخبار
9.50
72
سيرة نبوية
يحيى بن أبي بكر العامري
 30.00بهجة المحافل وبغية اﻷماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل 1/2
27
2015
عقيدة وتفسير
مرعي بن يوسف المقدسي/الكرمي الحنبلي
 19.00بهجة الناظرين وآيات المستدلين
43
2022
حديث
1/2عبد ﷲ/ابن أبي جمرة اﻷندلسي
أبي ﷴ
 25.00بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري
20
2013
تصوف  -آداب
بهجة النفوس واﻷحداق فيما تميز به القوم من اﻵداب واﻷخﻼق  1/2أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 21كتاب ناشرون 30.00 X
2008
سيرة نبوية وتاريخ
المرجاني/ابو ﷴ عفيف الدين
 12.00بهجة النفوس واﻷسرار في تأريخ دار هجرة النبي المختار )ص(
53
2013
تصوف
مهدي بهاء الدين/الرفاعي الرواس
بهموت الغيوب من كﻼم العالم الرباني المجدد وخادم شرع ﷲ وسنة رسول ﷲﷴ)ص(
 91كتاب ناشرون 7.00
المالكيآداب إسﻼمية  -فضائل  -فقه 2019
حسين/المكي النبي
جاء في زيارة
علي بن
بوارق أنواء الحج وفضائله وآدابه وما فيه من حكم وأسرار وفضائل مكة والمدينةﷴوما
8.50
135
2011
تصوف
القدسية(الدين ﷴ مهدي الخزامي/الصيادي الرواس
بهاء
بوارق الحقائق )تجلي اﻷسرار الروحية من وراء حجب المشاهد
7.00
76
ابن عبد السﻼم/أبو ﷴ عز الدين أشراط الساعة وعقيدة 2003
بيان أحوال الناس يوم القيامة ويليه )الفتن والبﻼيا والمحن والرزايا( لونان
3.50
180
2007
تصوف وأخﻼق
الجامعيةميمون الغماري
الحسن علي بن
والدراسات
أبو
بيان غربة اﻹسﻼم بواسطة صنفين من المتفقهة والمتفقرة )سلسلة الرسائل
4.00
171
2014
فقه
برهان الدين الفزاري/ابن الفركاح
 12.00بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج في فقه اﻹمام الشافعي
55
2010
علوم قرآن
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
 18.00البيان في عد آي القرآن
45
2007
علوم حديث
عبد الحفيظ قطاش
البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح )دراسة في مصطلح الحديث(
3.50
198
أبو عبد الرحمن جمال بن ﷴ بن محمود دعوة إسﻼمية وعقيدة 2010
البيان في فضل اﻹسﻼم ونبيه العدنان )ص(
7.00
108
2018
فقه شافعي
يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني
 180.00البيان في فقه اﻹمام الشافعي 1/13
3
2013
فقه
عبد ﷲ بن ﷴ/ابن الصديق الغماري الحسني
البيان المشرق لسبب صيام المغرب برؤية المشرق
3.50
252
2019
قراءات قرآنية
أحمد ابن الحاج أحمد بن عمر/النشوي
البيان الوافي بقراءة حفص عن عاصم الكوفي
6.00
198
صالح بن عبد ﷲ المعروف بالعماد ،اﻹمام
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موضوع

سنة

تصوف وأخﻼق

2007

ISBN
978-2-7451-6484-1
978-2-7453-0445-8
978-2-7451-4530-7
978-2-7453-4158-3
978-2-7451-7285-3
978-2-7451-9389-6

المؤلف

موضوع

سنة

 1/11الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
أبي

فقه مالكي

2011

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 190.00البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية في فقه اﻹمام مالك
4
2022
علوم حديث
إبراهيم بن ﷴ/ابن حمزة الحسيني الحنفي
 35.00البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف 1/3
توزيع
16
2005
تصوف
البيان والمزيد المشتمل على معاني التنزيه وحقائق التوحيد على أنس الوحيد ونزهة المريد شهاب الدين باعشن
8.50
72
خالد ﷴ تربان فقه مقارن وأحكام فقهية 2003
بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة
5.00
توزيع
144
شوكت سﻼمة قدسي تصوف وسير وتراجم 2012
السهروردي
بين سير وطير )التنظير ،حياة الجماعة ،وبنى المؤسسة في تصوف أبي حفص عمر عرين
19.00
43
2020
دراسات  -تصوف
سلمان بشير
 50كتاب ناشرون  14.00بين مواقف النفري ومشاهد ابن عربي )السفر والرجوع إلى الحق وإلى الخلق(

حرف التاء
189 978-2-7451-4664-9
162 978-2-7451-3391-5
10 978-2-7451-8752-9
11 978-2-7451-8615-7
128 978-2-7451-4800-1
36 978-2-7451-7007-1
978-2-7451-4353-2

2

10 978-2-7452-1690-0
60 978-2-7451-0451-9
25 978-2-7451-0452-6
53 978-2-7451-5552-8
65 978-2-7451-4091-3
25 978-2-7451-2964-2
70 978-2-7451-5959-5
70 978-2-7451-8288-3
47 978-2-7451-0455-7
74 978-2-7451-4087-6
56 978-2-7451-6265-6
58 978-2-7451-6106-2
15 978-2-7451-5626-6
57 978-2-7451-0458-8
49 978-2-7451-0468-7
36 978-2-7451-7808-4
162 978-2-7451-0460-1
34 978-2-7451-6195-6
15 978-2-7451-5887-1
978-2-7451-3261-1

5

62 978-2-7451-5306-7
49 978-2-7451-8155-8
198 978-2-7451-6853-5
70 978-2-7451-7120-7
153 978-2-7451-5521-4
171 978-2-7451-3829-3
42 978-2-7451-0033-7
81 978-2-7451-9271-4
300 978-2-7451-9923-2
135 978-2-7451-5304-3
198 978-2-7451-6668-5
60 978-2-7451-0474-8
57 978-2-7451-3553-7
47 978-2-7451-9114-4
978-2-7451-4716-5

3

978-2-7451-6241-0

8

198 978-2-7451-0476-2
198 978-2-7451-5000-4
84 978-2-7451-8777-2
225 978-2-7451-4743-1
210 978-2-7451-0479-3
32 978-2-7451-9439-8
21 978-2-7451-0478-6
45 978-2-7451-0481-6
68 978-2-7451-3851-4
28 978-2-7451-0477-9
22 978-2-7451-6395-0
180 978-2-7453-2174-5
12 978-2-7453-0482-3
135 978-2-7451-5860-4
300 978-2-7451-7635-6

تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية
3.50
تصوف وشعر
سيدي أحمد عرب/الشرنوبي
تائية السلوك إلى ملك الملوك  -طبعة جديدة مصححة
3.50
حديث
منصور علي ناصف ،الشيخ
 60.00التاج الجامع لﻸصول في أحاديث الرسول )ص(  1/5مع الفهارس )شموا(
حديث
منصور علي ناصف ،الشيخ
 54.00التاج الجامع لﻸصول في أحاديث الرسول )ص(  1/5مع الفهارس )ابيض(
تصوف وأخﻼق
بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
أحمدﷲ
الفضلإلى
والطريق
تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ويليه )أصول الهداية والورع أبي
4.00
فهارس
عبد الرحمن بن ﷴ الحضرمي/ابن خلدون
 20.00فهارس تاريخ ابن خلدون
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
 300.00تاريخ اﻹسﻼم ووفيات المشاهير واﻷعﻼم  1/15لونان مع فهارس
حسن إبراهيم حسن ،الدكتور سير وتراجم وتاريخ
 55.00تاريخ اﻹسﻼم السياسي والديني والثقافي واﻻجتماعي 1/4
توزيع
ابن شاهين/عمر بن أحمد سير وتراجم وحديث
 12.00تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم
أبي نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني سير وتراجم وحديث
 25.00تاريخ أصبهان ) 1/2ذكر أخبار أصبهان(
قصص أنبياء
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
 12.00تاريخ اﻻنبياء  -لونان
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري سير وتراجم وحديث
التاريخ اﻷوسط ويليه الضعفاء الصغير
9.50
تاريخ وأصول فقه
علي معوض وعادل عبد الموجود
 30.00تاريخ التشريع اﻹسﻼمي ) 1/2دراسات في التشريع وتطوره ورجاله(
تاريخ وأصول فقه
ﷴ بن عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
تاريخ التشريع اﻹسﻼمي  -كرتونيه
7.00
تاريخ  -تصوف
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد
 12.00تاريخ تكايا بغداد والمشيخة الصوفية في العهد العثماني
العجلي/أحمد بن عبد ﷲ سير وتراجم وحديث
 14.00تاريخ الثقات
حمزة السهمي سير وتراجم وحديث
تاريخ جرجان المسمى )كتاب معرفة علماء أهل جرجان(
8.50
محمود أحمد غازي تصوف وسير وتراجم
 12.00تاريخ الحركة المجددية )دراسة تاريخية تحليلية لحياة اﻹمام المجدد أحمد السرهندي(
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي سير وتراجم وتاريخ
تاريخ الخلفاء  -لونان
9.00
تاريخ وسيرة نبوية
حسين بن ﷴ بن الحسن الديار بكري ،اﻹمام
 42.00تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس 1/3
ابن حبان البستي سير وتراجم وحديث
تاريخ الصحابة الذين روي عنهم اﻷخبار
8.00
X
ابن الفرضي سير وتراجم وحديث
 14.00تاريخ علماء اﻷندلس )تاريخ العلماء والرواة للعلم باﻷندلس(
علوم حديث
ﷴ المختار ولد اباه ،الدكتور
 18.00تاريخ علوم الحديث الشريف في المشرق والمغرب
تاريخ وفقه عام
ﷴ علي السايس ،الشيخ
تاريخ الفقه اﻹسﻼمي  -طبعة جديدة
4.00
تاريخ وقراءات
ﷴ المختار ولد اباه ،الدكتور
 18.00تاريخ القراءات في المشرق والمغرب
ابن أبي خيثمة/أحمد بن زهير بن حرب سير وتراجم وحديث
 42.00التاريخ الكبير المسمى )تاريخ ابن أبي خيثمة( 1/3
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري سير وتراجم وحديث
 120.00التاريخ الكبير  1/9مع الفهارس  -لونان
تاريخ وفقه عام
قحطان حمدي ﷴ ،الدكتور
 12.00تاريخ المبرزين من فقهاء الصحابة )رضي ﷲ عنهم(
رواة حديث
إحسان ﷲ بن أمان ﷲ
 19.00تاريخ المحدثين ببلخ والواردين عليها
عمر الشاهين ،الدكتور تاريخ وأحكام فقهية
اﻷموية
تاريخ الموالي ودورهم في الحياة اﻻجتماعية واﻻقتصادية في صدر اﻹسﻼم والدولة ﷴ
5.00
تاريخ النقباء في سيرة اﻹمام عبد القادر الكيﻼني وذريته ونقباء أشراف بغداد ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد سير وتراجم وتصوف
9.50
علوم الحديث
عزيز رشيد ﷴ الدايني النعيمي ،الدكتور
تاريخ النقد الحديثي وضوابطه
5.00
تاريخ وسيرة نبوية
محمود علي الببﻼوي ،العﻼمة الشيخ
تاريخ الهجرة النبوية وبدء اﻹسﻼم
4.00
أحمد بن إسحاقبن جعفر/ابن واضح اليعقوبي سير وتراجم وحديث
 10.00تاريخ اليعقوبي
X
بن بلقاسم الصغير ،الدكتور دراسات  -فقه  -سيرة نبوية
تأصيلية
فقهيةرمضان
تأصيل العﻼقة مع غير المسلمين من خﻼل أحداث السيرة النبوية )دراسة حميد
14.00
دراسات  -حديث
منصوري
والتابعين
واﻷئمةبن علي
تأصيل ما قالت فيه العامة )ما هو زين( من كﻼم سيد المرسلين )ص( وأقوال الصحابةالجابري
3.00
علم كﻼم
عدنان نجم عبود البدراني ،الدكتور
تأصيل نظرية الكسب دون سبب في التراث العربي اﻹسﻼمي
5.50
قصص أنبياء
أحمد شاه بن عبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
تأويل اﻷحاديث في رموز قصص اﻻنبياء )عليهم السﻼم(
5.00
علوم حديث
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 11.00تأويل مختلف الحديث
علوم قرآن
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
تأويل مشكل القرآن
9.50
دراسات إسﻼمية
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
كتاب ناشرون  14.00تأويل النص الشرعي
شموا( منصور ﷴ اﻷنصاري/الماتريدي السمرقندي تفسير قرآن وعلم كﻼم
أبي
 135.00تأويﻼت أهل السنة  -تفسير الماتريدي ) 1/10طبعة جديدة ورق
أحمد بن عمر بن ﷴ/نجم الدين الكبرى تفسير قرآن وتصوف
 75.00التأويﻼت النجمية في التفسير اﻹشاري الصوفي  1/6ويليه )تتمته عين الحياة(
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي تصوف وسياسة شرعية
التبر المسبوك في نصيحة الملوك
3.00
عقيدة وأحكام فقهية
ظاهر فياض جاسم
التبرك والبركة في الشريعة اﻹسﻼمية
3.50
شمائل ﷴية
وائل حافظ خلف
تبسم النبي )ص( )الجامع للشمائل (-1-
6.00
أحكام فقهية
محيي هﻼل السرحان ،الدكتور
تبسيط القواعد الفقهية  -شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
3.00
فقه شافعي
أبي ﷴ عبد ﷲ بن يوسف/الجويني
التبصرة
3.50
عقيدة
المعين ميمون بن ﷴ بن مكحول/النسفي
)شموا(
تبصرة اﻷدلة في أصول الدين على مدرسة اﻹمام أبي منصور الماتريدي أبي
30.00
علوم حديث
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
 25.00التبصرة والتذكرة  1/2ويليه )فتح الباقي على ألفية العراقي(
X
فقه مالكي
إبراهيم بن نور الدين/ابن فرحون المالكي
 12.00تبصرة الحكام في أصول اﻷقضية ومناهج اﻷحكام
أصول فقه
أبي إسحاق إبراهيم بن علي/الشيرازي
التبصرة في أصول الفقه على مذهب اﻹمام أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس الشافعي
9.50
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 20.00التبصرة في الوعظ 1/2
أبي المحاسن جمال الدين يوسف/المرداوي شروح  -حديث  -فقه
 30.00تبصير اﻷنام بشرح مختصر أحاديث اﻷحكام 1/2
علم كﻼم
أبو المظفر اﻷسفراييني
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
4.50
توزيع
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني سير وتراجم وحديث
توزيع  50.00 Xتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 1/4
أصول فقه مالكي
ﷴ المختار بن عابدين بن المختار الشنقيطي
تبكيت المالكي الهاتك حجاب المذهب المالكي
4.00
آداب إسﻼمية
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
التبيان في اداب حملة القرآن 12×17
2.00
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
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تصوف

2006
2014
2016
2016
2021

2018
2019

2010
2010
2010
2004
2000
2022

2014
2007
2004
2009
2022

2009
2010
2012
2015
2008
2009
2021

2007
2014
2010
2011
2007
2008
2002
2019
2022

2008
2020
2020

2014
2017
2020
2020

2006
2016
2005
2020

2015
2013
2020

2010
2022

ISBN

السعر$

سعة

160 978-2-7451-7387-4

3.50

24 978-2-7451-2214-8

30.00

67 978-2-7451-0483-0

6.00

78 978-2-7451-3212-3

7.00

83 978-2-7451-7627-1

7.00

189 978-2-7451-7607-3

3.50

40 978-2-7451-9598-2

18.00

135 978-2-7451-0484-7

5.50

210 978-2-7451-0486-1

3.00

978-2-7451-2677-1

120.00

6

2.50

330 978-2-7451-0487-8
47 978-2-7451-9253-0

18.00

180 978-2-7451-4393-8

3.50

120 978-2-7451-4820-9

6.00

80 978-2-7451-3612-1

6.00

153 978-2-7451-5635-8

5.00

71 978-2-7451-6325-7

كتاب ناشرون 9.00

70 978-2-7451-4369-3

9.50

60 978-2-7451-9351-3
978-2-7452-1533-0

4

8.00
توزيع

100.00

200 978-2-7451-8739-0

5.00

162 978-2-7451-6935-8

4.00

108 978-2-7451-0491-5

4.50

270 978-2-7451-2730-3

3.00

108 978-2-7451-0492-2

6.00

42 978-2-7451-0490-8

14.00

144 978-2-7451-3459-2

5.50

135 978-2-7451-2747-1

4.00

72 978-2-7451-4702-8

8.50

144 978-2-7451-3849-1

5.50

55 978-2-7451-8532-7

14.00

27 978-2-7451-5228-2

30.00

288 978-2-7451-9457-2

4.00

60 978-2-7451-8471-9

14.00

45 978-2-7451-5991-5

كتاب ناشرون 14.00

75 978-2-7451-5656-3

9.00

70 978-2-7451-8394-1

كتاب ناشرون 8.00

45 978-2-7451-5892-5

14.00

240 978-2-7451-0494-6

3.00

74 978-2-7451-7597-7

9.50

180 978-2-7451-3197-3

4.00

978-2-7451-4047-0

130.00

3

108 978-2-7451-4339-6
135 978-2-7451-4502-4
160 978-2-7451-9052-9
978-2-7451-2578-1

3

6.00
X

4.00
5.00
210.00

200 978-2-7451-9818-1

4.00

180 978-2-7451-6305-9

كتاب ناشرون 4.00

30 978-2-7451-1195-1

15.00

180 978-2-7451-4009-8

3.00

162 978-2-7451-3434-9

5.00

978-2-7451-4464-5

6

243 978-2-7451-0504-2

105.00
2.50

44 978-2-7451-8335-4

12.00

180 978-2-7451-5902-1

4.00

55 978-2-7451-0498-4

8.50

53 978-2-7451-7351-5

11.00

28 978-2-7451-7766-7

21.00

160 978-2-7451-4987-9

4.00

180 978-2-7451-8468-9

كتاب ناشرون 5.00

270 978-2-7451-7740-7

3.50

108 978-2-7451-6383-7

6.50

60 978-2-7451-0495-3

9.00

225 978-2-7451-4093-7

3.00

10 978-2-7451-2242-1

60.00

135 978-2-7451-2754-9

5.50

المؤلف

عنوان الكتاب
التبيان في آداب حملة القرآن
2010
إعراب قرآن
أبي البقاء محب الدين عبد ﷲ/العكبري
التبيان في إعراب القرآن 1/2
علوم قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
التبيان في أقسام القرآن  -مجلد
2001
علوم قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
التبيان في أقسام القرآن  -كرتونيه
2012
دراسات قرآنية
أبي أحمد ﷴ بن صﻼح الشوادفي
التبيان في أمثال القرآن
2012
دراسات قرآنية
ﷴ بن أحمد بن الحسن رفيق البيضاوي
التبيان في شرح منظومة اﻵداب الباطنية لقارئ القرآن
2022
مقارنة أديان
ﷴ بﻼل حسين ،الدكتور
التبيان في مقارنة اﻷديان
شهاب الدين أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي فقه شافعي وأحكام فقهية 2008
التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان
سير وتراجم
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة
2021
فقه حنفي
شمواعلي/الزيلعي الحنفي
عثمان بن
الدينورق
جديدة
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) 1/7ومعه حاشية الشيخ الشلبي( )طبعة فخر
تاريخ وحديث
أبي ذر أحمد بن إبراهيم/سبط ابن العجمي
التبيين ﻷسماء المدلسين
2019
علم الكﻼم
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني/اﻷسد آبادي
تثبيت دﻻئل النبوة
2004
المعاصرة دعوة إسﻼمية
والمتغيرات ،الدكتور
عبد السميع حسين
المستجدات
تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع روح العصر  -ضرورة دعوية في ضوء عماد علي
2020
أصول فقه
أبي الطيب مولود السريري السوسي
تجديد علم أصول الفقه
أحرفعبد السميع الشافعي الحفيان تجويد قرآن وقراءات 2009
أحمد محمود
التجديد في اﻹتقان والتجويد ويليه )الكواكب الدرية في نزول القرآن على سبعة
2007
عقيدة
ﷴ بنيعيش ،الدكتور
التجديد في دراسة علم التوحيد
2010
حديث
مالكالبر القرطبي
ﷲ/ابن عبد
عبداﻹمام
وشيوخ
يوسف بن
الموطأ
أبي عمر
تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واﻷسانيد أو )التقصي لحديث
2004
فقه حنبلي
ابن اللحام/أبو الحسن عﻼء الدين
تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر الهداية
2022
فقه زيدي
المؤيد با أحمد بن الحسين/الهاروني
التجريد في الفقه على المذهب الزيدي
2013
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
تجريد الوافي بالوفيات 1/7
2021
علوم القرآن
والمناهجحسين ،الدكتور
الرحمن عبيد
واللغة
تجليات الهيمنة والتصديق في صلة القرآن بعلوم العصر )قضايا قرآنية في الفكر عبد
يوسف بن علي بن ﷴ/ابن جبارة الهذلي علم القراءات وتجويد 2011
كتاب التجويد من كتاب )الكامل في القراءات الخمسين(
قراءات
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ
تحبير التيسير في قراءات اﻷئمة العشرة
2005
تصوف وعقيدة
أبي القاسم عبد الكريم/ابن هوازن القشيري
التحبير في التذكير شرح أسماء ﷲ الحسنى
2013
تفسير
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
التحبير في علم التفسير
أبي سعد عبد الكريم بن ﷴ بن منصور/السمعاني حديث وسير وتراجم
التحبير في المعجم الكبير
2002
حديث
السيوطي واﻷزدي
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ومعه ثﻼث رسائل
حديث
ﷴ بن البشير بن ظافر
تحذير المسلمين من اﻷحاديث الموضوعة على سيد المرسلين )ص(
2005
إسﻼميات
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
التحذير من اللهو شرح سجود السهو
2003
سياسة شرعية
ابن جماعة
تحرير اﻷحكام في تدبير أهل اﻹسﻼم ويليه )مقدمة أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك
2015
أصول فقه
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطﻼح الحنفية والشافعية )شموا( ﷴ بن عبد الواحد السيواسي/ابن همام الدين
2008
فقه شافعي
أبي العباس أحمد بن ﷴ بن أحمد/الجرجاني
التحرير في فروع الفقه الشافعي 1/2
2020
علوم الحديث
أبي ﷴ لطف ﷲ اﻷضرومي/كوكسي كور
تحرير في فن مصطلح الحديث )شموا(
2022
منطق
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية للكاتبي )شموا( قطب الدين أبي عبد ﷲ محمود بن ﷴ/الرازي
2010
فقه مالكي
الحطاب الرعيني/ﷴ بن ﷴ بن عبد الرحمن
تحرير الكﻼم من مسائل اﻻلتزام
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي فقه شافعي ومعاجم فقهية 2010
تحرير لغات التنبيه ويليه )وجوب تخميس الغنيمة(
2021
تصوف
ﷴ بن أحمد/البهي المالكي
التحرير والتحبير لشرح الحزب الكبير للقطب الشاذلي
2012
علم كﻼم وتصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
تحريك اﻹقليد في فتح باب التوحيد
أبي بكر ﷴ بن الحسين بن عبد ﷲ/اﻵجري حديث وأحكام فقهية
تحريم النرد والشطرنج والمﻼهي
2012
فقه
ﷴ عبد ﷲ بن زيدان بن غالي/البوصادي
تحريم نهب أموال المعاهدين للنصارى
2008
أدعية وأذكار
ﷴ أمين الضناوي
تحصين اﻹنسان من السحر والجن والشيطان باﻷذكار واﻷوراد والقرآن
2021
حديث
أبي العﻼ ﷴ عبد الرحمن/المباركفوري
تحفة اﻷحوذي بشرح جامع الترمذي  1/12مع الفهارس )لونان(
أحمد بن حجازي الفشني أدعية وأذكار وتصوف 2005
تحفة اﻹخوان في قراءة الميعاد في رجب وشعبان ورمضان
أبو عبد ﷲ ابن غلبون الطرابلسي المالكيفرائض ومواريث وفقه شافعي2004
تحفة اﻹخوان البهية على المقدمة الرحبية ويليه )متن الرحبية(
2021
علوم القرآن
أثير الدين ﷴ بن يوسف/أبي حيان اﻷندلسي
تحفة اﻻريب بما في القرآن من الغريب )لغات القرآن العزيز(
2012
الرحمن/المزي سير وتراجم وحديث
والرواةعبدعنهم
يوسف بن
الصحابة
أبي الحجاج
تحفة اﻷشراف بمعرفة اﻷطراف  1/16مع الفهارس )معجم مفهرس لمسانيد
2021
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/ميارة الفاسي
تحفة اﻷصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة
2013
علم كﻼم وتصوف
أبي الفضل فتح ﷲ بن أبي بكر/البناني
تحفة اﻷصفياء في بيان معنى القول بعصمة اﻷنبياء
فهارس
أبي العﻼ ﷴ عبد الرحمن/المباركفوري
فهارس تحفة اﻷحوذي
2003
جﻼل الدين ﷴ بن أحمد المحلي ،الشيخ سير وتراجم وحديث
تحفة أهل التصديق ببعض فضائل أبي بكر الصديق
أبي الفضل فتح ﷲ بن أبي بكر/البناني تصوف وأحكام فقهية 2007
تحفة أهل الفتوحات واﻷذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في اﻷعناق
2012
شرح حديث
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
تحفة الباري بشرح صحيح البخاري  1/7مع الفهارس  -لونان
سياسة شرعية
إبراهيم بن علي بن أحمج/الطرسوسي
تحفة الترك فيما يجب أن يكون في الملك
2021
فقه شافعي
تحفة الحبيب شرح نظم العمريطي على غاية التقريب في الفقه الشافعي )شموا( أحمد بن الحجازي بن بدير/الفشني
2008
تصوف
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن علوان الحموي
تحفة الحبيب فيما يبهجه في رياض الشهود والتقريب
ﷴ بن علي/الشوكاني أدعية وأذكار وحديث 2003
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كﻼم سيد المرسلين )ص(
2016
خطابة
ﷴ بن رياض اﻷحمد
التحفة الرضية في الخطب المنبرية )السعدي ،آل الشيخ ،الفوزان ،ابن حميد ،وغيرهم
2013
سير وتاريخ
تحفة الزائر في مآثر اﻷمير عبد القادر وأخبار الجزائر )جزءان بمجلد واحد(ﷴ باشا ابن اﻷمير عبد القادر/الجزائري
2019
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي تصوف وأحكام فقهية
تحفة الزوار الى قبر النبي المختار )ص(
2017
تصوف
ﷴ/ابن عربي الحاتمي
والجماعة
الدين ﷴ علي
محييالسنة
تحفة السفرة إلى حضرة البررة ويليه )عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل
2013
آداب وسلوك
أحمد بن ﷴ/الزاهد
تحفة السﻼك في فضائل السواك
2017
علم كﻼم
التحفة السنية على الرسالة الباجورية في التوحيد للشيخ إبراهيم بن ﷴ الباجوري الصغير/ﷴ النشار الشربيني
2021
فقه شافعي
شموابن أحمد/اﻷنصاري
ورق بن ﷴ
جديدة زكريا
أبي يحيى
تحفة الطﻼب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب في فقه اﻹمام الشافعي )طبعة
2005
أخﻼق
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
التحفة العراقية في أعمال القلوب
2020
فقه حنفي
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
تحفة الفقهاء ) 1/4شموا( )طبعة جديدة محققة(
علوم قرآن
موسى بن ﷴ القليبي
التحفة القليبية في حل الحمولية في غريب القرآن الكريم
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
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سنة
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سعة
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موضوع

سنة

360 978-2-7451-7457-4

الدين إبراهيم بن حسن المﻼ/اﻹحسائي
برهان(-1-
اﻷحسائي

فقه حنفي

2013

10 978-2-7451-2215-5
25 978-2-7451-5893-2
19 978-2-7453-5309-8
81 978-2-7451-3200-0
252 978-2-7451-7036-1
24 978-2-7451-5230-5
98 978-2-7451-3743-2
32 978-2-7451-7905-0
192 978-2-7451-9642-2
978-2-7451-6271-7

4

26 978-2-7451-0505-9
66 978-2-7451-9333-9
34 978-2-7451-9622-4
59 978-2-7451-0506-6
240 978-2-7451-9373-5
108 978-2-7451-0507-3
180 978-2-7451-4389-1
40 978-2-7451-6237-3
216 978-2-7451-4722-6
162 978-2-7451-7867-1
12 978-2-7451-0512-7
108 978-2-7453-2176-9
10 978-2-7451-9701-6
49 978-2-7451-4583-3
32 978-2-7451-6429-2
51 978-2-7451-7355-3
17 978-2-7451-2217-9
68 978-2-7451-4673-1
80 978-2-7451-3684-8
72 978-2-7451-0517-2
40 978-2-7451-5543-6
162 978-2-7451-4886-5
47 978-2-7453-3274-1
49 978-2-7451-5472-9
53 978-2-7451-7289-1
153 978-2-7451-5665-5
135 978-2-7451-3762-3
60 978-2-7452-0745-0
212 978-614-496-049-3
108 978-2-7451-6787-3
89 978-2-7451-5123-0
300 978-2-7451-0519-6
72 978-2-7451-8429-0
34 978-2-7451-9013-0
216 978-2-7451-4054-8
24 978-2-7451-2219-3
67 978-2-7451-0521-9
54 978-2-7451-9062-8
216 978-2-7451-6027-0
80 978-2-7451-3996-2
36 978-2-7451-9834-1
162 978-2-7451-8131-2
225 978-2-7451-8883-0
196 978-2-7451-0523-3
978-2-7451-9518-0

59 978-2-7451-0526-4
225 978-2-7451-8106-0
180 978-2-7451-3773-9
408 978-2-7451-3591-9
225 978-2-7451-7776-6
153 978-2-7451-4108-8
16 978-2-7451-0524-0
28 978-2-7451-3660-2
160 978-2-7451-9709-2
360 978-2-7451-9919-5

السعر $عنوان الكتاب
تحفة المبتدي في الوضوء والصﻼة )مدرسة الشيخ أبي بكر المﻼ
2.00
2021
فقه شافعي
ﷴ/ابن حجر الهيتمي
الشافعي
أحمد بن
العباساﻹمام
أبي فقه
 45.00تحفة المحتاج بشرح المنهاج  1/4وهو )شرح على كتاب منهاج الطالبين في
القادر أدعية وأذكار وحديث 2008
الجزري
بن عبد
الفاسي/ﷴابن
 24.00تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين من كﻼم سيد المرسلين )ص( للشيخ شمس الدين
2006
قراءات
ﷴ إبراهيم ﷴ سالم
 36.00التحفة المرضية في تحرير وجمع القراءات السبع من طريق الشاطبية  1/2لونان
توزيع
2022
توحيد
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ﻹبراهيم اللقاني
7.00
2010
تصوف
تحفة المريد وروضة الفريد وفوائد ﻷهل الفهم السديد والنظر المزيد أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
3.00
2007
أصول فقه
يحيى بن موسى الرهوني ،الشيخ
المالكي
الحاجبزكريا
أبو
 26.00تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول في أصول الفقه ﻻبن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية فقه عام وأحكام فقهية 2005
تحفة المودود بأحكام المولود  -كرتونيه
6.00
2013
قراءات
خان آل موسى/السليماني
واحد
سردار
بمجلد
المجيد بن
)جزءان
تحفة النبﻼء في قراءة اﻹمام أبو عمرو ابن العﻼء المازني ابن العﻼء عبد
20.00
2020
علوم الحديث
تحقيق اﻷمنية بمقدمات السنة النبوية )من مقررات التراث الزيتوني  -كتب علوم الحديثمصطفى بن ﷴ/القمودي
6.50
العﻼمة المصطفوي تفسير قرآن وتصوف 2013
 190.00التحقيق في كلمات القرآن الكريم ) 1/14شموا(
توزيع
حديث وفقه مقارن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 30.00التحقيق في أحاديث الخﻼف 1/2
2018
دراسات فقهية
تحقيق المطلب بتعريف مصطلح المذهب )مذهب اﻹمام الشافعي( )شموا( عبد القادر بن ﷴ الفنملي الملبياري ،الشيخ
12.00
ً
2019
الجامعية ،الدكتورة دراسات  -أصول فقه
حفيظة لوكيلي
نموذجا( )سلسلة الرسائل والدراسات
 24.00تحقيق المناط وأثره في اختﻼف الفقهاء )فقه اﻷموال
حديث
الغساني الجزائري/أبو ﷴ عبد ﷲ
 10.00تخريج اﻷحاديث الضعاف من سنن الدارقطني
ياسين بن ﷴ باهي ،الدكتوردراسات  -فقه مالكي  -أصول 2019
تخريج الفروع الجنائية على اﻷصول المالكية )مباحث مختارة(
6.00
2002
عقيدة
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار
6.00
2004
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
التدبيرات اﻹلهية في إصﻼح المملكة اﻹنسانية
3.50
2021
علوم حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 12.00تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )طبعة جديدة ورق شموا(
2005
للدمياطي فرائض ومواريث
المناسخةﷴ/عليش
حصصبن أحمد بن
عبد ﷲ ﷴ
معرفة
تدريب المبتدي وتذكرة المنتهي في علم الفرائض ويليه )النبذة الراسخة في أبي
3.50
2013
دراسات حديثية
أحمد سعد العش
تدوين السنة النبوية
5.00
الخطيب القزويني/عبد الكريم بن ﷴ سير وتراجم وحديث
 50.00التدوين في أخبار قزوين 1/4
أدعية وأذكار
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
التذكار في أفضل اﻷذكار من القرآن الكريم
5.00
توزيع
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن أحاديث أحكام  -فقه شافعي 2021
 70.00تذكرة اﻷخيار بما في الوسيط من اﻷخبار ) 1/3شموا(
2004
غريب قرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 14.00تذكرة اﻷريب في تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم( لونان
2021
فريد الدين العطار ،الشيخ سير وتراجم وتصوف
 20.00تذكرة اﻷولياء )ترجمة اثنين وتسعين وليا من أولياء ﷲ الصالحين(
2012
حديث
ﷴ بن طاهر بن أحمد/ابن القيسراني
 14.00تذكرة الحفاظ وهو )أطراف أحاديث كتاب المجروحين ﻻبن حبان(
2012
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
 36.00كتاب تذكرة الحفاظ 1/3
2005
سير وتراجم
تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص اﻷمة في خصائص اﻷئمة أبي المظفر يوسف بن قز أوغلي/سبط ابن الجوزي
12.00
2022
آداب العالم
بدر الدين ﷴ بن إبراهيم/ابن جماعة الكناني
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم
7.00
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
التذكرة في اﻷحاديث المشتهرة
7.00
X
2015
زهد ورقائق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
 12.00التذكرة في أحوال الموتى وأمور اﻵخرة )ابيض( لونان
2006
فقه شافعي
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
التذكرة في الفقه الشافعي
4.00
2001
قراءات
أبو الحسن طاهر ابن غلبون
 14.00التذكرة في القراءات
توزيع
2007
أبو عبد ﷲ ﷴ بن قاسم الرصاع سيرة نبوية وتصوف
 14.00تذكرة المحبين شرح أسماء سيد المرسلين )ص(
2012
حديث
جمال الدين ﷴ بن طاهر/الصديقي الفتني
 12.00تذكرة الموضوعات
اﻻسﻼمي الهند فقه عام وأحكام فقهية 2007
وأنواعه
وشروطهالفقه
مجمع
التذكية وصورها وأنواعها المختلفة في الشريعة اﻹسﻼمية )يبحث في حقيقة الذبح
5.00
عبد الحميد هنداوي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2002
تذكير اليقظان بوظائف رمضان
5.50
2012
حديث وفقه شافعي
مصطفى ديب البغا ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00التذهيب في ادلة متن الغاية والتقريب
توزيع
2022
تراجم
صالح علي العود
تراجم علماء الحرمين الستة )صﻼت وانطباعات وذكريات( )سلسلة هادفة عن اﻷعﻼم
3.00
2010
أخﻼق وحديث
أبي نصر ﷲ عبد العزيز فاضلي ،اﻷستاذ
التربية اﻷسرية من هدي السنة النبوية
7.00
2006
أخﻼق
خالد ﷴ محرم ،الشيخ ،الدكتور
التربية اﻹسﻼمية لﻸوﻻد  -منهج وميادين
8.50
أخﻼق
علي فكري
تربية البنين
1.50
2015
دراسات أصولية
ﷴ سعيد منصور ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00ترتيب اﻷدلة اﻹجمالية من حيث الحجية
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي مواعظ وزهد ورقائق 2017
 18.00الترتيب الزاهر لكتاب صيد الخاطر
2006
تصوف
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
ترتيب السلوك
3.50
2012
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي سير وتراجم وحديث
 24.00ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعﻼم مذهب مالك 1/2
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
 10.00ترتيب الموضوعات ﻻبن الجوزي
2017
دراسات قرآنية
 2015وحسام سباط ،الدكتور
بسام بركة
 12.00ترجمات معاني القرآن الكريم )أعمال المؤتمر الدولي اﻷول الذي عقد في لبنان عام
2008
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/السبتي الفهري
ترجمان التراجم على أبواب صحيح البخاري
3.50
2004
غريب قرآن
تاج الدين اليماني
الترجمان عن غريب القرآن
8.50
2022
تراجم
شمس الدين ﷴ بن علي بن أحمد/الداوودي
 20.00ترجمة العﻼمة السيوطي
2014
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن المرتضى/ابن الوزير
ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان
5.00
2017
شروح حديث
شرف/النووي
على الرياء
يحيى بن
واﻻحترام ﻻ
الدين أبي زكريا
والتوقير
الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل اﻹسﻼم على جهة البر محيي
3.50
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن طولون الصالحي فقه عام وأدعية وأذكار
الترشيح لبيان صﻼة التسبيح
3.50
X
2022
فقه شافعي
أحمد بن عبد الرحمن/السقاف
لونان
علوي بن
)شموا -
ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين في الفقه على المذهب الشافعي السيد
30.00
حديث
والترهيب ﷲ بن أسعد/اليافعي اليمني
الترغيبالسعادات عبد
أبي
 10.00الترغيب والترهيب ويليه )منتقى تحفة الحبيب للحبيب بما زاد على
2014
فضائل بلدان
عز الدين أبي ﷴ عبد العزيز/ابن عبد السﻼم
ترغيب أهل اﻹسﻼم في سكنى الشام
5.00
عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي أدعية وأذكار وحديث 2003
الترغيب في الدعاء والحث عليه 17×24 -
3.00
عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي أدعية وأذكار وحديث 2005
الترغيب في الدعاء والحث عليه 17×12 -
1.50
X
2013
فقه  -عبادات
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
الترغيب في سنة التخفيف
3.50
2004
حديث وأخﻼق
ابن شاهين الظاهري
الترغيب في فضائل اﻷعمال وثواب ذلك
5.50
2011
حديث وأخﻼق
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي/المنذري
 48.00الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 1/4
2021
حديث وأخﻼق
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي/المنذري
 20.00الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ]1م شموا[ لونان
عبد الرحمن بن عبد المحسن/الواسطي الشافعي تراجم وطبقات  -تصوف 2022
ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين
كتاب ناشرون 4.00
2022
دراسات  -فقه
عثمان موكيبي ،الدكتور
تساوي الخطأ والعمد في اﻷحكام الشرعية
2.50
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
تسلية اﻷحزان وتصلية اﻷشجان )كتاب يتحدث عن أسرار الروح وأنوار القلب(
 162كتاب ناشرون 6.00
2005
أخﻼق
ﷴ بن ﷴ الصالحي/المنبجي الحنبلي
تسلية أهل المصائب  -كرتونيه
8.50
76
2004
الجياني/الحسين بن ﷴ حديث وسير وتراجم
 20.00تسمية شيوخ أبي داود سليمان بن اﻷشعث السجستاني 1/2
توزيع
30
2015
تفسير قرآن
أبي القاسم ﷴ بن أحمد/ابن جزي الكلبي
 30.00التسهيل لعلوم التنزيل 1/2
20
2014
فقه حنفي
إسرائيل/ابن قاضي سماونة
)شموا
محمود بن
 42.00التسهيل شرح لطائف اﻹشارات في بيان المسائل الخﻼفيات في الفقه الحنفي 1/2
19
2021
فقه حنفي
الهي/البرني المظاهري
عاشقواحد
 14.00التسهيل الضروري لمسائل القدوري في فقه أبي حنيفة النعمان للبغدادي )جزءانﷴبمجلد
40
شهاب الدين أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي فقه شافعي وأحكام فقهية 2006
تسهيل المقاصد لزوار المساجد
5.00
144
2015
أصول فقه
ﷴ عبد الرحمن عيد الحنفي/المحﻼوي
 18.00تسهيل الوصول إلى علم اﻷصول )شموا(
41
2013
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
 30.00تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي  - 1/2طبعة مصححة
X
22
2016
تصوف وتراجم
أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي/ابن الزيات
 59كتاب ناشرون  12.00التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي
أبي العباس أحمد بن عبد ﷲ/محب الدين الطبري تاريخ وأحكام فقهية
التشويق إلى البيت العتيق
9.00
85
2006
علوم حديث
عزيز رشيد ﷴ الدايني النعيمي ،الدكتور
تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي
8.50
78
2014
فقه حنفي
زين الدين قاسم/ابن قطلوبغا الحنفي
 14.00التصحيح والترجيح على مختصر القدوري )مجلد شموا(
51
علوم حديث
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
 10.00تصحيفات المحدثين
66
2000
حديث
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
 30.00التصريح بزوائد الجامع الصحيح للترمذي 1/2
25
2007
أخﻼق
اليماني الذماري ،اﻹمام
والمنجية
المهلكة حمزة
تصفية القلوب من درن اﻷوزار والذنوب )في تهذيب اﻷخﻼق وبيان الصفات يحيى بن
11.00
53
2016
دراسات أصولية
مختار درقاوي ،الدكتور
التصور اﻻصولي للمعنى )مقاربة دﻻلية تداولية ﻵليات فقه الخطاب(
5.00
144
2013
دراسات صوفية
وتأثيراته إدريسي ،الدكتور
عزيز الكبيطي
 14.00التصوف اﻹسﻼمي في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية )مظاهر حضور التصوف المغربي
51
2015
دراسات صوفية
ﷴ بنيعيش ،الدكتور
التصوف اﻹسﻼمي بين السنية والتطرف
5.00
144
2008
تصوف
سيد نور بن سيد علي
التصوف الشرعي الذي يجهله كثير من مدعيه ومنتقديه
3.50
216
2018
تصوف
القلب
،الدكتور
ﻷدواء
القريدي
استقصائية
)دراسة العالم ﷴ
عبد
تصوف القلب من نزعات النفس ومكائد الشيطان وحب الدنيا وهوى الشهوات
 192كتاب ناشرون 4.00
2014
دراسات صوفية
ﷴ قاسم الشوم ،اﻷستاذ الدكتور
التصوف المفترى عليه
5.00
135
2016
دراسات قرآنية
أيمن السيد علي الصياد ،اﻷستاذ الدكتور
التصوير القرآني للجنة والنار
5.00
180
عابدين بن المختار الشنقيطي فقه مالكي وأصول فقه 2013
مصححة
المختار بن
جديدة
تطعيم المالكي السالك عن الزيغ وانتهاك حرمة المذهب المالكي  -طبعة ﷴ
4.00
198
أخﻼق
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
تطهير العيبة من دنس الغيبة
2.50
240
2018
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 64كتاب ناشرون  12.00تطهير أهل الزوايا من خبائث الطوايا
2018
دراسات  -عقيدة
فاتح ﷴ سليمان ،الدكتور
 30.00التطور الدﻻلي لمصطلحات العقيدة )دراسة مقارنة( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
34
2014
دراسات أصولية
هيثم عبد الحميد خزنة ،الدكتور
 18.00تطور الفكر اﻷصولي الحنفي )دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية(
47
2014
أصول فقه
إبراهيم شوقار
تعارض اﻷدلة الشرعية في الفكر اﻹسﻼمي
7.00
162
أصول فقه
عبد اللطيف عبد ﷲ البرزنجي
 14.00التعارض والترجيح بين اﻷدلة الشرعية
X
38
2013
دراسات إسﻼمية
،الدكتور
الجامعية
السامرائي
والدراسات
الرسائلعبود مهدي
تعامل الداعية مع المستجدات الفقهية )الشيخ القرضاوي أنموذجا( )سلسلة حذيفة
17.00
47
حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 12.00تعجيل المنفعة بزوائد رجال اﻷئمة اﻷربعة
X
36
2015
دراسات إسﻼمية
إندونيسيا خالد حسون ،الدكتورة
تعدد زوجات النبي )ص( شبهات وردود
5.00
225
زهير ﷴ علي اﻷرناؤوطي ،اﻷستاذ الدكتوردراسات  -علوم القرآن  -نحو 2021
تعدية اﻷفعال بين اﻹعجاز القرآني وأقوال اللغويين والمفسرين
8.00
100
2010
حديث
أبي الوليد سليمان بن خلف/القاضي الباجي
 14.00التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح
43
2019
تصوف
أبي بكر ﷴ بن إسحاق/الكﻼباذي
التعرف لمذهب أهل التصوف
6.00
135
ﷴ بن ﷴ بن الحسن/الميموني فقه عام وأحكام فقهية 2002
تعريف اﻷقران بأحكام سجود القرآن
8.50
85
سير وتراجم
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس
4.00
150
أبي علي الحسين بن ﷴ الغساني/الجياني سير وتراجم وحديث
 12.00التعريف بشيوخ حدث عنهم البخاري ويليه تسمية شيوخ أبي داود
61
علوم الحديث
شهاب الدين أحمد بن يحيى/ابن فضل ﷲ العمري
 10.00التعريف بالمصطلح الشريف
53
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد ﷲ/السهيلي علوم القرآن وتفسير قرآن
التعريف واﻹعﻼم فيما أبهم من اﻷسماء واﻷعﻼم في القرآن الكريم
4.50
X
152
2013
مدائح نبوية
مؤلف مجهول
تعشير البردة )كتاب في تعشير بردة البوصيري(
7.00
85
2020
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
تعليق على المقطعات الششترية
 224كتاب ناشرون 5.00
2021
فقه حنفي
أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي
 25.00التعليقات الرضوية على الهداية وشروحها )شموا  -لونان(
32
2018
علم التجويد
علي عثمان جرادي ،الشيخ الدكتور
التعليقات المفهمة لمعاني المقدمة
3.50
270
2022
فقه شافعي
)شموابن ﷴ/القاضي المروروذي
الشافعي( الحسين
أبي ﷴ
 70.00التعليقة ) 1/4وهو شرح على مختصر المزني في الفقه على المذهب
9
2010
شرح حديث
)شموا(يعلى ﷴ بن الحسين/الفراء الحنبلي
أبي
 12توزيع صافي  16.00التعليقة الكبيرة في مسائل الخﻼف على مذهب اﻷمام أحمد بن حنبل 1/3
2006
فقه عام
تعليم الصﻼة )الوضوء  -التيمم  -الصﻼة( حنبلي  -أربعة ألوان
1.00
X
840
2011
فقه عام
تعليم الصﻼة )الوضوء  -التيمم  -الصﻼة( مالكي وحنفي  -أربعة ألوان
1.50
840
الزبير الغرناطي أشراط الساعة وعقيدة 2009
القرآن
إبراهيم/ابن
السنةبنومحكم
صحيح أحمد
تعيين اﻷوان والمكان والنصر الموعود به في آخر الزمان مستقرأ منأبي جعفر
3.50
198
2011
شرح حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 48.00تغليق التعليق على صحيح البخاري 1/3
16
2016
دراسات فقهية
عبد الحكيم الرميلي ،الدكتور
 21.00تغير الفتوى في الفقه اﻹسﻼمي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
32
تغير الفتوى بتغير اﻻجتهاد )دعوة للتفكير والتيسير ونبذ للتعصب والهوى والتعسير(عبد الحكيم الرميلي ،الدكتور أصول فقه وأحكام فقهية 2011
9.50
70
2019
دراسات  -تصوف
القاضي ﷴ ابن السراج الدمشقي/الرفاعي
 51كتاب ناشرون  14.00تفاح اﻷرواح ومفتاح اﻹرباح
2007
فقه مالكي
أبو القاسم عبيد ﷲ ابن جﻼب البصري
 30.00التفريع في فقه اﻹمام مالك بن انس 1/2
25
2022
دراسات  -فقه
الطوالة ،الدكتور
الجامعية
عبد ﷲ
والدراسات
بن حذيفة بن
الرسائل
التفريق بين حقوق ﷲ تعالى وحقوق العباد في الفقه اﻹسﻼمي )سلسلة سلطان
25.00
34
2003
أبي عبد ﷲ ﷴ المريني/ابن أبي زمنين تفسير قرآن وحديث
 36.00تفسير ابن أبي زمنين  1/2وهو مختصر تفسير يحيى بن سﻼم  -لونان
22
2006
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازي تفسير قرآن وحديث
 95.00تفسير ابن أبي حاتم الرازي )التفسير بالمأثور( 1/7
7
2009
تفسير قرآن
عبد الحميد بن ﷴ/ابن باديس الصنهاجي
 12.00تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كﻼم الحكيم الخبير  -كرتونيه
53
2012
تفسير قرآن
أبي الحكم عبد السﻼم/ابن برجان اللخمي
 90.00تفسير ابن برجان المسمى )تنبيه اﻷفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم( 1/5
8
2012
تفسير قرآن
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
 85.00تفسير ابن تيمية )التفسير الكبير( 1/7
6
2022
تفسير قرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 70.00تفسير ابن الجوزي )زاد المسير في علم التفسير(  1/4لونان
7
2011
تفسير قرآن
ابن عادل الحنبلي
 230.00تفسير ابن عادل الحنبلي )اللباب في علوم الكتاب( 1/20
X
2
2022
تفسير قرآن
عبد ﷲ بن عباس
 14.00تفسير ابن عباس )تنوير المقباس من تفسير ابن عباس( لونان
36
2021
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي تفسير قرآن وتصوف
 20.00تفسير القرآن الكريم )ابن عربي(  1/2لونان
24
2008
تفسير قرآن
ابن عرفة الورغمي/أبو عبد ﷲ ﷴ
 60.00تفسير ابن عرفة 1/4
14
مصطفى بن كمال الدين/البكري
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عنوان الكتاب
تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(  1/6مع
2016
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( ]1م شموا[ لونان
2021
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( ) 1/4لونان( 17×24
2011
تفسير قرآن
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(  1/4مع أحكام اﻻلباني  -لونان أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( 20×28 1/4
2018
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(  1/9مع الفهارس  -لونان
2003
تفسير قرآن
الدينوري/أبو ﷴ بن وهب
تفسير ابن وهب )الواضح في تفسير القرآن الكريم(  1/2لونان
2018
تفسير قرآن
أبي بكر جابر/الجزائري
تفسير أبي بكر الجزائري )أيسر التفاسير( ) 1/5لونان(
2017
تفسير قرآن
أثير الدين ﷴ بن يوسف/أبي حيان اﻷندلسي
تفسير أبي حيان اﻷندلسي )تفسير البحر المحيط(  1/9مع الفهارس )شموا(
2010
تفسير قرآن
العمادي الحنفي/أبي السعود ﷴ بن ﷴ
تفسير أبي السعود أو )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( 1/8
2013
مشعان سعود عبد العيساوي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات في التفسير
التفسير اﻹشاري )ماهيته وضوابطه(
عبد ﷲ/اﻷلوسي الكبير تفسير قرآن وتصوف 2014
الفهارس
محمود بن
الدينمع
1/11
شهاب
تفسير اﻷلوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(
فهارس
شهاب الدين محمود بن عبد ﷲ/اﻷلوسي الكبير
فهارس روح المعاني في تفسير القرآن 20×28
2021
تفسير قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
تفسير اﻹمام الشافعي
ﷴ علي السايس ،الشيخ تفسير قرآن وأحكام فقهية 2010
تفسير آيات اﻷحكام للسايس )أربعة أجزاء بمجلد واحد( لونان
2020
حسام الدين علي بن عبد ﷲ/البدليسي تفسير قرآن  -تصوف
تفسير البدليسي ) 1/5تفسير إشاري صوفي شارح لمقامات الدين الثﻼث(
2022
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي تفسير قرآن وحديث
تفسير البغوي المسمى )معالم التنزيل(  1/4لونان
2020
تفسير البقاعي )نظم الدرر في تناسب اﻵيات والسور(  1/8لونان برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر/البقاعي تفسير قرآن وتصوف
2019
تفسير قرآن
للمناويبن عمر/البيضاوي
سعيد عبد ﷲ
البيضاوي
أحاديثالدين أبي
تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( مع إضافة تخريج ناصر
2021
تفسير قرآن
التستري/أبو ﷴ سهل بن عبد ﷲ
تفسير التستري  -لونان
2014
تفسير قرآن
أبي زيد عبد الرحمن/الثعالبي
تفسير الثعالبي )الجواهر الحسان في تفسير القرآن( 1/3
2004
أبو إسحاق/الثعلبي تفسير قرآن وحديث
تفسير الثعلبي )الكشف والبيان(  1/6لونان
2022
تفسير جزء عم ﻻبن عربشاه )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( عصام الدين إبراهيم/ابن عربشاه اﻹسفراييني دراسات  -تفسير قرآن
2012
تفسير قرآن
جﻼل الدين السيوطي وجﻼل الدين المحلي
تفسير الجﻼلين )مع المصحف وبآخره أسباب النزول( 24×17
2010
تفسير قرآن
جﻼل الدين السيوطي وجﻼل الدين المحلي
تفسير الجﻼلين )مع المصحف وأسباب النزول( 20×28
2020
تفسير قرآن
الدين السيوطي وجﻼل الدين المحلي
جﻼلأفقي
تفسير الجﻼلين )بدون مصحف( وبهامشه )لباب النقول في أسباب النزول( -
2012
تفسير قرآن
جﻼل الدين السيوطي وجﻼل الدين المحلي
تفسير الجﻼلين )مع المصحف وبهامشه أسباب النزول( بعلبة  24×17لونان
2003
تفسير قرآن
جﻼل الدين السيوطي وجﻼل الدين المحلي
تفسير الجﻼلين )مع المصحف وأسباب النزول( بعلبة  20×14لونان
2014
تفسير قرآن
السيوطي وجﻼل الدين المحلي
)شموا
 17×24الدين
جﻼل
تفسير الجﻼلين مع المصحف وبهامشه لباب النقول في أسباب النزول
2014
تفسير قرآن
السيوطي وجﻼل الدين المحلي
)ابيض
 17×24الدين
جﻼل
تفسير الجﻼلين مع المصحف وبهامشه لباب النقول في أسباب النزول
طنطاوي جوهري المصري ،الشيخ تفسير قرآن ومعارف عامة 2016
تفسير طنطاوي جوهري )الجواهر في تفسير القرآن الكريم( 1/13
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني تفسير قرآن وتصوف 2014
تفسير الجيﻼني 1/5
2019
تفسير قرآن
عﻼء الدين علي بن ﷴ البغدادي/الخازن
تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل( 1/4
2021
تفسير قرآن
الخازن والبغوي
تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل( ومعه تفسير البغوي )معالم التنزيل(
ومنسوخه(جعفر أحمد بن عبد الصمد/الخزرجي تفسير قرآن وغريب قرآن 2008
أبي
تفسير الخزرجي المسمى )نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه
2017
تفسير قرآن
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
تفسير الخطيب الشربيني )السراج المنير(  1/4لونان
2022
تفسير قرآن
روح البيان في تفسير القرآن ) 1/10طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي/البروسوي
سفيان الثوري/أبو عبد ﷲ تفسير قرآن وحديث
تفسير سفيان الثوري
أبي عبد الرحمن ﷴ بن الحسين/السلمي تفسير قرآن وتصوف 2016
تفسير السلمي وهو )حقائق التفسير( 1/2
2021
تفسير قرآن
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
تفسير السمرقندي المسمى )بحر العلوم( ) 1/3شموا(
2010
تفسير قرآن
أبي مظفر منصور بن ﷴ/السمعاني المروزي
تفسير السمعاني 1/4
2013
تفسير قرآن
العباس-أحمد بن يوسف/السمين الحلبي
الفهارس
تفسير السمين الحلبي )الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(  1/7مع أبي
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني تفسير قرآن وتصوف 2006
تفسير سورة الفاتحة من البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية تفسير قرآن وأحكام فقهية
تفسير سورة النور
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الكريم/المغيليدراسات  -تراجم  -تفسير قرآن 2020
تفسير سورة فاتحة الكتاب ذكرى ﻷولي اﻷلباب
الصديقي البكري/أبي الحسن ﷴ بن ﷴ تفسير قرآن وتصوف 2010
تفسير البكري 1/3
2015
تفسير السيوطي )الدر المنثور في التفسير بالمأثور(  1/7مع الفهارس جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي تفسير قرآن وحديث
ﷴ بن علي/الشوكاني تفسير قرآن وأحكام فقهية 2007
تفسير الشوكاني )فتح القدير(  1/2لونان
ﷴ بن علي/الشوكاني تفسير قرآن وأحكام فقهية
تفسير الشوكاني )فتح القدير(  1/6مع الفهارس
تفسير قرآن
الطبرسي/الفضل بن الحسن
تفسير الطبرسي )مجمع البيان في تفسير القرآن(  1/10لونان
2013
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري تفسير قرآن وحديث
تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(  1/13مع الفهارس  -لونان
عبد الرزاق الصنعاني ،اﻹمام تفسير قرآن وحديث
تفسير عبد الرزاق 1/3
أبي ﷴ روزبهان بن أبي نصر البقلي/الشيرازي تفسير قرآن وتصوف 2008
تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن 1/3
2008
تفسير قرآن
عز الدين عبد العزيز بن عبد السﻼم/السلمي
تفسير العز بن عبد السﻼم 1/2
2020
نظام الدين الحسن بن ﷴ/القمي النيسابوري تفسير قرآن وتصوف
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/6
2004
غريب حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن فتوح اﻷندلسي/الحميدي
تفسير غريب ما في الصحيحين
أبي بكر عبد ﷲ بن أبي داود/السجستاني تفسير قرآن وغريب قرآن
تفسير غريب القرآن للسجستاني مع المصحف
2019
تفسير القرآن
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
تفسير غريب القرآن ﻻبن قتيبة )شموا(
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني تفسير قرآن وتصوف 2006
تفسير الفاتحة الكبير
2010
تفسير قرآن
اﻷندلسي اﻷقليشي/أبي العباس أحمد بن معد
تفسير الفاتحة المسمى )تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني(
فهارس
أحمد وإبراهيم شمس الدين
فهارس تفسير الفخر الرازي  -التفسير الكبير
2020
شموا بن عمر/فخر الدين الرازي تفسير قرآن وعلم كﻼم
ورق ﷲ ﷴ
تفسير الفخر الرازي )التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب( ) 1/16طبعة جديدةأبي عبد
2003
تفسير قرآن
ﷴ جمال الدين بن ﷴ بن سعيد/القاسمي
تفسير القاسمي )محاسن التأويل(  1/9لونان
2007
تفسير القاشي المسمى المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول )ص( بهاء الدين حيدر بن علي القاشي ،اﻻمام تفسير قرآن وحديث
2011
تفسير قرآن
ﷴ رشيد رضا ،الشيخ
تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار )تفسير ﷴ رشيد رضا( 1/12
ً
تفسير القرآن الكريم في مقاييس اللغة ﻻبن فارس )جمعا ً وترتيبا ً
أبو أويس زكرياء بن مخلوف توناني ،الدكتور علوم القرآن  -معاجم لغة 2021
وتعليقا(
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سنة

اﻷندلسي
شموا
ورقعطية
غالب/ابن
)طبعة بنجديدة
الفهارسعبد الحق
أبي ﷴ

تفسير قرآن

2021

ISBN

السعر$

سعة

98 978-2-7451-9432-9
978-2-7451-2994-9

9.50
135.00

4

17 978-2-7451-2837-9

48.00

49 978-2-7451-4109-5

12.00

24 978-2-7451-8003-2

30.00

8

60.00

10 978-2-7451-8985-1

60.00

144 978-2-7451-8421-4

5.00

978-2-7451-5331-9

7

75.00

57 978-2-7451-4714-1

12.00

16 978-2-7451-0549-3

30.00

978-2-7451-0598-1

978-2-7451-0018-4

5

120.00

978-2-7451-4069-2

6

120.00

10 978-2-7451-6547-3

66.00

55 978-2-7451-5378-4

12.00

47 978-2-7451-5359-3

14.00

57 978-2-7451-5379-1

12.00

44 978-2-7451-5380-7

14.00

51 978-2-7451-5951-9

14.00

14 978-2-7451-3911-5

42.00

9

90.00

14 978-2-7451-6386-8

كتاب ناشرون 48.00

34 978-2-7452-0444-0

توزيع صافي 13.00

50 978-2-7451-9684-2

12.00

14 978-2-7451-5850-5

36.00

978-2-7451-7596-0

8

70.00

25 978-2-7451-4440-9

36.00

30 978-2-7451-6042-3

17.00

978-2-7451-0600-1

40 978-2-7451-4588-8

14.00

135 978-2-7451-9177-9

6.00

200 978-2-7451-0605-6

X

5.00

50 978-2-7451-7767-4

كتاب ناشرون 10.00

55 978-2-7451-4238-2

12.00

16 978-2-7451-2857-7

48.00

144 978-2-7451-0606-3

4.00

17 978-2-7451-4106-4

36.00

240 978-2-7451-0608-7

3.00

76 978-2-7451-6596-1

8.50

76 978-2-7451-3935-1

8.50

66 978-2-7451-7906-7

12.00

38 978-2-7451-0193-8

19.00

288 978-2-7451-7523-6

2.50

76 978-2-7451-7423-9

7.00

80 978-2-7451-0049-8

8.50

126 978-2-7451-3392-2

5.50

32 978-2-7451-7292-1

19.00

88 978-2-7451-6657-9

7.50

20 978-2-7451-2225-4
25 978-2-7451-2226-1

36.00
X

20.00

83 978-2-7451-5929-8

8.50

49 978-2-7451-3187-4

14.00

25 978-2-7451-3249-9
99 978-2-7453-0612-4

30.00
توزيع X

6.00

216 978-2-7451-9117-5

5.00

153 978-2-7451-6349-3

5.50

40 978-2-7451-0610-0

12.00

14 978-2-7451-0613-1

50.00

57 978-2-7451-2924-6

9.50

47 978-2-7451-5301-2

18.00

135 978-2-7451-4132-3

5.50

54 978-2-7451-3499-8

8.00

144 978-2-7451-0098-6

5.50

64 978-2-7451-8543-3

12.00

11 978-2-7451-2227-8

60.00

288 978-2-7451-4352-5

3.00

46 978-2-7451-9777-1

12.00

المؤلف

عنوان الكتاب
تفسير مﻼ جامي )من أول سورة الفاتحة إلى اﻵية اأربعين من سورة
شموا بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
ورق ﷲ ﷴ
تفسير القرطبي )الجامع ﻷحكام القرآن(  1/11مع الفهارس )طبعة جديدةأبي عبد
أبي القاسم عبد الكريم/ابن هوازن القشيري
تفسير القشيري المسمى )لطائف اﻹشارات( 1/3
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
التفسير القيم  -لونان
أبي القاسم محمود بن حمزة/الكرماني
تفسير الكرماني المسمى )غرائب التنزيل وعجائب التأويل( )شموا(
ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
التأويل(
القاسم جار
وجوه
تفسير الكشاف ) 1/4عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اﻷقاويل في أبي
يوسف بن الشيباني/الكواشي
المتبصر
أحمد بن
وتذكرة
المتذكرالعباس
تفسير الكواشي وهو )التلخيص في التفسير( أو )تلخيص تبصرة أبي
ﷴ بﻼل إبراهيم البربري
التفسير اللغوي الموجز للجزء الثﻼثين
أبي الحسن علي بن ﷴ/الماوردي البصري
تفسير الماوردي )النكت والعيون( ) 1/6طبعة جديدة ورق شموا(
مجاهد بن جبر
تفسير مجاهد
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ
تفسير ﷴ نووي الجاوي )مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد( 1/2
أحمد مصطفى المراغي
تفسير المراغي ) 1/10لونان(
ﷴ ثناء ﷲ العثماني/المظهري الباني بتي
التفسير المظهري ) 1/7لونان(
مجموعة من العلماء
موسوعة تفاسير المعتزلة 1/5
تفسير أبي بكر اﻷصم وأبي مسلم ﷴ اﻻصفهاني )موسوعة تفاسير المعتزلة ج  -1-أبو بكر عبد الرحمن اﻷصم
أبو علي ﷴ بن عبد الوهاب الجبائي
تفسير أبي علي الجبائي )موسوعة تفاسير المعتزلة ج (-3-
أبو القاسم عبد ﷲ بن أحمد الكعبي البلخي
تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي )موسوعة تفاسير المعتزلة ج (-4-
عيسى بن علي/أبي الحسن الرماني
عليجبن(-5-
تفسير أبي الحسن الرماني  -الجامع لعلم القرآن )موسوعة تفاسير المعتزلة
اﻷسدآبادي/أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد
تفسير القاضي عبد الجبار )موسوعة تفاسير المعتزلة ج (-6-
أبي الحسن مقاتل بن سليمان بالوﻻء/البلخي
تفسير مقاتل بن سليمان ) 1/3لونان(
لونان(ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
)شموا علي بن
تفسير المﻼ علي القاري المسمى )أنوار القرآن وأسرار الفرقان( 1/5نور الدين
القرآنعلي بن أحمد/المهائمي
عﻼء الدين
تفسير المهائمي المسمى )تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز
عائض القرني ،الدكتور
التفسير الميسر
التفسير النحوي للقرآن الكريم عند الزمخشري )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية سليمان بن علي ،الدكتور
لونانعبد ﷲ بن أحمد بن محمود/النسفي
مصححةالبركات
أبي
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(  1/2طبعة جديدة
تفسير الواحدي النيسابوري ) 1/4الوسيط في تفسير القرآن المجيد( أبي الحسن علي بن أحمد/الواحدي النيسابوري
يحيى بن سﻼم
تفسير يحيى بن سﻼم التيمي البصري القيرواني من سورة النحل الى سورة الصافات
أحمد بن أبي سعيد اﻷميتهوي/مﻼجيون الحنفي
التفسيرات اﻷحمدية في بيان اﻵيات الشرعية
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
تفصيل النحاس والحديد في الكتاب المجيد
أبي إسحاق إبراهيم بن المظفر/ابن البرني
تفهيم الغبي طريق تفخيم النبي )ص( )شموا(
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
تقريب اﻷسانيد وترتيب المسانيد
أحمد بن زيني دحﻼن الحسني الهاشمي ،السيد
تقريب اﻷصول لتسهيل الوصول لمعرفة ﷲ والرسول )ص(
ابن لب الغرناطي
تقريب اﻷمل البعيد في نوازل اﻷستاذ أبي سعيد
علي بن أبي بكر الهيثمي وأحمد بن حجر العسقﻼني
تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية 1/3
صﻼح ﷴ ﷴ عويضة
تقريب التدريب
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
تقريب التهذيب في رجال الكتب الستة 1/2
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير
ﷴ أبو عوض ،اﻷستاذ
التقريب في سيرة ناصر الدين الخطيب
المنطقحزم الظاهري
فيأحمد/ابن
النظر بن
)محكﷴ علي
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باﻷلفاظ العامية واﻷمثلة الفقهية ويليه أبي
عبد المجيد بن سردار خان آل موسى/السليماني
تقريب المتنائي في قراءة اﻹمام الكسائي
الكردستاني/السنندجي
بمجلد
التختي
)جزءان
عبد القادر
تقريب المرام في شرح تهذيب الكﻼم للتفتازاني وحاشيته )المحاكمات( )شموا(
هشام تهتاه ،الدكتور
تقريب مصطلح الحديث )يتضمن كشافا ً للمصطلحات الحديثية(
الشرنوبي اﻷزهري ،الشيخ
كرتونيه
عبد-المجيد
تقريب المعاني على متن الرسالة ﻻبن أبي زيد القيرواني في مذهب اﻹمام مالك
سيد كسروي حسن
تقريب النائي من مراسيل النسائي
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ
تقريب النشر في القراءات العشر
أبي بكر ﷴ بن الطيب/الباقﻼني
التقريب واﻹرشاد في أصول الفقه
تقريب الوصول إلى علم اﻷصول )مجموعة قواعد اﻷصول  -قواعد أصول الفقه  (-2-أشرف ﷴ إبراهيم عويدات
والشافعيةأمير الحاج الحلبي
ﷴ بن ﷴ/ابن
التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ) 1/3الجامع بين اصطﻼحي الحنفية
عبد القادر الرافعي/الفاروقي الطرابلسي
تقريرات الرافعي على رد المحتار 1/2
الجامعية(قدرت شيرين السمرقندي/شيرينوف
محيي الدين بن
تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية )سلسلة الرسائل والدراسات
أبي زيد عبيد ﷲ بن عمر بن عيسى/الدبوسي
تقويم اﻷدلة في أصول الفقه
ابن الدهان
تقويم النظر في مسائل خﻼفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة  1/2مع الفهارس
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
تقييد العلم
ﷴ بن عبد القادر/الفاسي
تقييد على نظم ألقاب الحديث لمحمد العربي الفاسي
المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
البحر(
تقييد في تفسير سورة الفاتحة ويليه )رسالة في الرد على من قال بقدم أبي
ابن النقطة الحنبلي/أبو بكر
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  -دون الذيل
ابن النقطة الحنبلي/أبو بكر
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  1/3مع الذيل
عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
الحديث(
أبي الفضل
التقييد واﻹيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصﻼح )شرح علوم
محيي الدين الطعمي
تكملة جامع كرامات اﻷولياء  -لونان
محمود عبد المعطي أبو الرب ،الدكتور
التكنولوجيا برهان على إعجاز القرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
تلبيس إبليس
المقدسي/الكرمي الحنبلي
الجامعية
والدراساتبن يوسف
مرعي
تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا )سلسلة الرسائل
كمال الدين ﷴ بن ﷴ/ابن أبي شريف
تلخيص تسهيل المقاصد لزوار المساجد ﻻبن العماد اﻷقفهسي
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/4
عبد السﻼم المقدسي الشافعي ،الشيخ
تلخيص العبارة في نحو أهل اﻹشارة
عطاء ﷲ البتﻼدي/الكجراتي
تلخيص شرح فتوح الغيب للجيﻼني )شموا(
شموا بن أحمد بن ﷴ/الجامي
)ورقالرحمن
الدين عبد
البقرة(
نور
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سنة

تفسير قرآن

2019

تفسير قرآن

2020

تفسير قرآن وتصوف

2015

تفسير قرآن

2011

تفسير قرآن

2021

تفسير قرآن وبﻼغة

2015

تفسير قرآن

2021

تفسير قرآن

2015

تفسير قرآن

2019

تفسير قرآن وحديث

2005

تفسير قرآن

2021

تفسير قرآن

2015

تفسير قرآن

2019

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2009

تفسير قرآن وحديث

2007

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2007

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2007

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2009

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2009

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2020

تفسير قرآن

2012

تفسير قرآن وتصوف

2011

تفسير قرآن

2010

علوم القرآن  -نحو

2022

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2014

تفسير قرآن وحديث
تفسير قرآن وحديث

2004

تفسير قرآن

2022

علوم قرآن

2005

سيرة نبوية

2019

زهد ورقائق

2021

فقه مالكي وأحكام فقهية

2004

حديث

حديث
علوم حديث
تراجم ورجال

2010

علوم حديث
سير وتراجم وتصوف

2009

منطق

2003

قراءات

2013

علم الكﻼم

2017

علوم الحديث

2012

فقه مالكي

2011

حديث
قراءات

2008

أصول فقه

2012

أصول فقه

2010

أصول فقه
فقه حنفي
حديث

2008

أصول فقه

2016

فقه مقارن

2001

حديث
علوم الحديث

2019

تفسير قرآن وعلم كﻼم

2009

حديث وسير وتراجم
حديث وسير وتراجم
علوم حديث
سير وتراجم وتصوف

2008

علوم قرآن

2003

مواعظ

2021

سيرة نبوية

2017

أخﻼق وآداب إسﻼمية

2017

حديث

2014

تصوف

2006

تصوف

2020

ISBN
978-2-7451-3705-0
978-2-7451-9298-1
978-2-7451-3158-4
978-2-7451-3242-0
978-2-7451-2720-4
978-2-7451-4599-4
978-2-7451-3889-7
978-2-7451-5618-1
978-2-7451-3678-7
978-2-7451-4420-1
978-2-7451-4191-0
978-2-7451-6375-2
978-2-7451-4366-2
978-2-7451-4877-3
978-2-7451-2636-8
978-2-7451-3752-4
978-2-7451-0617-9
978-2-7451-4103-3
978-2-7451-0618-6
978-2-7451-3783-8
978-2-7451-4004-3
978-2-7451-3546-9
978-614-496-009-7
978-2-7451-5781-2
978-2-7451-4416-4
978-2-7451-9341-4
978-2-7451-9889-1
978-2-7451-4760-8
978-2-7453-3826-2
978-2-7451-5004-2
978-2-7451-5005-9
978-2-7451-3801-9
978-2-7451-6821-4
978-2-7451-7956-2
978-2-7451-3861-3
978-2-7451-4826-1
978-2-7451-9505-0
978-2-7451-2229-2
978-2-7451-3230-7
978-2-7451-0094-8
978-2-7451-5540-5
978-2-7451-2980-2
978-2-7451-0622-3
978-2-7451-5772-0
978-2-7451-9663-7
978-2-7451-6334-9
978-2-7451-2552-1
978-2-7451-3530-8
978-2-7451-0623-0
978-2-7451-8560-0
978-2-7451-9191-5
978-2-7451-0627-8
978-2-7451-9719-1
978-2-7451-9657-6
978-2-7451-5839-0
978-2-7451-8910-3
978-2-7451-0010-8
978-2-7451-8312-5
978-2-7451-8129-9
978-2-7451-7592-2
978-2-7451-0629-2
978-2-7451-4811-7
978-2-7451-3053-2
978-2-7451-5737-9
978-2-7451-5032-5
978-2-7451-0004-7

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 14.00التلخيص في أصول الفقه
47
2018
علم الكﻼم
ﷴ أمين/اﻷسكداري
تلخيص كتاب تهافت الحكماء في رد مذاهب أهل اﻷهواء لﻺمام أبي حامد الغزالي )شموا
3.50
270
2003
حديث
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
 18.00تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم
34
2001
أصول فقه
نجم الدين ﷴ/الدركاني
 17.00التلقيح شرح التنقيح
40
فقه مالكي
عبد الوهاب بن علي البغدادي
التلقين في الفقه المالكي
6.00
X
112
2008
فقه مالكي
الوهاب بن علي البغدادي
التلقين
التلقين في الفقه المالكي ومعه في الحاشية كتاب تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات عبد
7.00
76
2003
حديث
الحق بن عبد الرحمن اﻷزدي
لونان
ﷴ عبد
البخاري(
أبو
تلقين الوليد الصغير ويليه )وصية ﷴ بن موسى( ويليه )معرفة رجال
4.00
180
إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي/البروسوي تصوف وسير وتراجم 2010
 14.00تمام الفيض في باب الرجال )رجال ومشايخ الطريقة الجلوتية(
45
2003
أحكام فقهية وعقيدة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تمام المنة بأحكام البدعة والسنة
8.50
78
2005
علم كﻼم
والمعتزلة بن الطيب/الباقﻼني
تمهيد اﻷوائل وتلخيص الدﻻئل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج أبي بكر ﷴ
9.50
64
2019
أصول فقه
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
 17.00التمهيد في تخريج الفروع على اﻷصول
34
2016
علم التجويد
شمس الدين أبي الخير ﷴ بن ﷴ/ابن الجزري
التمهيد في علم التجويد
9.50
68
2005
تصوف
اﻹلهية(علي بن ﷴ التركة/اﻷصفهاني
صائن الدين
تمهيد القواعد الصوفية )كتاب يبحث في الحقيقة المحمدية ومراتب التجليات
5.00
144
2007
علم كﻼم وعقيدة
أبي المعين ميمون بن ﷴ بن مكحول/النسفي
التمهيد لقواعد التوحيد ويليه )التمهيد لقواعد التوحيد لﻼمشي(
4.00
162
2010
فقه مالكي
 150.00التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد  1/11مع الفهارس أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
3
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يحيى/المالقي اﻷندلسيسير وتراجم وسياسة شرعية 2003
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان
8.50
87
حديث
عبد الرحمن بن علي/ابن الديبع الشيباني
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث
7.00
84
2005
علم كﻼم
 1/3علي عمر بن ﷴ بن خليل/السكوني المالكي
التمييز لما أودعه الزمخشري من اﻻعتزال في تفسير الكتاب العزيز أبي
42.00
17
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
تناسق الدرر في تناسب السور
3.50
176
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ فقه عام وأحكام فقهية 2003
تنبيه اﻷبرار بأحكام الخلع والطﻼق والظهار
5.50
135
2003
فقه عام وعلم كﻼم
ابن السيد البطليوسي
التنبيه على اﻷسباب التي أوجبت الخﻼف بين المسلمين
3.50
216
عبد الجليل بن عظوم المغربي القيرواني شمائل نبوية وصلوات ﷴية 2009
تنبيه اﻷنام في بيان علو مقام نبينا عليه الصﻼة والسﻼم
8.50
71
2022
تصوف
ﷴ وعد ﷲ حديد
تنبيه اﻹنسان الى مقام اﻹحسان
 360كتاب ناشرون 2.50
)صأحمد بن جعفر/الكتاني الحسني تصوف ومدائح نبوية 2007
العباس
الكريم
تنبيه اﻷواه فيما لي من التعلق بأكرم خلق ﷲ )ص( ديوان في مدح النبي أبي
4.00
171
2005
أخﻼق
تنبيه أولي اﻻبصار الى أسباب فوز المرأة المسلمة بالجنة ونجاتها من النار علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
7.50
81
2018
علم المواقيت
أبي عمران موسى بن أبي علي الزناتي/الزموري
التنبيه بسواطع اﻷدلة على اختﻼف مطالع اﻷهلة
3.00
270
2022
فقه حنفي
ﷴ أمين بن عمر بن عبد العزيز/ابن عابدين
تنبيه الرقود على مسائل النقود
4.00
300
2005
حديث
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تنبيه الساهي شرح كتاب ذم المﻼهي للحافظ ابن أبي الدنيا
9.50
70
2011
تصوف
أبي الفيض ﷴ بن ﷴ الحسيني/مرتضى الزبيدي
تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير لﻺمام الشاذلي
2.50
توزيع
236
2021
تصوف وحديث
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
تنبيه الغافلين بأحاديث سيد اﻷنبياء والمرسلين
8.00
56
2005
أخﻼق وتصوف
أحمد بن إبراهيم/ابن النحاس
زكريالونان
كرتونيه -
أبي
 12.00تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين -
45
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ أشراط الساعة وعقيدة 2003
 11.00تنبيه الغافلين شرح كتاب عﻼمات يوم الدين  -لونان
56
2022
علم التجويد
المبينﷴ بن سليم النوري/الصفاقسي
تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تﻼوتهم لكتاب ﷲعلي بن
8.00
2013
فقه شافعي
أبي إسحاق إبراهيم بن علي/الفيروزآبادي
التنبيه في الفقه الشافعي وبهامشه تحرير ألفاظ التنبيه
9.50
62
2003
إسﻼميات
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تنبيه الﻼهي شرح كتاب المناهي
8.50
68
2005
حديث وأخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
تنبيه المخلوقات شرح اجتنبوا الموبقات
8.50
70
2020
تصوف
الشيوخ النعمة ،الشيخ
تنبيه معاشر المريدين على كونهم ﻷصناف الصحابة تابعين المسمى )إفراغ غالب مواريد ﷴ الغيث
 84كتاب ناشرون 7.50
2022
تصوف وأخﻼق
تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
7.00
72
2001
أخﻼق
عرفان العشا حسونة الدمشقي ،الشيخ
تنبيه النساء من معصية رب السماء
8.50
89
2022
فقه مالكي
موسى/عياض اليحصبي
كلماتها
الفضل بن
وشرحأبيغريب
التنبيهات المستنبطة على كتاب المدونة والمختلطة )وتفسير مهمﻼتهاالقاضي
45.00
16
2007
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية
9.50
68
2008
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
تنزل اﻷمﻼك من عالم اﻷرواح الى عالم اﻷفﻼك
4.00
189
حديث
أبي الحسن علي بن ﷴ/ابن عراق الكناني
 18.00تنزيه الشريعة المرفوعة عن اﻷحاديث الشنيعة الموضوعة 1/2
30
عبد الجبار بن عبد الجبار المعتزلي ،القاضي علوم القرآن وعلم كﻼم 2008
 14.00تنزيه القرآن عن المطاعن
49
أحمد بن أحمد بن ﷴ العجمي الشافعي/الوفائيدراسات  -تاريخ  -شمائل نبوية 2020
تنزيه المصطفى المختار )ص( عما لم يثبت من اﻵثار
7.00
120
2009
أصول فقه
عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي/صدر الشريعة
 14.00التنقيح في أصول الفقه
45
حديث وفقه مقارن
ابن عبد الهادي الحنبلي
 54.00تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/3
13
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري فقه عام وأحكام فقهية 2002
التنكيل أو التقتيل لمن أباح التمثيل
3.00
225
علم كﻼم
العتمي اليماني/عبد الرحمن
 20.00التنكيل 1/2
22
2017
فقه حنفي
ﷴ بن عبد ﷲ بن أحمد/الخطيب التمرتاشي
 12.00تنوير اﻷبصار وجامع البحار في الفقه على المذهب الحنفي )شموا(
55
2019
تصوف  -طبقات
أبي الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصيادي
تنوير اﻷبصار في طبقات السادة الرفاعية اﻷخيار
 76كتاب ناشرون 9.50
فهارس
ﷴ بن راشد
تنوير أولي اﻷبصار بترتيب أحاديث نيل اﻷوطار
7.00
96
2021
تصوف
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
تنوير البصائر الى كل من في طريق حضرة ﷲ سائر
 144كتاب ناشرون 5.00
2020
شمائل ﷴية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
تنوير الحلك في امكان رؤية النبي )ص( والملك
9.00
70
2022
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 12.00تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  -كرتونيه )ابيض(
32
2018
فقه وأصول فقه
ﷴ إلياس المراكشي ،الدكتور
 12.00تنوير العقول برسائل عبد الحي بن الصديق الغماري في الفقه واﻷصول )شموا(
75
2020
تصوف
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
التنوير في إسقاط التدبير
3.50
160
2018
سيرة نبوية
ﷴ المصطفى/ابن اﻹمام العلوي
تنوير قلوب المسلمين بتاريخ أمهات المؤمنين
5.00
144
ﷴ أمين الكردي/اﻹربلي عقيدة وفقه شافعي وتصوف 2022
 14.00تنوير القلوب في معاملة عﻼم الغيوب )ابيض( طبعة جديدة مصححة ومنقحة
32
2012
ﷴ عبد الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني حديث وعلوم حديث
التنويه واﻹشادة بمقام رواية ابن سعادة لصحيح اﻹمام البخاري
5.00
198
2010
حديث
اﻹشبيلي/ابن الخراط
ﷲ عنهم
الرحمن
رضي
والزهادعبد
والصلحاء الحق بن
عبد
كتاب التهجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العلماء
9.00
69
2005
ابن أبي الدنيا والبخاري وابن حجر حديث وأحكام فقهية
كتاب التهجد وقيام الليل
5.00
X
117
2019
دراسات  -عقيدة
عمر/البقاعي
نظريةبنالغزالي
يناقشانإبراهيم
)الكتابانأبي الحسن
برهان الدين
 12.00تهديم اﻷركان من ليس في اﻹمكان أبدع مما كان وتثبيت قواعد اﻷركان
64
2008
حديث
أبي جعفر ﷴ بن جرير/الطبري
 30.00تهذيب اﻵثار وتفصيل الثابت عن رسول ﷲ )ص( من اﻷخبار 1/2
21
2016
تصوف وحديث
والسنةالملك بن ﷴ/الخركوشي
الكتابسعد عبد
تهذيب اﻷسرار في أصول التصوف مع ملحق بألفاظ الصوفية المتداولة في أبي
14.00
49
سير وتراجم
ابن سالم الحنفي
تهذيب اﻷسماء الواقعة في الهداية والخﻼصة
8.50
78

74

المؤلف

موضوع

سنة

أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني

أصول فقه

2017

ISBN
978-2-7451-4635-9

سعة

السعر$

المؤلف

4

120.00

أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني

108 978-2-7451-0635-3

3.00

64 978-2-7451-9379-7

9.00

54 978-2-7451-2231-5

12.00

978-2-7451-0631-5

6

120.00

978-2-7451-4466-9

3

180.00

24 978-2-7451-4974-9

36.00
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17.00

59 978-2-7451-0636-0

10.00

135 978-2-7451-4515-4

5.00

43 978-2-7451-8680-5

19.00

89 978-2-7451-0637-7

7.00

72 978-2-7451-0638-4

8.00

72 978-2-7451-0639-1

7.00

153 978-2-7451-5090-5

5.00

68 978-2-7451-3160-7

9.50

66 978-2-7451-4813-1

9.00

52 978-2-7451-9002-4

12.00

180 978-2-7451-6704-0

3.50

76 978-2-7451-3751-7

7.00

135 978-2-7451-0640-7

5.50

36 978-2-7451-8869-4

24.00

225 978-2-7451-3648-0

3.00

40 978-2-7451-8085-8

12.00

10 978-2-7451-2944-4

70.00

300 978-614-496-027-1

3.00

41 978-2-7451-0642-1

14.00

978-2-7451-7022-4

120.00

5

47 978-2-7451-7172-6

24.00

51 978-2-7451-3284-0

14.00

34 978-2-7451-9766-5

20.00

32 978-2-7451-4080-7

18.00

10 978-2-7451-3854-5
176 978-2-7451-6256-4

70.00
كتاب ناشرون 6.00

49 978-2-7451-4749-3

14.00

144 978-2-7451-5030-1

5.00

58 978-2-7451-7904-3

14.00

12 978-2-7451-8408-5

60.00

18 978-2-7451-0645-2

42.00

34 978-2-7451-7059-0

19.00

49 978-2-7451-0643-8

10.00

34 978-2-7451-7095-8

15.00

58 978-2-7451-7613-4

14.00

72 978-2-7451-5442-2

8.50

60 978-2-7451-4962-6

12.00

97 978-2-7451-0644-5
36 978-2-7453-4295-5
978-2-7451-9092-5

7.00
توزيع X

6

15.00
120.00
60.00

11 978-2-7451-7217-4

موضوع

سنة

حديث وسير وتراجم

2012

عنوان الكتاب
تهذيب التهذيب في رجال الحديث  1/7لونان
النسائي/أحمد بن شعيب حديث وسير وتراجم
تهذيب خصائص اﻹمام علي
2018
سيرة نبوية
عبد السﻼم ﷴ هارون
تهذيب سيرة ابن هشام )لونان(
محفوظ بن أحمد الكلوذانيفرائض ومواريث وفقه حنبلي
التهذيب في الفرائض
فقه شافعي
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي
التهذيب في فقه اﻹمام الشافعي 1/8
2018
أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن/المزي حديث وسير وتراجم
تهذيب الكمال في أسماء الرجال  - 1/11لونان
2010
فقه مالكي
تهذيب مسائل المدونة ) 1/2المسمى التهذيب في اختصار المدونة( لونان أبو سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي
2007
فقه مالكي
أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندﻻوي ،اﻹمام
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
أبي نصر علي بن هبة ﷲ بن جعفر/ابن ماكوﻻ حديث وسير وتراجم
تهذيب مستمر اﻷوهام على ذوي المعرفة وأولي اﻷفهام
الكردي اﻹربلي/ﷴ أمين تصوف وسير وتراجم 2004
تهذيب المواهب السرمدية في أجﻼء السادة النقشبندية
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس آداب إسﻼمية وزهد ورقائق 2018
تهذيب النفوس للقرب من الملك القدوس
2000
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي أخﻼق وسير وتراجم
كتاب التوابين
حديث وأخﻼق
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
التواضع والخمول
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وسير وتراجم
توالي التأسيس لمعالي ﷴ بن إدريس )في مناقب اﻹمام الشافعي(
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري فقه عام وأحكام فقهية 2006
توجيه اﻷنظار لتوحيد المسلمين في الصوم واﻹفطار
2001
حديث وعقيدة
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء ﷲ عز وجل وصفاته على اﻻتفاق والتفردأبي عبد ﷲ ﷴ بن إسحاق/ابن منده اﻷصبهاني
2022
علم كﻼم وتصوف
أبي منصور ﷴ اﻷنصاري/الماتريدي السمرقندي
كتاب التوحيد ويليه )القول المتين في بيان توحيد العارفين(
2020
علم الكﻼم
أبي منصور ﷴ اﻷنصاري/الماتريدي السمرقندي
كتاب التوحيد للماتريدي
ﷴ اﻷمين بن مزيد الموريتاني ،الدكتور أصول فقه وأحكام فقهية 2010
توحيد اﻻتباع )اتباع رسول ﷲ "ص" في أوامره ونواهيه(
2007
حديث وعقيدة
إسحاق
المصطفى
خزيمة/ﷴ بن
على نبيه
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله ابن
2022
عقيدة
ﷴ بن عبد الوهاب/التميمي
كتاب التوحيد حق ﷲ على العبيد
2019
توحيد
التوحيد للسالك للنجاة من المهالك )سلسلة المسلم الحق كامل اﻹيمان  (-1-علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
2002
عقيدة
هشام عاطف الخطيب
التوحيد ونواقضه
2021
فقه شافعي
الجاوي ،الشيخ
التقريب
عمر نووي
شرحبنغاية
توشيح على ابن القاسم )قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب ﷴ
2000
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
التوشيح على الجامع الصحيح  1/5مع الفهارس
أبي ﷴ ﷴ سمب الشرقوي الفﻼني الفوتجلي منظومات  -قراءات قرآنية 2022
توضيح اﻹشارات في مبادئ علم القراءات
2012
علوم حديث
إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
أحاديثبناﻷبرار
إبراهيم ﷴ
توضيح اﻷفكار لمعاني تنقيح اﻷنظار وهو شرح لكتاب تنقيح اﻷنظار فيأبيتنقيد
2010
فقه مالكي
خليل بن إسحاق المالكي ،الشيخ
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه اﻹمام مالك 1/7
2014
أصول فقه
)شموا( مسعود المحبوبي/صدر الشريعة
التوضيح في حل غوامض التنقيح وحاشية الوجيزة النافعة منير التوضيحعبيد ﷲ بن
2001
حديث
أبي ذر أحمد بن إبراهيم/سبط ابن العجمي
التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح
2021
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري شروح  -أصول فقه
توضيح المباني وتنقيح المعاني )شرح مختصر المنار( )شموا(
القيرواني،الشيخ شمائل نبوية ومدائح نبوية 2003
عظومحبيب بن آدم
حسين بن
توضيح المرام ومسرح اﻷفهام شرح تنبيه اﻷنام في الصﻼة على خير اﻷنام )ص( ﻻبن
2003
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي
توضيح المشتبه 1/5
2020
تصوف
ﷴ باقر البالكي ،الشيخ
التوفيق بين الشريعة والطريقة
2005
فقه شافعي
شهاب الدين أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي
توقيف الحكام على غوامض اﻷحكام
2006
حديث وأخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
التوكل على ﷲ تعالى لماذا ؟ ويليه كتاب التوكل ﻻبن ابي الدنيا
2013
قراءات
ميناءالمجيد بن سردار خان آل موسى/السليماني
تيسير اﻻعتناء في قراءة اﻹمام نافع المدني برواية قالون عيسى بن عبد
2014
حديث
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
التيسير بشرح الجامع الصغير ) 1/3شموا(
2017
أصول فقه
والشافعيةالخرساني/أمير بادشاه
أمين الحسيني
الحنفية
تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطﻼحي ﷴ
2012
فقه حنبلي
صالح بن فوزان آل فوزان ،الشيخ
تيسير زاد المستقنع في الفقه الحنبلي  -العبادات والمعامﻼت )جزءان بمجلد واحد(
عقيدة
سليمان بن عبد ﷲ بن عبد الوهاب
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
2016
فقه حنبلي وحديث
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن صالح/آل بسام
تيسير العﻼم شرح عمدة اﻷحكام
2015
فقه شافعي
هبة ﷲ بن عبد الرحيم بن إبراهيم/البارزي
تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي
2007
فقه حنفي
حسين الفاضلي ،الشيخ
وأبوابه
أبو ذر
تيسير الفقه الحنفي )أكثر من  900سؤال وجواب في تسهيل وتوضيح الفقه اﻹسﻼمي
2015
فقه شافعي
عبد الرحمن كمال ﷴ ،الدكتور
تيسير الفقه الشافعي للطالب والساعي
2016
قراءات
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
كتاب التيسير في القراءات السبع )طبعة جديدة ورق شموا(
2019
تفسير قرآن
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كﻼم المنان )مع المصحف( ]1م شموا[ لونانعبد الرحمن بن ناصر السعدي ،الشيخ
2019
فقه مالكي
النجا سالم بن ﷴ المصري/السنهوري
)شموا(
تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل في الفقه المالكي  1/6أبي
2012
حديث
عبد الرحمن بن علي/ابن الديبع الشيباني
تيسير الوصول إلى جامع اﻷصول من حديث الرسول )ص( 1/4

حرف الثاء
300 978-2-7451-0646-9
978-2-7451-2233-9

9

978-2-7451-8513-6
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261 978-2-7451-5426-2
252 978-2-7451-7279-2
360 978-2-7451-3571-1
225 978-2-7451-6867-2
144 978-2-7451-4344-0
63 978-2-7451-0648-3
108 978-2-7451-4503-1
208 978-2-7451-5668-6
56 978-614-496-060-8

X

الثبات عند الممات
2.50
 65.00كتاب الثقات 1/5
زين الدين قاسم/ابن قطلوبغا الحنفيمعاجم  -علم الجرح والتعديل 2019
 120.00الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ) 1/7شموا(
مصطفى لعزوزي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2006
ثقافة الحج عبادة وأخﻼق ،فن وانضباط
3.00
2012
دراسات حديثية
مجموعة من المؤلفين
ثﻼث رسائل في "قال" في سند الحديث
3.00
2002
عقيدة
الصغير
التوحيد
ﷲ/الهبطي
معنى كلمة
)تقييدﷴفيبن عبد
أبيوعبد ﷲ
ثﻼث رسائل في التوحيد والهيللة )كنز السعادة( و )جواب عن معنى الكلي(
2.50
2010
شمائل نبوية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
ثﻼث رسائل لﻺمام الحافظ جﻼل الدين السيوطي
3.50
2004
الفقيه عبد القادر الفاسي/أحمد بن ﷴ بناني سير وتراجم وحديث
ثﻼثة فهارس مغربية
3.50
حديث
الكتب الستة ومسند أحمد
 10.00الثﻼثيات في الحديث النبوي
2004
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ حديث وسير وتراجم
ثمانون قصة من قصص صحيح البخاري
6.00
2007
أخﻼق وتاريخ
نوري الطيب
ثمرات الزائرين ﻹمام المرسلين )ص(
3.00
2022
عقيدة
ثمرة العقائد )مجموعة  350عقيدة إسﻼمية باﻹشارة إلى  603آيات من القرآن و 392ثمير الدين القاسمي ،الشيخ
15.00
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي

ابن حبان البستي

أخﻼق

حديث وسير وتراجم

حرف الجيم
978-2-7451-6732-3

6

85.00

جامع اﻵثار في مولد النبي المختار )ص( 1/7

75

أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي

سيرة نبوية
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توزيع
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توزيع

4.00

162 978-2-7451-4447-8

4.00
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10.00
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12.00
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20.00
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14.00
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12.00
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12.00
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كتاب ناشرون 12.00
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كتاب ناشرون 3.00
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12.00

978-2-7451-6326-4
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4.00
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6.00

36 978-2-7452-1756-0

توزيع

20.00

250 978-2-7451-0670-4

X

24.00

25 978-2-7451-4868-1

3.00

180 978-2-7451-9687-3

5.00

45 978-2-7451-6681-4

14.00

24 978-2-7451-8671-3

30.00

19 978-2-7451-9368-1
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720 978-2-7451-6357-8

1.50

270 978-2-7451-6085-0
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X

20.00

عنوان الكتاب
جامع اﻷحاديث واﻵثار التي خرجها وحكم عليها الشيخ ناصر الدين اﻷلباني
فريد عبد العزيز الجندي فقه عام وأحكام فقهية
جامع اﻷحكام الفقهية من تفسير القرطبي 1/3
عقيدة
الخروصي/سيف بن ناصر
جامع أركان اﻹسﻼم
قوام الدين ﷴ بن ﷴ/الكاكي الحنفي شروح  -أصول فقه
جامع اﻷسرار في شرح المنار لﻼمام النسفي )شموا(
تصوف ومعاجم
مصطفى/الكمشخانوي المجددي
وأنواعهم(
الدين أحمد بن
اﻷولياء
جامع اﻷصول في اﻷولياء ويليه )متممات كتاب جامع اﻷصول فيضياء
حديث
مجد الدين المبارك بن ﷴ/ابن اﻷثير الجزري
جامع اﻷصول في أحاديث الرسول )ص(  1/15مع الفهارس
فقه مالكي
الحاجب/جمال الدين عثمان
ابن والفوائد
جامع اﻷمهات المسمى )مختصر ابن الحاجب الفرعي( ومعه درر القﻼئد وغرر الطرر
فقه مالكي وحديث
أبي عبد ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة
جامع اﻷمهات من أحاديث العبادات والصلوات 1/2
تفسير قرآن
اﻹيجي الشيرازي الشافعي
جامع البيان في تفسير القرآن ومعه حاشية الغزنوي 1/4
حديث وأخﻼق
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
جامع بيان العلم وفضله
قراءات
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
جامع البيان في القراءات السبع المشهورة  -مجلد
سير وتراجم
سيد كسروي حسن
جامع تراجم ومسانيد الصحابيات المبايعات 1/3
تصوف
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
جامع الثناء على ﷲ
فقه حنفي
الخراساني/القهستاني
الشرحين
ميزانبن حسام
شمسفيالدين ﷴ
جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية مع شرحه غواص البحرين
حديث وعقيدة
محمود نصار ،اﻷستاذ
جامع الروايات في تحقق نبوءات النبي )ص(
حديث
إطفيش المغربي/ﷴ بن يوسف
جامع الشمل في حديث خاتم الرسل 1/2
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير )ص( )شموا(
أبي عبد الرحمن عادل بن سعد شمائل نبوية وفقه عام
جامع صفة صﻼة النبي )ص( لونان
يوسف بن إسماعيل/النبهاني تصوف ومدائح نبوية
جامع الصلوات ومجمع السعادات في الصﻼة على سيد السادات )ص(
فقه وحديث
كرتونيهالفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
أبي
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم -
آداب وأحكام
خالد عبد ﷲ الكرمي
الجامع في اﻵداب والحكم
عقيدة
أحمد ﷴ اﻷسد
الجامع في اﻷسماء والصفات )شموا(
أصول فقه
سعيد السداوي
الجامع في أصول النسخ )وبآخره فوائد فقهية من النصوص الواردة بالكتاب(
علم كﻼم
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
الجامع في السنن واﻵداب والمغازي والتاريخ
رجال
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
الجامع في العلل ومعرفة الرجال
فقه
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الجامع في فقه النساء
قراءات
عبد الماجد النديم ،الدكتور
الجامع في قراءة اﻹمام زيد بن علي )رحمه ﷲ(
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/الشيباني
الجامع الكبير  -الشيباني
تراجم وتصوف
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
جامع كرامات اﻷولياء 1/2
إسﻼميات
أبي عبد الرحمن عادل بن سعد
الجامع ﻷحكام الصﻼة وصفة صﻼة النبي )ص( لﻸئمة اﻻعﻼم  -لونان
فقه
عبد الحكيم حمادة ،الشيخ
الجامع ﻷحكام الفقه على المذاهب اﻷربعة )مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة(
قصص أنبياء
غانم غالب غانم ،اﻷستاذ
الجامع ﻷخبار اﻷنبياء وقصصهم في صحيح السنة النبوية
حديث
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
الجامع ﻷخﻼق الراوي وآداب السامع
معاجم  -تصوف
ﷴ بن أبي بكر بن سليمان الكردي/السهراني
الجامع لﻸسرار اﻹلهية والحقائق الربانية والحكم الديانية
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
الجامع لجمل من الفوائد والمنافع
ً
الجامع لقراءة اﻹمام حمزة من الشاطبية والطيبة )أصوﻻً وفرشا ً
قرآن  -قراءات
وائل الحمدي
وتوجيها(
ً
الجامع لقراءة اﻹمام أبي جعفر من الدرة والطيبة )أصوﻻً وفرشا ً
قرآن  -قراءات
وائل الحمدي
وتوجيها(
فقه مالكي
أبي بكر بن عبد ﷲ/ابن يونس الصقلي
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ومعه )كتاب الفرائض( 1/10
حديث
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
جامع المسانيد والسنن الهادي ﻷقوم سنن  1/18لونان
حديث
الخوارزمي/أبو المؤيد ﷴ بن محمود
جامع مسانيد اﻹمام أبي حنيفة النعمان 1/2
الجامعية يوسف/الكادوري فقه وأصول فقه حنفي
والدراساتبن عمر بن
يوسف
جامع المضمرات في شرح مختصر اﻹمام القدوري ) 1/5سلسلة الرسائل
فقه مالكي
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
الجامع من المقدمات
أخﻼق وعقيدة
عرفان العشا حسونة الدمشقي ،الشيخ
جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات
متون شرعية
إعداد خالد عبد ﷲ الكرمي
جامع مهمات المتون  119 1/2متن في مختلف العلوم
شروح  -فقه حنفي
أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي
جد الممتار على رد المحتار ) 1/7شموا  -لونان(
عبد الكريم البزور ،الدكتور دراسات  -فقه مالكي
الجدل الفقهي عند المالكية )من التأسيس إلى التنزيل(
أصول فقه
علي بن عقيل بن أبي الوفاء/البغدادي
الجدل في اﻷصول
دراسات حديثية
محمود عيدان أحمد الدليمي ،الدكتور
جرح الرواة وتعديلهم  -اﻷسس والضوابط )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
فهارس
ﷴ السعيد بن بسيوني زغلول
فهارس الجرح والتعديل
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازي حديث وسير وتراجم
الجرح والتعديل  1/10مع الفهارس  -لونان
علوم الحديث
جزء في تخريج حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ويليه )جزء في المراسيل( أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/ابن عبد الهادي
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي
جزء في فضل يوم عرفة
السوسيشيوخه حديث نبوي
الزهري عن
عنالحصري
صالح
حمزة
رضوان بن
جزء فيه من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي البهراني عن شعيب ابن أبي
حديث وفقه عام
الصديق الغماري الحسني
الساجد
ﷴ/ابن
الراكع
إعﻼمﷲ بن
جزء نهاية اﻵمال في صحة وشرح حديث عرض اﻷعمال ويليه )جزء عبد
أشرف علي/التهانوي أخﻼف  -زهد ورقائق
جزاء اﻷعمال
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية شمائل نبوية وحديث
جﻼء اﻷفهام في الصﻼة والسﻼم على خير اﻷنام
تصوف
)شموااﻷحمدي المصري/الﻼري
جﻼل الدين
الرفاعي(
جﻼء الصدا في سيرة إمام الهدى )وهو سيرة للولي الزاهد السيد أحمدأحمد بن
تصوف
ابي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني
جﻼء القلوب من اﻷصداء الغينية ببيان إحاطته بالعلوم الكونية 1/2
فقه شافعي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
جماع العلم
إدريس عمر ﷴ الشافعي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -فقه مقارن
جماع المحرم قبل بعرفة )أحكام واعتراضات وردود  -دراسة فقهية مقارنة(
أبي الحسن علي بن ﷴ/علم الدين السخاوي علوم القرآن وقراءات
جمال القراء وكمال اﻹقراء )في علوم القرآن الكريم(
تفسير قرآن
علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
)شموا(
نور الدين
الجمالين للجﻼلين )وهي حاشية المﻼ علي القاري على تفسير الجﻼلين(
كامﻼً
تفسير قرآن
علي القاري
الهروي/المﻼ
ﷴ التفسير
ومعهبنمتن
الدين علي
الجﻼلين
الجمالين للجﻼلين ) 1/2وهي حاشية المﻼ علي القاري على تفسير نور
حديث
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
جمع اﻷربعين في فضل القرآن المبين
حديث وتصوف
أبي عبد الرحمن جمال بن ﷴ بن محمود
جمع اﻷربعين في الصﻼة والسﻼم على النبي اﻷمين )ص(
ابن القيسراني/أبو الفضل ﷴ بن طاهر المقدسي سير وتراجم وحديث
الجمع بين رجال الصحيحين 1/2
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المؤلف

موضوع

سنة

تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي

أصول فقه

2022

السعر $عنوان الكتاب
سعة
جمع الجوامع في أصول الفقه
4.00
160
2016
حديث
عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
)لونان(
جﻼل الدين
 210.00جمع الجوامع ) 1/15الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده(
3
،الدكتور دراسات في أصول الفقه 2018
الجامعية
الهماوندي
والدراسات
صباح سعيد
الرسائل
الرحمن
)سلسلة
جمع الجوامع للسبكي في ميزان اﻷصوليين القدامى منهم والمحدثين عبد
21.00
36
2002
حديث
ﷴ بن ﷴ بن سليمان بن طاهر المغربي المالك
 36.00جمع الفوائد من جامع اﻷصول ومجمع الزوائد 1/2
19
2006
أكرم عبد خليفة حمد الدليمي ،الدكتور علوم القرآن وتاريخ
جمع القرآن  -دراسة تحليلية لمروياته
9.50
66
2007
حديث
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي جمرة اﻷندلسي
جمع النهاية في بداية الخير والغاية وهو )مختصر صحيح البخاري(
3.00
261
2016
شمائل ﷴية
جمع الوسائل في شرح الشمائل ) 1/2جزءان بمجلد واحد( )شموا( نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
21.00
32
2015
أصول دين  -عقيدة
أبي سلمة ﷴ بن ﷴ/السمرقندي
جمل من أصول الدين ويليه )شرحه لمؤلف مجهول( )شموا(
9.50
85
2001
عقيدة
رشيد ليزول و اﻷستاذ إدريس مصلي
الجن والسحر في المنظور اﻹسﻼمي
6.50
108
2011
تفسير قرآن وعقيدة
بكر عبد الحافظ الخليفات
الجنة في القرآن الكريم
9.50
53
2013
دراسات حديثية
أبو نزار ﷴ محمود دحروج
جنة المستغيث بضبط ما تناثر من مسائل علم حديث
6.00
198
2018
دراسات حديثية
ﷴ بن أحمد رفيق
 14.00الجهاﻻت المسطورة في كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة
51
2003
عقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
 30.00الجواب الشافي 1/2
23
2016
طب نبوي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى )الداء والدواء( لونان
7.00
68
2011
علم كﻼم
ﷴ/الغزالي الطوسي
العلمبن المكنون
حامد ﷴ
المستنبط من
أبي
جواب المسائل اﻷربع التي سألها الباطنية بهمدان ويليه )السر المصون
 225كتاب ناشرون 3.00
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري فقه عام وأحكام فقهية 2009
الجواب المفيد للسائل المستفيد
4.00
180
2004
أخﻼق
جمال الدين الدمشقي
جوامع اﻵداب في أخﻼق اﻷنجاب
8.50
70
2009
سيرة نبوية
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
جوامع السيرة النبوية
4.00
180
علوم حديث
ﷴ بن ﷴ بن علي الفارسي
جواهر اﻷصول في علم حديث الرسول )ص(
4.50
143
2010
فقه شافعي
بن يوسف بن سﻼمة الشافعي ،الشيخ
الشافعي
جواهر اﻻطﻼع ودرر اﻻنتفاع على متن اﻷصفهاني أبي شجاع في الفقهمصطفى
4.00
162
فقه مالكي
صالح عبد السميع اﻵبي اﻷزهري
 24.00جواهر اﻹكليل شرح مختصر العﻼمة خليل ) 1/2ابيض(
23
يوسف بن إسماعيل/النبهاني شمائل نبوية وتصوف 2010
 54.00جواهر البحار في فضائل النبي المختار 1/4
11
2022
حديث
مصطفى ﷴ عمارة
جواهر البخاري وشرح القسطﻼني )ثمانمائة وثﻼثة عشر حديثا مشروحا( )ابيض(
8.00
60
2021
شروح  -حديث
أبي الفضل ﷴ بن سالم/الشبشيري البصير
 20.00الجواهر البهية في شرح اﻷربعين النووية )شموا(
36
2022
تصوف
خطير الدين/العطار
الجواهر الخمسة )كتاب يبحث في أسرار العبادة والطﻼسم واﻷحوال والمقامات ومعرفةﷴﷲبنتعالى
8.00
60
2002
حديث
أبي الفضل ﷴ بن سالم/الشبشيري البصير
الجواهر الطهطاوية في شرح اﻷربعين النووية
8.50
72
2003
أنساب
السمهودي/نور الدين أبو الحسن
 14.00جواهر العقدين في فضل الشرفين
51
حديث وعقيدة
زين الدين بن عبد العزيز/المعبري المليباري
الجواهر في عقوبة أهل الكبائر
1.50
293
اﻷسيوطي/شمس الدين سياسة شرعية وفقه شافعي
 25.00جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/2
28
2014
علوم قرآن
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
جواهر القرآن ودرره  -لونان
5.00
180
2022
شروح  -حديث
ﷴ بن عبد ﷲ/الجرداني
 10.00الجواهر اللؤلؤية في شرح اﻷربعين النووية )شموا  -لونان(
50
2011
والصدقة أخﻼق
الرحمن/السخاوي
واصطناع المعروف
الدين ﷴ بن عبد
المسلمين
الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة )في الكرم والبخل وقضاء حوائج شمس
9.50
64
عبد القادر بن أبي الوفاء تاريخ وسير وتراجم  -حنفي 2005
 17.00الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية
38
2022
تصوف
علي حرازم المغربي/ابن العربي برادة
 10.00جواهر المعاني وبلوغ اﻷماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني
42
2008
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
 30.00جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص 1/2
27
2010
ابن أسعد اليافعي/عفيف الدين أبي ﷴ عبد ﷲ شمائل نبوية وحديث
الجواهر النفاس في بيان صفات السيد من الناس
3.50
216
2020
فقه شافعي
أحمد إبراهيم البنهاوي
 12.00الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية لطﻼب العلم باﻷزهر والمعاهد الدينية )شموا(
48
2005
تصوف
الوهاب بن أحمد/الشعراني
الخواص
المواهب عبد
سيدي علي
الجواهر والدرر مما استفادة سيدي عبد الوهاب الشعراني من شيخه أبي
5.00
X
153
2018
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 62كتاب ناشرون  12.00الجواهر والدرر الكبرى
2018
تصوف
ﷴ/ابن عجيبة الحسني
وصوفية
أحمد بن
شرعية
شروح العباس
أبي
الجواهير العجيبة من تآليف سيدي أحمد بن عجيبة )يشتمل على ستة
8.50
77
2008
سيرة نبوية
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
 12.00الجوهر الثمين في سيرة سيد المرسلين ﷴ )ص(
49
2013
أنساب شريفة
صالح حسن الفضالة ،الدكتور
 30.00الجوهر العفيف في معرفة النسب النبوي الشريف
30
الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد )يحقق ﻷول مرة على ثﻼث نسخ خطية( )شمواسيد بركات عبد ﷲ/الهورينيعلوم القرآن  -قراءات قرآنية 2022
12.00
60
2007
فقه حنفي
الغني/النابلسي
عمدةعبدالمصلي
إسماعيل بن
بالكيدانية بنالمسماة
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي وهو شرح على المقدمة المشهورة عبد الغني
7.00
81
2016
تصوف
أبي الوفاء علي بن عطية/الشيخ علوان الحموي
الجوهر المحبوك بالحلي المسبوك في طريقة السلوك
 240كتاب ناشرون 3.50
خليل الهجرسي ،الشيخ تصوف وصلوات ﷴية 2010
الجوهر النفيس على صلوات ابن ادريس ويليه )النور اﻷعظم( ويليه )التجلي اﻷكبر(
5.00
144
2009
علم كﻼم
الجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد المنقومة على جميع المذاهب العلوي الدامغاني/شمس الدين عبد الصمد
4.00
180
2015
تراجم
فواز بن بشار بن سعيد بن محيي الدين/الطباع
جوهرة الساعي في سيرة اﻹمام أحمد الرفاعي )رضي ﷲ عنه(
 360كتاب ناشرون 3.00
2010
علم كﻼم وتصوف
الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا واﻵخرة ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
5.00
144
2007
تصوف
إبراهيم بن أبي المجد بن قريش/الدسوقي
الجوهرة المضيئة في سلوك الطالب ونصح البرية
9.00
74
2015
فقه حنفي
شمواعلي بن ﷴ/الحداد الزبيدي
ورقبكر بن
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية ) 1/2طبعة جديدة أبي
36.00
17

حرف الحاء
978-2-7451-4231-3
978-2-7451-2681-8
978-2-7451-7218-1
978-2-7451-3220-8
978-2-7451-8083-4
978-2-7451-4037-1
978-2-7451-2510-1
978-2-7451-6313-4
978-2-7451-7171-9
978-2-7451-0698-8
978-2-7451-9745-0
978-2-7451-9696-5
978-2-7451-0123-5

الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها
6.00
108
2018
تصوف وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
حادي اﻷرواح إلى بﻼد اﻷفراح
9.00
68
2019
تصوف
ناصر الدين ﷴ بن عبد الدائم/ابن بنت الميلق
حادي القلوب إلى لقاء المحبوب
 81كتاب ناشرون 9.50
2022
علم كﻼم وعقيدة
ﷴ بن ﷴ السنباوي/اﻷمير الكبير
حاشية ابن اﻷمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد
8.50
60
2021
فقه  -كتاب الحج
النوويأحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
أبي العباس
 15.00حاشية العﻼمة ابن حجر الهيتمي على شرح اﻹيضاح في مناسك الحج لﻺمام
32
2003
فقه مالكي
أبو العباس أحمد بن ﷴ بن عمر
حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض مختصر العﻼمة خليل
7.00
X
87
2011
فقه حنفي
ابن عابدين/ﷴ أمين
 180.00حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(  1/14مع تقريرات الرافعي
3
2021
سيرة نبوية
حاشية أبي البركات على قصة المعراج لنجم الدين الغيطي )غﻼف  -ابيض(أبي البركات أحمد بن ﷴ العدوي/الدردير
5.00
120
2018
فقه حنفي
ﷴ إعزاز علي
 14.00حاشية اﻹصباح على نور اﻹيضاح لحسن الشرنبﻼلي )شموا(
51
2022
فقه شافعي
1/4بن ﷴ شطا الدمياطي/البكري
الدينعثمان
أبي بكر
 50.00حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات
8
2020
فقه شافعي
1/4بن ﷴ شطا الدمياطي/البكري
الدينعثمان
أبي بكر
 65.00حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات
10
الجامعيةﷴ جاسم الجبوريدراسات  -فقه  -علم الفرائض 2022
مهند
 15.00حاشية الحفني على شرح الشنشوري على متن الرحبية )سلسلة الرسائل والدراسات
50
2016
أصول فقه شافعي
زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
الشافعي 1/4
حاشية اﻷنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه أبي يحيى
48.00
X
17
أحمد كافي أصول فقه وأصول فقه
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2004

ISBN

السعر$

سعة

70 978-2-7451-9625-5

7.00

192 978-2-7451-9044-4

4.00

978-2-7451-0413-7

6

55.00

978-2-7451-2845-4

9

60.00

88 978-2-7451-9180-9

8.00

15 978-2-7451-2928-4

30.00

978-2-7451-3744-9

6

50 978-2-7451-0700-8

95.00
X

135 978-2-7451-0187-7
978-2-7451-0701-5

9.00
5.50
100.00

5

53 978-2-7451-0191-4

14.00

76 978-2-7451-0192-1

11.00

84 978-2-7451-9034-5

8.00

978-2-7451-0702-2

6

120.00

978-2-7451-0703-9

6

85.00

66 978-2-7451-9686-6
20 978-2-7452-1565-0

9.00
توزيع صافي 11.00

70 978-2-7451-4778-3

9.50

10 978-2-7451-9783-2

70.00

10 978-2-7451-0704-6

50.00

60 978-2-7451-8040-7

12.00

40 978-2-7451-8556-3

18.00

978-2-7451-0706-0

150.00

4

10 978-2-7451-2704-4

45.00

87 978-2-7451-6316-5

7.50

49 978-2-7451-9329-2

17.00

34 978-2-7451-0709-1

17.00

978-2-7451-8039-1

270.00

3

45 978-2-7451-9036-9

21.00

17 978-2-7451-0710-7

30.00

32 978-2-7451-4876-6

25.00

16 978-2-7451-5110-0

42.00

16 978-2-7451-2238-4

30.00

16 978-2-7451-9779-5
36 978-2-7451-7934-0

36.00
X

19.00

66 978-2-7451-3277-2

9.50

36 978-2-7451-8431-3

24.00

978-2-7451-2706-8

2

300.00

55 978-2-7451-8432-0

14.00

41 978-2-7451-8637-9

21.00

34 978-2-7451-8638-6

21.00

88 978-2-7451-8542-6

9.50

36 978-2-7451-8219-7

18.00

978-2-7451-2237-7

4

150.00

78 978-2-7451-5906-9

7.00

91 978-2-7451-7847-3

7.00

72 978-2-7451-8722-2

9.50

49 978-2-7451-8008-7

14.00

12 978-2-7451-8511-2

60.00

60 978-2-7451-4274-0

9.50

9

50.00

51 978-2-7451-5535-1

18.00

162 978-2-7451-6727-9

5.00

74 978-2-7451-4446-1

7.00

16 978-2-7451-2558-3

48.00

73 978-2-7451-6556-5

9.00

47 978-2-7451-1182-1

12.00

978-2-7451-0712-1

978-2-7451-0713-8

2

270.00

24 978-2-7451-3088-4

18.00

108 978-2-7451-0717-6

4.50

81 978-2-7451-8665-2

8.50

275 978-2-7451-0718-3

2.50

153 978-2-7451-5630-3

5.00

30 978-2-7451-0720-6

18.00

38 978-2-7451-0721-3

14.00

47 978-2-7451-5661-7

14.00

عنوان الكتاب
حاشية الباجوري على متن السلم في المنطق لﻸخضري )شموا  -لونان(
شمائل ﷴية
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/الباجوري
حاشية الباجوري على مولد البشير النذير ﻷبي البركات أحمد الدردير
فقه شافعي
البجيرمي والخطيب الشربيني
حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني 1/5
فقه شافعي
سليمان بن ﷴ بن عمر/البجيرمي
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطﻼب ) 1/4ابيض  -لونان(
شمائل ﷴية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
حاشية البردة )شموا  -لونان(
فقه شافعي
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
حاشية البيجوري على شرح الغزي على متن أبي شجاع 1/2
شرح حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة
حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري 1/6
أصول فقه حنفي
الحاجب التفتازاني والشريف الجرجاني
حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني على مختصر المنتهى اﻷصولي ﻻبنسعد الدين
علم كﻼم
المالكي ،الشيخ
للسجاعي
العدوي
العشر
مخلوف
المقوﻻت
ﷴ حسنين
الحاشية الثانية على الجواهر المنتظمات في عقود المقوﻻت وهو شرح نظم
فقه شافعي
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي/الجمل
حاشية الجمل على شرح المنهج 1/8
علم المنطق
حاشية الجوري على شرح الفناري على متن إيساغوجي في المنطق )شموا( حسن ابن السيد عبد القادر/الجوري
عقيدة
حسن ابن السيد عبد القادر/الجوري
حاشية الجوري على شرح العقائد لسعد الدين التفتازاني )شموا(
عقيدة
النسفيةالسليماني
النقشبندي/العثماني
على العقائد
التفتازانيخالد
حاشية موﻻنا خالد النقشبندي على السيالكوتي على الخيالي على شرحضياء الدين
فقه مالكي
حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي  1/8ﷴ بن عبد ﷲ الخرشي المالكي
فقه مالكي
ﷴ بن أحمد بن عرفة/الدسوقي المالكي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/6
علم الكﻼم
ﷴ بن أحمد بن عرفة/الدسوقي المالكي
حاشية الدسوقي على أم البراهين لﻺمام ﷴ بن عمر السنوسي )شموا(
مصطفى بن أحمد/الدوماني الحنبلي
حاشية دليل الطالب لنيل المطالب ) 1/2شموا(
علم كﻼم
ﷴ بن صالح أبي السعود السباعي
حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية في العقائد السنية
شروح  -حديث
أبي الحسن نور الدين ﷴ بن عبد الهادي/السندي
حاشية السندي على سنن الترمذي ) 1/3شموا  -لونان(
فقه شافعي
عبد ﷲ بن حجازي بن إبراهيم/الشرقاوي
حاشية الشرقاوي على تحفة الطﻼب بشرح تحرير تنقيح اللباب 1/4
عقيدة
حجازي بن إبراهيم/الشرقاوي
للسنوسي
بالصغرى ﷲ بن
عبد
حاشية الشرقاوي الشافعي على الهدهدي على أم البراهين المعروفة
عقيدة
ﷴ بن علي بن منصور الشافعي/الشنواني
حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد )شموا(
تفسير قرآن
أحمد بن ﷴ بن عمر/الخفاجي
الراضي( )
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  1/9المسماة )عناية القاضي وكفايةشهاب الدين
تفسير قرآن
شهاب الدين أحمد بن ﷴ الخلوتي/الصاوي
حاشية الصاوي على تفسير الجﻼلين ) 1/4ابيض(
علم كﻼم
شهاب الدين أحمد بن ﷴ الخلوتي/الصاوي
حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد في علم الكﻼم للشيخ أبي اﻷمداد اللقاني
ﷴ طاهر المكي العمري/سنبل فقه حنفي  -مناسك الحج
حاشية ضياء اﻷبصار على منسك الدر المختار )شموا(
فقه حنفي
أحمد بن ﷴ بن إسماعيل/الطحطاوي
حاشية الطحطاوي على مراقي الفﻼح شرح نور اﻹيضاح للشرنبﻼلي
فقه حنفي
النعمانإسماعيل/الطحطاوي
بن ﷴ بن
حنيفة
حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير اﻷبصار في مذهب اﻷمام أبي أحمد
أصول فقه حنفي
خسروالحنفي/الطرسوسي
أحمد بن ﷴ
اﻷصولبنللمﻼ
ﷴ
حاشية الطرسوسي على مرآة اﻷصول في شرح مرقاة الوصول إلى علم
فقه مالكي
ﷲ/الصعيدي العدوي
مكرممالك
اﻹمام
أحمد بن
مذهب
علي بن
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في
التفتازانيسعيد التونسي شروح  -علم المنطق
العطار وﷴ بن
المنطقﷴللسعد
حاشيتا العطار وابن سعيد التونسي على شرح الخبيصي على التهذيب فيحسن بن
أصول فقه شافعي
الشافعي/ابن العطار
شموا
ورقبن ﷴ
حاشية العطار على شرح جﻼل الدين المحلي على جمع الجوامع ) 1/2طبعة جديدةحسن
أصول فقه
عبد الرحمن بن جاد ﷲ/البناني المغربي
حاشية العﻼمة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/2
تفسير قرآن
وجيه الدين العلوي/اﻷحمد آبادي
حاشية العلوي على تفسير البيضاوي ) 1/3شموا(
تفسير  -بﻼغة
أبي الحسن علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني
الحاشية على الكشاف للزمخشري
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد بن ﷴ/عليش
حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان
قواعد الفقه
شهاب الدين أبي العباس أحمد/ابن قاسم العبادي
حاشية العﻼمة العبادي على قواعد الزركشي )شموا(
تفسير قرآن
عصام الدين إسماعيل الحنفي القونوي
حاشية القونوي على تفسير اﻹمام البيضاوي ) 1/20ومعه حاشية ابن التمجيد(
علم كﻼم
الشافعي/ابن العطار
السجاعي
حسن بن ﷴ
الحاشية الكبرى على مقوﻻت البليدي وحاشيتاه الكبرى والصغرى على شرح مقوﻻت
علم المناظرة
مصطفى/شيخ زاده الكلنبوي
العضدية
إسماعيل بن
الرسالة
علىالفتح
حاشية الكلنبوي على شرح مير أبي الفتح على حاشية المﻼ حنفي أبي
عقيدة
الفتح إسماعيل بن مصطفى/شيخ زاده الكلنبوي
)شموا(
حاشية الكلنبوي على شرح الجﻼل الدواني على العقائد العضدية أبي
علوم الحديث
حجر شريف
ﷴ/ابن أبي
بن ﻻبن
اﻷثر
أهل ﷴ
مصطلح الدين
كمال
حاشية الكمال ابن أبي شريف على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في
عقيدة
المﻼ إلياس الكوراني
حاشية الكوراني على شرح التفتازاني للعقائد النسفية )شموا(
تفسير قرآن
ﷴ مصلح القوجوي/محي الدين شيخ زاده
حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي 1/8
علم كﻼم
حسين/المطيعي
الخريدة البهية
المسماةبخيت بن
ﷴ
حاشية الشيخ ﷴ بخيت المطيعي على شرح الشيخ أحمد الدردير على منظومته
عقيدة
حسين بن ﷴ/النماوي
الحاشية المفيدة على العقيدة الفريدة المسماة )الحواشي البهية على شرح الهدهدي للسنوسية
علم المنطق
مﻼ ﷴ صادق
حاشية مﻼ ﷴ صادق على شرح الكاتي على متن إيساغوجي لﻸبهري )شموا(
شرح حديث
عبد ﷲ بن ﷴ/النبراوي
حاشية النبراوي على اﻷربعين النووية المسماة )عروس اﻷفراح(
فقه شافعي
عبد ﷲ بن ﷴ/النبراوي
حاشية النبراوي على شرح اﻹقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني ) 1/3
أصول فقه
أحمد بن عبد اللطيف/الخطيب الجاوي
حاشية النفحات على شرح الورقات
فقه شافعي
حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين  1/4أحمد بن أحمد القليوبي وأحمد البرلسي عميرة
سيرة
زحل ،الدكتورة
الجامعية
علياء ﷴ
الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري وجهوده في خدمة الحديث )سلسلة الرسائل والدراسات
اﻷندلس سير وتراجم وحديث
في ،الدكتور
للصحيحينرستم
وروايتهزين العابدين
ﷴ
الحافظ الراوية أبو العباس أحمد بن عمر العذري ابن الدﻻئي المري اﻷندلسي
تصوف وحديث
أحمد الرفاعي
حالة أهل الحقيقة مع ﷲ تعالى ويليه )مفتاح البركات وروح اﻹشارة بأرواح من العبارة وروح النجاة
حديث
ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي
الحاوي في بيان آثار الطحاوي 1/3
فقه شافعي
نجم الدين عبد الغفار/ابن عبد الكريم القزويني
الحاوي الصغير في الفقه الشافعي
فهارس
خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان
فهارس الحاوي الكبير
فقه شافعي
ﷴ/الماوردي البصري
الفهارس
الحسنمععلي بن
1/20
الحاوي الكبير في فقه مذهب اﻹمام الشافعي )وهو شرح مختصر المزني(أبي
علوم إسﻼمية
بن أبي بكر/السيوطي
الفنون
الرحمن
وسائر
الدين عبد
واﻹعراب
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واﻷصول والنحو جﻼل
تصوف وعلم كﻼم
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الحبائك في أخبار المﻼئك
شمائل نبوية
عريف عارف الخطيب
الحبيب اﻻعظم )ص(
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي سير وتراجم وأخﻼق
الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ
ﷴ بنيعيش ،الدكتور أحكام فقهية وإجتماع
حجاب المرأة وخلفيات التبرج في الفكر اﻹسﻼمي
أصول فقه
أحمد شاه بن عبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
حجة ﷲ البالغة 1/2
يوسف بن إسماعيل/النبهاني سيرة نبوية وعلم كﻼم
حجة ﷲ على العالمين في معجزات سيد المرسلين )ص(
حديث وعقيدة
أبي القاسم إسماعيل اﻷصبهاني/قوام السنة
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة
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المؤلف

موضوع

إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/الباجوري

علم المنطق

سنة
2021
2021
2021
2022
2022
2022

2007
2016
2021

2016
2016
2021

2010
2022

2011
2006
2020
2021
2022
2022

2017
2022

2015
2019

2014
2017
2018
2012
2022

2016
2022
2020

2016
2001
2017
2001
2016
2017
2017
2018
2017
2012
2010
2013
2017
2013
2017
2022
2021
2019

2010
2010
2010
2017
2022

2018
2007
2012
2015
2011

السعر $عنوان الكتاب
سعة
ISBN
 60.00الحجة في علل القراءات السبع  1/4تحقيق جديد
10 978-2-7451-3306-9
2021
قراءات
أبي عبد ﷲ الحسين بن أحمد/ابن خالويه
الحجة في القراءات السبع
7.50
72 978-2-7451-2733-4
2018
قراءات قرآنية
عبد الرحمن بن ﷴ بن زنجلة/أبي زرعة
 24.00حجة القراءات  -مجلد
43 978-2-7451-8067-4
2005
قراءات
هشام سعيد محمود النعيمي ،الدكتور
حجة القراءات ﻷبي زرعة )دراسة تحليلية(  -غﻼف
5.50
83 978-2-7451-3357-1
2005
فقه عام وحديث
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
 12.00حجة الوداع كأنك تشاهدها
55 978-2-7451-3181-2
2008
تصوف وعلم كﻼم
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
الحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات
9.00
72 978-2-7451-5907-6
2016
علوم القرآن
أبي العباس أحمد بن ﷴ بن المظفر/الرازي
حجج القرآن
7.00
81 978-2-7451-8465-8
2014
فقه
مﻼ طيب عبد ﷲ البحركي ،الشيخ
حجج المتقين في بعض المسائل من فروع الدين
8.50
76 978-2-7451-7994-4
2014
دراسات فقهية
فواز إسماعيل ﷴ المشهداني ،الدكتور
حجية القراءات وأثرها في الفقه
9.50
83 978-2-7451-8243-2
حديث
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 50.00كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات 1/3
16 978-2-7451-0724-4
2019
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن معارف عامة وتصوف
 24.00حدائق اﻷولياء ) 134مجلسا في شتى فروع المعرفة( 1/2
20 978-2-7451-5487-3
2012
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/شمس الدين الرازي
حدائق الحقائق في الموعظة والتصوف
5.50
126 978-2-7451-3548-3
النقشبندي/عبد المجيد بن ﷴ الخاني سير وتراجم وتصوف 2010
 14.00الحدائق الوردية في أجﻼء السادة النقشبندية
39 978-2-7451-4275-7
2007
علوم القرآن
عبد الوهاب عبد الرزاق الراوي ،اﻷستاذ
 14.00حدث القرآن العظيم
توزيع
45 978-2-7453-6518-3
2014
فرق وعقائد
أحمد المصباحي اﻷعظمي ،اﻷستاذ
وعقائدها(
ﷴ
 12.00حدوث الفتن وجهاد أعيان السنن )كتاب يبحث في نشأة الفرق المبتدعة
76 978-2-7451-7168-9
مصنفك/علي بن مجد الدين معاجم فقهية وأحكام فقهية
الحدود واﻷحكام الفقهية
3.00
235 978-2-7451-0725-1
2004
حديث
أبو ﷴ الحسن الجوهري
حديث الزهري أبي الفضل عبيد ﷲ بن عبد الرحمن
5.50
108 978-2-7451-4110-1
2022
تصوف
مجدي ﷴ إبراهيم ،الدكتور
 60 978-2-7451-9494-7كتاب ناشرون  12.00حديث الوﻻية )اضاءات معرفية للدعائم والمرتكزات(
2018
علوم الحديث
العجيسي/ابن مرزوق الحفيد
اﻷعمال الحديثية
ﷴ بن أحمد
اﻷلفية الصغيرة المسماة )الحديقة في علوم الحديث الشريف( )سلسلة تحقيق
3.50
240 978-2-7451-8572-3
2011
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي سيرة نبوية وتصوف
 90.00الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 1/5
9 978-2-7451-4347-1
2013
دراسات قرآنية
أنوار أحمد خان البغدادي ،الدكتور
 24.00الحرف والصناعات في القرآن الكريم
28 978-2-7451-7675-2
2010
أخﻼق
ماهر ياسين الفحل ،الدكتور
حرمة المسلم على المسلم
3.00
270 978-2-7451-6110-9
2019
دراسات إسﻼمية
جعفر عايد المشارقة
حرية الرأي والتعبير في اﻹسﻼم
7.00
135 978-2-7451-0070-2
2018
دراسات إسﻼمية
مجمع الفقه اﻻسﻼمي )الهند(
الحرية وتطبيقها في الفقه اﻹسﻼمي
6.00
162 978-2-7451-8333-0
2001
تصوف وأدعية
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
حزب اﻻستغاثات بسيد السادات )ص( لونان
2.50
198 978-2-7451-3404-2
الهروي/المﻼ علي القاري تصوف وأدعية وصلوات 2006
الجوارح
علي بن ﷴ
)فتوح
ويليهالدين
الحزب اﻷعظم والورد اﻷفخم أو )القول الصادق في مناجاة الخالق( نور
2.50
X
261 978-2-7451-3850-7
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري تصوف وأدعية وصلوات 2007
الحزب اﻷعظم والورد اﻷفخم 12×17
2.00
384 978-2-7451-5542-9
سياسة شرعية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الحسبة في اﻹسﻼم )وظيفة الحكومة اﻹسﻼمية(
2.00
450 978-2-7451-0726-8
2017
مواعظ وعبر
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ
حسن اﻻختيار )مشاهد قرآنية وصور سلفية(
6.00
108 978-2-7451-9097-0
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ سير وتراجم ,دراسات 2013
 64.00سلسلة الحسن البصري 1/4
11 978-2-7453-7996-8
2011
سير وتراجم
البصري،الشيخ
فريد المزيدي
الحسن
الحسن البصري )إمام الزاهدين( شخصيته ،عقيدته ،زهده ،تصوفه ،دعوته )موسوعة أحمد
12.00
57 978-2-7451-6661-6
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ سير وتراجم ,دراسات 2013
 14.00الحسن البصري  -آثاره وأقواله ومواعظه )موسوعة الحسن البصري (-2-
41 978-2-7451-6662-3
2011
تفسير قرآن
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
 30.00تفسير الحسن البصري ) 1/2موسوعة الحسن البصري (-3-
24 978-2-7451-7264-8
2022
والدراسات دراسات  -تراجم
مؤلف مجهول
الكوكب الفلك الزهري في مناقب الحسن البصري )موسوعة الحسن البصري ) (-4-سلسلة الرسائل
8.00
80 978-2-7451-9365-0
الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم( عبد الستار حامد عبد الرحمن الدباغ ،الدكتور سير وتراجم وفقه عام 2005
14.00
49 978-2-7451-4809-4
2019
آداب الزيارة
عبد القادر بن أحمد بن علي/الفاكهي المكي
حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل )ص(
 81 978-2-7451-6384-4كتاب ناشرون 9.50
سير وتراجم
ﷴ رضا
الحسن والحسين  -سبطا رسول ﷲ )ص(
3.50
X
170 978-2-7451-0730-5
أخﻼق
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
حسن السمت في الصمت
2.50
X
320 978-2-7451-0728-2
2021
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي سيرة نبوية وتصوف
حسن المقصد في عمل المولد )من رسائل السيوطي (-1-
2.50
240 978-2-7451-0729-9
عقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الحسنة والسيئة
4.00
180 978-2-7451-0731-2
2010
أدعية وأذكار
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة  -لونان
1.00
توزيع
1000 978-2-7453-2440-1
2011
علوم حديث
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
حصول التفريج بأصول التخريج أو كيف تصير محدثا
3.50
234 978-2-7451-3086-0
2014
آداب إسﻼمية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
حصول الرفق بأصول الرزق
4.00
216 978-2-7451-7845-9
2019
دراسات  -قرآن
ﷴ بن أحمد رفيق
حصول المأمول في بيان تناسب السور حسب ترتيب النزول
9.50
88 978-2-7451-9563-0
2019
علم أصول الفقه
ﷴ صديق بن حسن خان/القنوجي البخاري
 14.00حصول المأمول من علم اﻷصول )شموا(
64 978-2-7451-5484-2
2004
حديث
الطهطاوي ،الشيخ
العالوالترمذي
أبيعبدداود
وسننأحمد
حصول المرام شرح كتاب البر وصلة اﻷرحام من صحيحي البخاري ومسلم علي
18.00
36 978-2-7451-4214-6
2004
ﷴ عارف بن سعيد المنير الدمشقي عقيدة وسير وتراجم
الحصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة
6.00
108 978-2-7451-4014-2
2013
وعظ وارشاد
أبي ﷴ المأمون بن عمر/الكتاني الحسني
 12.00الحض على العمل وترك الكسل المسمى )هداية الضال المشتغل بالقيل والقال(
توزيع
68 978-2-7453-7987-6
علوم حديث
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
الحطة في ذكر الصحاح الستة
7.00
X
66 978-2-7451-0732-9
2015
تصوف
ﷴ غرس الدين/الخليلي الوفائي
الحق الواجب الناطق بأن المخلوق ليس عين الخالق
4.00
216 978-2-7451-8165-7
عقيدة
طﻼل غزال
الحق والخلق والفرق في القرآن الكريم
9.00
توزيع
103 978-2-7451-2544-6
علوم القرآن
غازي عناية ،اﻷستاذ الدكتور
حقائق العلم في القرآن والسنة
5.00
160 978-2-7451-0733-6
2007
تصوف وشعر
الكيالي ،الشيخ الدكتور
الحقيقة
إبراهيم
وأسرار
الحقائق اﻹلهية في تائيات الصوفية) :عشرون تائية صوفية من أنوار الطريقةعاصم
6.00
135 978-2-7451-4751-6
2008
تصوف
علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
المنازﻻت
محيي -الدين ﷴ
 14.00الحقائق اﻹلهية في أشعار الفتوحات المكية )المعارف  -المعامﻼت  -المنازل
51 978-2-7451-5194-0
2015
تصوف
اﻷبشيهي
الصوفية
شعيب/الخزرجي
معجمبنالمصطلحات
وبخاتمتهبن ﷴ
ﷴ
حقائق أنفاس العارفين الخواص وروضات رياض المنقطعين الخاص
 135 978-2-7451-7644-8كتاب ناشرون 6.00
2018
تفسير قرآن
ﷴ علي حسن الحلي
 36.00حقائق التأويل في الوحي والتنزيل )شموا(
20 978-2-7451-9247-9
2016
تصوف
ﷴ الصالح الضاوي
حقائق العرش في رؤية الشيخ اﻷكبر محيي الدين ﷴ ابن العربي
 162 978-2-7451-8138-1كتاب ناشرون 4.00
2022
دراسات إسﻼمية
ﷴ يحيى بن نور ﷴ
حقوق اﻷطفال الصحية في اﻹسﻼم )دراسة تأصيلية شرعية(
3.00
360 978-2-7451-9566-1
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيميةسير وتراجم وسياسة شرعية
حقوق آل البيت
2.50
X
550 978-2-7451-0734-3
2013
أصول فقه
يونس وهبي ياووز اﻵقطوغاني ،اﻻستاذ الدكتور
حقيقة اﻻستحسان واﻹجماع ودورهما في التشريع اﻹسﻼمي
5.00
216 978-2-7451-7670-7
2019
تصوف
ﷴ الصالح الضاوي
حقيقة اﻷلوهة في رؤية الشبخ اﻷكبر ابن العربي
 216 978-2-7451-8853-3كتاب ناشرون 5.00
2005
تصوف
ﷴ أبو الهدى الصيادي الرفاعي ،الشيخ
الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة
8.50
72 978-2-7451-4604-5
2011
تصوف
بشير جلطي ،الدكتور
حقيقة التصوف بين التأصيل والتأثير )دراسة علمية نقدية للتصوف اﻹسﻼمي ما له وما عليه
9.50
70 978-2-7451-6997-6
2019
دراسات  -حديث
أبي ﷴ حازم جمعة عبد العاطي المغربي
حقيقة سحر النبي )ص(
2.50
300 978-2-7451-9404-6
2012
دراسات إسﻼمية
ﷴ الصالح الضاوي
حقيقة المتعة في اﻹسﻼم )أربعون سؤاﻻ وجوابا عن المتعة(
3.50
132 978-2-7451-7072-9
2020
تصوف
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
 32 978-2-7451-6999-0كتاب ناشرون  18.00الحقيقة المحمدية عند أقطاب السادة الصوفية إسﻼما وإيمانا وإحسانا
المؤلف

أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار/الفارسي
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موضوع

سنة

قراءات

2007

ISBN
978-2-7451-9138-0
978-2-7451-7512-0
978-2-7451-9436-7
978-2-7453-0735-0
978-2-7451-3595-7
978-2-7451-5864-2
978-2-7451-8210-4
978-2-7451-6948-8
978-2-7451-4725-7
978-2-7451-8322-4
978-2-7451-5091-2
978-2-7451-9079-6
978-2-7451-5186-5
978-2-7451-4150-7
978-2-7451-4520-8
978-2-7451-2752-5
978-2-7451-6441-4
978-2-7451-5307-4
978-2-7451-5577-1
978-2-7451-7030-9
978-2-7451-6210-6
978-2-7451-4762-2
978-2-7451-9851-8
978-2-7451-0736-7
978-2-7451-6958-7
978-2-7451-7092-7
978-2-7451-1196-8
978-2-7451-5100-1
978-2-7451-6189-5
978-2-7451-2888-1
978-2-7451-8480-1
978-2-7451-3238-3
978-2-7451-3862-0
978-2-7451-5423-1
978-2-7451-4784-4
978-2-7451-0705-3
978-2-7451-8755-0
978-2-7451-7612-7
978-2-7451-4524-6
978-2-7451-9606-4
978-2-7451-3879-8
978-2-7451-8010-0
978-2-7451-3639-8
978-2-7451-4761-5
978-2-7451-5314-2
978-2-7451-4429-4
978-2-7451-7955-5
978-2-7451-7247-1
978-2-7451-5770-6
978-2-7451-6250-2
978-2-7451-7672-1

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
حكايات الصالحين )يحتوي هذا الكتاب على سير الصالحين من السلف اﻷولين(
 216كتاب ناشرون 5.00
مواعظ
مبارك إيدوز ،الدكتور
وإيضاحات
المصطفى
حكايات وقصص من حياة السابقين ) 163عظة وعبرة  -حكايات وقصص  -شروح
7.00
85
دراسات  -فقه
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
 51كتاب ناشرون  14.00حكم اﻹجهاض في الفقه اﻹسﻼمي
عبد العزيز البدري سياسة شرعية وأحكام فقهية
حكم اﻹسﻼم في اﻻشتراكية
3.00
توزيع
236
ﷴ بن ﷴ بن الحسن/الميموني فقه مقارن وأحكام فقهية
حكم اﻹسﻼم في تجارة الذهب وما يجوز بيعه وما ﻻ يجوز في شرع ﷲ
2.00
265
فرج حسن البوسيفي فقه عام وأحكام فقهية
حكم الصﻼة في المحراب بين الجواز واﻻرتياب
3.50
216
تصوف
أحمد الطيب/ابن البشير
 68كتاب ناشرون  12.00كتاب الحكم المسمى )النفس الرحماني في الطور اﻹنساني( وشرحه المسمى )الجوهر الفريد
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني فقه عام وأحكام فقهية
حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات
9.50
67
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ فقه عام وأحكام فقهية
حكم التصوير من منظور إسﻼمي
5.50
135
تصوف
علي/الداموني الخلوتي الشافعي
للداموني(
)الحكممحمود بن
الدر الثمين لشرح حزب الدور اﻻعلى لمحيي الدين ابن عربي ويليه ﷴ
 70كتاب ناشرون 8.00
أبي ﷴ الحسن بن علي بن المنتصر/الكتاني فقه عام وأحكام فقهية
حكم الزواج من الكتابية
3.50
225
تصوف
عﻼء الدين علي المتقي/البرهان فوري الهندي
الحكم العرفانية في اﻻقتباسات القرآنية
 216كتاب ناشرون 5.00
تصوف
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
الحكم العطائية الكبرى والصغرى والمناجاة اﻹلهية والمكاتبات
3.00
200
تصوف
أحمد/زروق الفاسي البرنسي
بزروق
أحمد بن
الشهير
ﷴالعباس
الحكم العطائية ﻻبن عطاء ﷲ السكندري بشرح أبي العباس أحمد بنأبي
7.00
79
تصوف
ﷴ مهدي الصيادي/الرواس ،الشيخ
الحكم المهدوية الملتقطة من درر اﻹمدادات النبوية
5.00
135
أصول فقه
علي بن أحمد اﻷثري الحنبلي/الجرجاوي
حكمة التشريع وفلسفته )سلوك وعبادات ومعامﻼت(
3.50
192
أصول فقه
صباح طه بشير السامرائي ،الدكتور
 12.00الحكمة عند اﻷصوليين
57
سياسة شرعية
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
حكومة الرسول )ص( دراسة تاريخية دستورية مقارنة
5.50
126
ﷴ فتحا بن ﷴ كنون ،سيدي تصوف وصلوات ﷴية
حل اﻷقفال لقراء جوهرة الكمال لﻺمام الغوث سيدي أحمد التجاني
9.00
71
تصوف
علي بن محمود بن ﷴ/الشاهرودي البسطامي
 34كتاب ناشرون  18.00حل الرموز وكشف الكنوز
تصوف
السﻼم بن أحمد/ابن غانم المقدسي
المبهمة
الدين عبد
الصوفية
حل الرموز ومفاتيح الكنوز في شرح بعض المصطلحات والمفاهيم عز
8.50
85
تصوف وأدب
أبو الفيض عبد ﷲ بن ﷴ حجازي
حل العقال )حكم وآثار وقصص وأخبار( ويليه الحقائق والرقائق
5.00
144
شروح حديث
رشيد أحمد اﻷنصاري/الكنكوهي
 30.00الحل المفهم لمشكﻼت صحيح مسلم مع تعليقات الكاندهلوي ) 1/2شموا(
21
فقه عام
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
الحﻼل والحرام من إحياء علوم الدين
3.00
198
فقه حنفي
الدين ﷴ بن ﷴ/ابن أمير الحاج
) 1/2
حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي للكاشغريشمس
40.00
X
21
تراجم
شموا عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني
ورقأحمد بن
أبي نعيم
 140.00حلية اﻻولياء وطبقات اﻻصفياء  1/12مع الفهارس )طبعة مشكولة جديدة
4
فهارس
ﷴ السعيد بن بسيوني زغلول
 15.00فهارس حلية اﻷولياء
40
علوم قرآن
محمود ﷴ عبد المنعم بن عبد السﻼم العبد
حلية الحفاظ شرح منظومة الدمياطي في متشابه اﻵي واﻷلفاظ
4.00
180
فقه مقارن
أبي بكر ﷴ بن أحمد/الشاشي القفال
 36.00حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 1/3
16
فقه مقارن
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/الرازي
حلية الفقهاء
3.50
160
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات إسﻼمية  -فقه
حماية البيئة في اﻹسﻼم
5.00
160
حديث
والسجود
الركوع الغماري
ﷴ/ابن الصديق
"وبحمده"أحمدفيبنتسبيح
الحنين بوضع حديث اﻷنين ويليه )رسالة إثبات الصحة والوجود للفظة أبي الفيض
4.00
180
الحوادث والبدع ويليه )تحريم الغناء والسماع( ويليه )رسالة في تحريم الجبن الروميأبو بكر الطرطوشي ،اﻹمام فقه عام وأحكام فقهية
8.50
89
علوم قرآن
ﷴ طالب مدلول ،الدكتور
الحواس اﻻنسانية في القرآن الكريم
8.50
72
علوم حديث
عطية ﷲ بن عطية/اﻷجهوري
حواشي اﻷجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية
5.50
144
فقه شافعي
1/13الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي
المنهاج الحميد
عبد
 175.00حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح
2
فقه حنفي
إبراهيم بن ﷴ بن إبراهيم الحنفي/الحلبي
 48.00حواشي على ملتقى اﻷبحر في الفقه على المذهب الحنفي ) 1/3شموا(
16
فقه شافعي
ﷴ بن سليمان/الكردي المدني
 30.00الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية 1/2
19
عقيدة
مراد عبد ﷲ برع مهدي الجنابي ،الدكتور
 12.00الحوض والصراط والميزان
62
دراسات  -فقه
مصطفى أمين ﷴ علي
حوكمة نظام الزكاة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
6.00
160
عقيدة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
 12.00الحياة بعد الموت
47
سيرة نبوية
ليلى أبو زيد
حياة الرسول )ص(
9.50
48
سير وتراجم
ﷴ يوسف/الكاندهلوي
 17.00حياة الصحابة ]1م شموا[ لونان
30
سير وتراجم
ﷴ يوسف/الكاندهلوي
 30.00حياة الصحابة  - 1/3لونان
17
سيرة نبوية
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
 12.00حياة ﷴ )ص(
47
،الدكتور أخبار اﻷنبياء وعقيدة
الساعة
بعﻼماتقرقوتي
حياة المسيح عيسى ابن مريم )ع( من منظور إسﻼمي  -دراسة مقارنة مع ملحق خاص حنان
5.50
135
عقيدة
أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي
حياة الموات في بيان سماع اﻷموات
8.50
85
سيرة نبوية
عمر أحمد زكريا ،الدكتور
 12.00حياة النبي )ص( في بيته
55
علم كﻼم وعقيدة
كتاب الحيدة )قصة المناظرة بين المؤلف وبشر المريسي في مسألة خلق القرآن(عبد العزيز بن يحيى الكناني ،اﻻمام
5.00
162
فقه حنفي
عمر بن عبد العزيز ابن مازة /الصدر الشهيد
حيرة الفقهاء ويليه )كتاب الحيطان(
5.50
144
فقه شافعي
أبي حاتم محمود بن الحسن/القزويني الشافعي
الحيل في الفقه
9.50
59
مؤلف مجهول

موضوع

زهد ورقائق

سنة
2019

2012
2019

2002
2008
2014
2010
2005
2021

2006
2018
2022
2019

2005
2022

2009
2007
2010
2013
2011
2005
2021

2012
2014
2021

2006
2010
2000
2019

2001
2003
2007
2006
2022

2018
2012
2007
2019

2009
2013
2022

2013
2017
2004
2013
2011
2007
2009
2012

حرف الخاء
288 978-2-7451-7367-6

كتاب ناشرون 3.00

51 978-2-7451-8831-1

كتاب ناشرون 18.00
8.00

80 978-2-7451-0746-6
47 978-2-7451-5814-7
235 978-2-7451-0747-3
32 978-2-7451-9896-9

14.00
X

2.50

كتاب ناشرون 20.00

245 978-2-7451-2848-5

3.00

280 978-614-496-026-4

4.00

49 978-2-7451-9311-7
150 978-614-496-059-2

كتاب ناشرون 18.00
5.00

70 978-2-7451-6428-5

7.50

160 978-2-7451-8760-4

4.00

978-2-7451-8222-7

8

70.00

خاتمة كتاب الرسائل ﻷهل الوسائل )سلسلة التراث والدراسات المعاصرة (-1-
دراسات صوفية
وجدي أمين الجردي ،الشيخ الدكتور
خاطرات الصوفية بين دﻻلة الرمز وجمالية التعبير
فقه شافعي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
خبايا الزوايا
عبد الكبير/الكتاني الحسني تصوف وصلوات ﷴية
الكتانية
)النفائس ﷴ بن
خبيئة الكون )شرح الصﻼة اﻷنموذجية في المعارف اﻹلهية واﻷحمدية( أبي الفيض
علم كﻼم وعقيدة
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
خبيئة اﻷكوان في افتراق اﻷمم على المذاهب واﻷديان
تصوف
ختام المسك اﻷذفر في شرح رحيق الكوثر من كﻼم الغوث الرفاعي اﻷكبرﷴ سراج الدين بن أحمد/ابن عبد الفتاح الفيل
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
ختم اﻷولياء
علوم الحديث
أحمد بن المأمون/البلغيثي الفاسي المفربي
ختم سنن أبي داود )سلسلة ختمات المغاربة للكتب ) (-1-شموا(
تصوف
ختم صحيح البخاري من سبعة وعشرين علما ً )النفائس الكتانية  (-25-أبي الفيض ﷴ بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
علوم الحديث
ختم صحيح اﻻمام البخاري )سلسلة ختمات المغاربة للكتب ) (-2-شموا( أحمد بن المأمون/البلغيثي الفاسي المفربي
تصوف
عبد الباقي مفتاح
ختم القرآن محيي الدين ابن عربي
سياسة شرعية
جمال الحسيني أبو فرحة ،الدكتور
الخروج على الحاكم في الفكر السياسي اﻹسﻼمي
فقه حنفي
أبي يعقوب يوسف بن علي/الجرجاني الحنفي
خزانة اﻷكمل في فروع الفقه الحنفي ) 1/4شموا(
عدة بن غﻼم ﷲ ،سيدي

80

تصوف

2012
2018
2009
2022

2005
2022

2018
2022

2009
2021

2015

ISBN
978-2-7451-9399-5
978-2-7451-4579-6
978-2-7451-6198-7
978-2-7451-9830-3
978-2-7451-5891-8
978-2-7451-8931-8
978-2-7451-5808-6
978-2-7451-7439-0
978-2-7451-6558-9
978-2-7451-8209-8
978-2-7451-5569-6
978-2-7451-0059-7
978-2-7451-7401-7
978-2-7451-9366-7
978-2-7453-3246-8
978-2-7451-0115-0
978-2-7451-9865-5
978-2-7452-1785-0
978-2-7451-3795-1
978-2-7451-4932-9
978-2-7451-6752-1
978-2-7451-7378-2
978-2-7451-4737-0
978-2-7451-6339-4
978-2-7451-6469-8
978-2-7451-3126-3
978-2-7451-0195-2
978-2-7451-4117-0
978-2-7451-2713-6
978-2-7451-4721-9
978-2-7451-5407-1
978-2-7451-6320-2
978-2-7451-5900-7
978-2-7451-6599-2
978-2-7451-9674-3
978-2-7451-8669-0
978-2-7451-9479-4
978-2-7451-6749-1
978-2-7451-8730-7
978-2-7451-0754-1
978-2-7451-6125-3
978-2-7451-5524-5
978-2-7451-4163-7
978-2-7451-4006-7
978-2-7451-7525-0
978-2-7451-4478-2
978-2-7451-3014-3
978-2-7451-0085-6
978-2-7451-4216-0
978-2-7451-9405-3
978-2-7451-4923-7
978-2-7451-7518-2
978-2-7451-9175-5
978-2-7451-7868-8
978-2-7451-5257-2
978-2-7451-3978-8
978-2-7451-5812-3
978-2-7451-0756-5
978-2-7451-7145-0
978-2-7451-0757-2

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
خزانة اﻷمداد في أخبار الغوث الكبير السجاد موﻻنا السيد
 135كتاب ناشرون 7.00
فقه حنفي
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
 12.00خزانة الفقه
62
سيرة نبوية
كرتونيهالدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الخصائص الكبرى ) 1/2كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب( جﻼل
19.00
24
شمائل ﷴية
بكر/السيوطي
أبي النبوية
الخصائص
)موسوعةالرحمن بن
جﻼل الدين عبد
 60.00الخصائص الكبرى  -كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب )ص( 1/4
سيرة نبوية
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
كتاب خصائص النبي )ص(
8.50
85
دراسات حديثية
محمود طلوزي ،الشيخ الدكتور
الجامعية
الخصال الموجبة لدخول الجنة والمباعدة عن النار )سلسلة الرسائل والدراساترائد
11.00
66
تصوف
خصوص النعم في شرح فصوص الحكم ﻻبن عربي وفي مقدمته )الدر الثمين( عﻼء الدين علي بن أحمد/المهائمي
14.00
39
أيوب جرجيس العطية ،الدكتور علوم القرآن وأصول فقه
الخطاب القرآني بين إشكالية الفهم ودﻻلة النص
6.00
135
ﷴ الجميلي ،الدكتور علوم القرآن وأصول فقه
الجامعية
عدنان جاسم
 12.00الخطاب القرآني في شخصية الرسول الكريم ﷴ )ص( )سلسلة الرسائل والدراسات
55
فن الخطابة
عبد الواحد بن عبد السﻼم/الفاسي
الخطابة والخطباء بفاس
 252كتاب ناشرون 3.50
خطابة
إبراهيم شمس الدين
خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السﻼم )يحتوي على  230خطبة في الدين والسياسة
9.50
55
خطابة
عبد القادر أحمد عطا
خطب الجمعة والعيدين للمنبر والوعظ واﻹرشاد
6.50
90
خطابة
الخطب العقائدية )وهو كتاب يشتمل على خطب مختارة حول مفهوم اﻹيمان وأركانه( عبد اللطيف التجكاني ،سيدي
8.50
74
سعد جرجيس سعيد ،الدكتور دراسات  -علوم القرآن
خطب القرآن الكريم )دراسة في اﻷساليب والمضامين(
8.00
120
خطابة
الخطب المنبرية )به اثنتان وخمسون خطبة جمعية والعيدين واﻻستسقاء والكسوف( ) أبي بكر جابر/الجزائري
7.00
توزيع
89
فن الخطابة
م .أحمد اﻹدريسي
خطبة الجمعة من أنوار البصائر إلى صدع الحناجر
7.50
84
خطب منبرية
أبي عبد ﷲ ﷴ عين الهدى
الخطبة الحنفية
8.00
70
أصول فقه
ﷴ حسن هيتو  ،اﻷستاذ الدكتور
 10.00الخﻼصة في أصول الفقه
توزيع
96
أصول فقه وحديث
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 42.00خﻼصة اﻷحكام من مهمات السنة وقواعد اﻹسﻼم 1/3
17
فقه مالكي وحديث
ﷴ المختار ولد اباه ،الدكتور
 14.00خﻼصة اﻷدلة من التجريد واختصار التمهيد
45
أصول فقه
سلطان بن ﷴ بن علي
خﻼصة اﻷصول )مختصر في أصول الفقه( )شموا(
5.00
180
تصوف وتراجم
علي بن الحسن بن أحمد/الواسطي الشافعي
خﻼصة اﻹكسير في نسب سيدنا الغوث الرفاعي الكبير
 252كتاب ناشرون 3.50
فقه حنفي
حسين عبد الرحمن البنجاوي
الخﻼصة البهية في مذهب الحنفية
5.50
135
سير وتراجم
خالد ﷴ الهادي التريكي
خﻼصة التحقيق في سيرة ومناقب أبي بكر الصديق )رضي ﷲ عنه(
8.50
87
عقيدة
ﷴ عطا سعيد رمضان
 11.00خﻼصة التحقيقات في الرد على الشبهات والتصورات
55
صفي الدين أحمد بن عبد ﷲ/الخزرجي حديث وسير وتراجم
 42.00خﻼصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 1/3
15
آداب وأخﻼق
ﷴ عطا سعيد رمضان
خﻼصة الثناء في فضيلة الحياء
4.00
162
فقه مالكي
ﷴ العربي القروي
الخﻼصة الفقهية على مذهب السادة المالكية  -كرتونيه
6.00
85
فقه مالكي
ﷴ العربي القروي
الخﻼصة الفقهية على مذهب السادة المالكية  -غﻼف
5.00
117
علوم الحديث
عبد ﷲ الشنشوري المصري ،اﻹمام
خﻼصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل اﻷثر
4.00
162
أحكام فقهية
عادل بن سعد
 20.00خﻼصة الكﻼم في أحكام علماء البلد الحرام )عقيدة -فقه-آداب إسﻼمية( لونان
28
أسعد/اليافعي اليمني تصوف وسير وتراجم
الصالحين
حكاياتعبد ﷲ بن
فيالسعادات
خﻼصة المفاخر في أخبار الشيخ عبد القادر وهو )تتمة روض الرياحينأبي
8.50
76
سيرة نبوية وتاريخ
أبي الحسن علي بن عبد ﷲ/السمهودي الشافعي
 47كتاب ناشرون  14.00خﻼصة الوفا بأخبار دار المصطفى )ص(
علم كﻼم
ﷴ علي حسن الحلي
الخﻼف بين التوراة والقرآن
3.00
243
دراسات  -عقيدة
الجامعية ،الدكتور
إبراهيم ياسين
والدراسات
ظاهر
الخﻼف الفكري بين الفرق اﻹسﻼمية )مفهومه،أنواعه ،نشأته( )سلسلة الرسائل
5.00
112
دراسات إسﻼمية
عبد الرحيم خطوف ،اﻷستاذ الدكتور
الخﻼف في الفقه والعقيدة )دراسة في أسبابه ،وآثاره ،وطرق تحريره(
6.00
135
الصادقي العماري ،الدكتور دراسات  -أصول فقه
الخﻼف في مسالك العلة اﻻجتهادية وأثره في الفروع الفقهية )دراسة نظرية ونماذجﷴتطبيقية
5.00
160
سياسة شرعية
وسام عبدو اللحام
الخﻼفة )بحث في مؤسسة اﻹمامة لدى السنة(
3.00
270
دراسات  -تصوف
أبي القاسم أحمد بن الحسين/ابن قسي اﻷندلسي
 72كتاب ناشرون  12.00خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وتاريخ
الخلفاء الراشدون من تاريخ اﻹسﻼم
8.00
68
عبد الوهاب النجار سير وتراجم وتاريخ
الخلفاء الراشدون  -لونان
9.50
51
خالد ﷴ خالد سير وتراجم وتاريخ
 11.00خلفاء الرسول  -كرتونيه /لونان
53
حديث وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل  -لونان
4.00
180
إسﻼميات
أبو الحسن بن الحسين
خلق اﻹنسان
5.50
108
أخﻼق
وتفسيرهاﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
الخلق القرآني للسلوك القضائي )دراسة موضوعية جامعة بين دﻻلة اﻵيات عبد الغفور
5.00
198
أخﻼق
ﷴ أحمد جاد المولى
 36.00الخلق الكامل  1/4لونان
15
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
خمرة الحان ورنة اﻷلحان شرح رسالة الشيخ أرسﻼن
2.50
X
180
تصوف
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
خمسة عشر مكتوبا للشيخ عبد القادر الجيﻼني
 225كتاب ناشرون 4.00
تصوف
العرفانية(بن مصطفى الموستاري ،الشيخ
خواتم الحكم )كتاب يكشف اللثام عن مجموعة من الفوائد اللدنية والنكت علي ددة
14.00
53
دراسات  -تصوف
يورجين بول ،الدكتور
الخواجكان )النقشبندية في الجيل اﻷول بعد بهاء الدين( )الفكر والتنظيم(
 160كتاب ناشرون 6.00
عقيدة
عبد الجليل إبراهيم حمادي الفهداوي ،الدكتور
 14.00خوارق العادات عند المسلمين
49
والغرب دراسات صوفية
،الدكتور
الشرق
بينحسين
نصار
جديد
جمال
 59كتاب ناشرون  12.00خوارق العادات بين العلم والدين )الباراسايكولوجيا والتصوف  -دعوة لتفاعل حضاري
أوراد وأذكار
الحكيم الفاضل التميمي
خواص القرآن )منافع سور القرآن العظيم(
5.00
120
مواعظ
الطاهر بدوي ،الشيخ
خواطر من واحات اﻷنس
3.50
152
سيرة نبوية
ﷴ بن عبد ﷲ المكي /ابن ظفر الصقلي الحموي
خير البشر بخير البشر )ص(
6.00
117
عقيدة
عثمان الكليسي العرياني
خير القﻼئد شرح جواهر العقائد )وهو شرح القصيدة النونية لخضر بيك بن الجﻼل(
8.50
84
تصوف وفلسفة
أحمد شاه بن عبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
الخير الكثير أو خزائن الحكمة
4.00
162
حديث وفقه عام
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
خير الكﻼم في القراءة خلف اﻹمام
2.50
X
550
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ حديث وأخبار اﻷنبياء
خير الكﻼم في حديث يحيى عليه السﻼم
9.00
71
سير وتراجم
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
الخيرات الحسان في مناقب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان
3.00
X
240
الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصيادي
الصياد
عز الدين أحمد أبي

موضوع

سيرة  -تصوف

سنة
2019

2018
2017
2022

2008
2018
2007
2012
2012
2015
2007
2011
2012
2022

2016
2016
2021
2021

2003
2009
2016
2013
2005
2009
2010
2001
2016
2017
2009
2005
2006
2012
2012
2010
2021

2018
2020

2010
2020
2022

2009
2007
2003
2003
2012
2005
2000
2015
2007
2020

2005
2012
2022

2015
2010
2003
2008
2011

حرف الدال
440 978-2-7451-8391-0

2.50

21 978-2-7451-6939-6

42.00

49 978-2-7451-6006-5

14.00

64 978-2-7451-4839-1

9.50

داعي الفﻼح في أذكار المساء والصباح
محمود بن ﷴ نسيب بن يحيى حمزة الحمزاوي
در اﻷسرار في تفسير القرآن بالحروف المهملة 1/2
بن أحمد/ميارة الفاسي
عاشر
ﻻبنﷲ ﷴ
الدين عبد
الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم أبي
صديق خليل الصالح الجميلي ،الدكتور
الدر الرصين في تفسير سورة يس  -دراسة تحليلية موضوعية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي

81

أوراد وأذكار نبوية

2015

تفسير قرآن

2010

فقه مالكي

2018

تفسير قرآن

2005

ISBN
978-2-7451-3772-2
978-2-7451-8999-8
978-2-7451-0760-2
978-2-7451-0134-1
978-2-7451-0761-9
978-2-7451-2903-1
978-2-7451-3956-6
978-2-7451-2923-9
978-2-7451-5084-4
978-2-7451-0762-6
978-2-7451-3821-7
978-2-7451-3794-4
978-614-496-062-2
978-2-7451-0131-0
978-2-7451-5671-6
978-614-496-032-5
978-2-7451-8184-8
978-2-7451-9747-4
978-2-7451-7762-9
978-2-7451-7554-0
978-2-7453-6519-0
978-2-7451-0764-0
978-2-7451-5904-5
978-2-7451-3281-9
978-2-7451-2245-2
978-2-7451-9654-5
978-2-7451-5962-5
978-2-7451-5983-0
978-2-7451-8907-3
978-2-7451-8623-2
978-2-7451-7666-0
978-2-7451-9807-5
978-2-7451-7219-8
978-2-7451-8428-3
978-2-7451-6244-1
978-2-7451-2775-4
978-2-7451-6436-0
978-2-7451-0769-5
978-2-7451-8595-2
978-2-7451-4814-8
978-2-7451-6239-7
978-2-7451-0768-8
978-2-7451-7446-8
978-2-7451-6666-1
978-2-7451-7932-6
978-2-7451-8661-4
978-2-7451-5190-2
978-2-7451-4526-0
978-2-7453-3768-5
978-2-7451-9634-7
978-2-7451-5633-4
978-2-7451-5858-1
978-2-7451-9718-4
978-2-7451-0770-1
978-2-7451-3420-2
978-2-7451-0771-8
978-2-7451-4063-0
978-2-7451-3549-0
978-2-7451-7621-9
978-2-7451-8133-6
978-2-7451-3912-2
978-2-7451-3532-2
978-2-7451-8029-2
978-2-7451-6095-9
978-2-7451-3213-0
978-2-7451-9131-1

المؤلف

موضوع

السعر $عنوان الكتاب
سعة
الدر الفائق في الصﻼة على أشرف الخﻼئق )ص( ويليه الصﻼت البرية
5.50
108
2019
فقه حنفي
ومشكولة الحنفي/الحصكفي
ومصححة علي بن ﷴ
ﷴ بن
 42.00الدر المختار شرح تنوير اﻷبصار وجامع البحار ) 1/2طبعة جديدة منقحة
20
العمادي فقه حنفي وسير وتراجم
اﻷصحاب
من بن علي
الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب وأبي بكر وعلي أبي تراب وترجمتهم مع عدةحامد
7.50
87
2017
شمائل ﷴية
ﷴ وصي الرحمن بن ﷴ إسحاق ،المفتي
الدر المكنون في اﻻحتفال بمولد النبي اﻷمين المأمون )ص(
9.50
83
علوم الحديث
الصغاني/أبو الفضائل الحسن
الدر الملتقط في تبيين الغلط ويليه )كتاب الموضوعات(
3.00
210
سير وتراجم
زينب بنت علي فواز
 30.00الدر المنثور في طبقات ربات الخدور 1/2
25
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي حديث وصلوات ﷴية 2003
الدر المنضود في الصﻼة والسﻼم على صاحب المقام المحمود )ﷺ(
4.00
135
2017
تصوف وأدعية
أبي السعادات عبد ﷲ بن أسعد/اليافعي اليمني
الدر النظيم في خواص القرآن العظيم
3.50
180
ابن جماعة المقدسي/نجم الدين أبو البقاء حديث وأخبار اﻷنبياء 2007
الدر النظيم في اخبار موسى الكليم )عليه السﻼم(
9.50
66
2009
علم كﻼم
المعقول(الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
تقي
 54.00درء تعارض العقل والنقل  1/5أو )موافقة صحيح المنقول لصريح
11
2003
فقه مقارن
ﷴ بن علي/الشوكاني
الدراري المضية شرح الدرر البهية
9.00
X
55
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند فقه عام وأحكام فقهية 2003
دراسات فقهية وعلمية من الهند
6.00
108
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتوردراسات  -علوم القرآن  -حديث 2022
 50كتاب ناشرون  14.00دراسات قرآنية وحديثية
2016
دراسات أصولية
خليل الميس ،سماحة المفتي الشيخ
 36.00دراسات وأبحاث المفتي الشيخ خليل الميس 1/3
16
بدر الحسن القاسمي فقه عام وأحكام فقهية 2008
دراسات وأبحاث حول قضايا فقهية معاصرة
4.00
135
2022
دراسات  -قرآن
قاسم صالح علي العاني ،اﻷستاذ الدكتور
دراسة في إعجاز القرآن )سورة المسد بين اﻹيجاز واﻹعجاز( )شموا(
6.00
160
2015
سيرة نبوية
رياض هاشم هادي وأسماء وليد طه
في رحاب البيت النبوي  -دراسة في بنات النبي )ص( وأحفاده
3.00
225
ﷴ ياكشك بن محيي الدين الهيزاني ،الدكتوردراسات  -قرآن  -لغة  -بﻼغة 2021
دراسة لغوية وبﻼغية لسورة السجدة
8.00
72
2015
حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 36.00الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/2
19
2012
حديث
أبي عبد ﷲ عبد الغني بن عبد الرحمن بن علي
الدراية فيمن اختص من الصحابة بكثرة الرواية
2.50
288
2008
فقه عام وأخﻼق
مجموعة من المؤلفين
 10.00درب المعالي )اﻷنوار الرمضانية (4 -
توزيع
68
2011
علوم قرآن
ﷴ/الخطيب اﻹسكافي
اﻷردستاني
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان اﻵيات المتشابهات في كتاب ﷲ العزيز بروايةأبي عبد ﷲ
9.50
69
2008
تصوف وتاريخ
الدجاني القشاشي/أحمد بن ﷴ بن يونس
الدرة الثمينة فيما لزائر النبي )ص( إلى المدينة ويليه )الذخائر القدسية(
9.50
70
2002
ابن القاضي المكناسي/أبو العباس أحمد حديث وسير وتراجم
 14.00درة الحجال في غرة أسماء الرجال مع الذيل  -مالكية
47
2015
تصوف
ﷴ فتحا بن عبد الواحد السوسي/النظيفي
 36.00الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة 1/2
18
رضاء الحق،صاحب الفضيلة المفتيشروح  -شعر  -شمائل ﷴية 2020
 48.00الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ) 1/2شموا(
14
2008
أخﻼق وتاريخ
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
الدرة المضية في الزيارة المصطفوية الرضية
5.00
153
2019
تصوف
وأحوالهااﻹسكداري الجلوتي
ومقاماتها ﷲ/الهدائي
محمود بن فضل
درر البحار وسر اﻷسرار في شرح حبة المحبة )المحبة وحقيقة درجاتها
 120كتاب ناشرون 6.00
2019
حديث  -شرح
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ
 14.00الدرر البهية في شرح اﻷربعين الطائية لﻺمام المحدث أبي الفتوح الطائي
53
2016
فقه  -علم الفرائض
علي بن عبد القادر/النبتيتي
 18.00الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية
38
2021
تصوف
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
 50كتاب ناشرون  12.00الدرر الجوهرية في شرح الحكم العطائية
2021
حديث
أحمد بن يوسف/الفاسي
الدرر الحسان في الكﻼم على ليلة النصف من شعبان
5.00
128
2012
حكم
أبي منصور عبد الملك بن ﷴ/الثعالبي
كتاب درر الحكم
3.50
198
2015
سيرة نبوية
عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
)شموا(
العراقي(الفضل
أبي
الدرر السنية في نظم السيرة النبوية المشهور بـ )ألفية الحافظ
4.00
216
2009
سير وتراجم
أبي العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي
 42.00درر العقود الفريدة في تراجم اﻷعيان المفيدة 1/3
17
2009
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص
3.00
297
2013
فقه وتصوف
المعتبرة،اﻻستاذ
العمراني الخالدي
السﻼم النبوية
والسنة
درر فقهية ولطائف إيمانية وأنوار إحسانية ومفردات متنوعة من وحي الكتابعبد
6.00
135
سيرة نبوية وتاريخ
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
الدرر في اختصار المغازي والسير
4.50
140
2020
أصول فقه
كمال الدين ﷴ بن ﷴ/ابن أبي شريف
 42.00الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع ) 1/2شموا(
16
2006
تصوف
عبد الحي ﷴ أبو كرش البحطاوي
الدرر المرضية في كيفية سلوك الطريقة الرفاعية
3.50
198
2009
حجازي ،لواء مهندس سير وتراجم وتاريخ
رسول ﷲ
بيت علي
علي سعد
 14.00درر من آل بيت خير المرسلين ﷴ )ص( في المناقب الطاهرة والسير العاطرة ﻵل
34
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الدرر المنتثرة في اﻷحاديث المشتهرة
4.50
90
2012
قراءات
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
 12.00الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة
53
2013
زهد ورقائق
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
الدرر واللمع في الزهد والورع ويليه )تحفة اﻷكياس(
9.00
68
2013
دراسات قرآنية
ﷴ خليل جيجك ،اﻷستاذ الدكتور
دروس اﻷدعية القرآنية ورساﻻتها
5.00
198
2018
دراسات أصولية
ﷴ سعيد أنور المظاهري سمستي فوري
دروس الفقه الحنفي في دﻻئل أصول الكرخي
5.00
162
2006
حديث
زهير آميدي
دروس من روض النبوة  -عشرون حديثا نبويا
4.00
180
2006
أدعية وأذكار
محمود عبد العزيز محمود
الدروع الواقيات والحصون المانعات من الكتاب والسنة  -لونان
3.50
192
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد أدعية وأذكار وتصوف 2012
دروع الوقاية بأحزاب الحماية
3.50
توزيع
180
2021
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي مواعظ  -زهد ورقائق
 10.00درياق الذنوب وكشف الرين عن القلوب )وفي مخطوطة :وترياق القلوب(
60
2007
تصوف
ﷴ بن ﷴ بن سليمان
دساتير إلهية
5.00
153
2008
أخﻼق
زهير آميدي
دستور اﻷخﻼق من وحي الكتاب والسنة
9.50
66
2021
تراجم
حمزةعمر/ابن عزم التونسي
وابنﷴ بن
والجنينيالدين
شمس
 25.00دستور اﻹعﻼم بمعارف اﻷعﻼم )وعليه زيادات النهرواني والبصروي
26
2001
حديث وأدعية
أبي القاسم سليمان بن أحمد/اللخمي الطبراني
 17.00كتاب الدعاء
38
2005
أدعية وأذكار
ﷴ محمود عبود زوين ،الدكتور
الدعاء في القرآن الكريم
5.50
108
2002
أدعية وأذكار
أبو مصعب ﷴ سعيد البدري
الدعاء القرآني 17×24 -
3.00
X
189
2005
أدعية وأذكار
أبو مصعب ﷴ سعيد البدري
الدعاء القرآني 17×12 -
1.50
X
252
أبو بكر الطرطوشي ،اﻹمام أدعية وأذكار وحديث 2006
الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي إتيانه واجتنابه  -لونان
4.00
126
2013
أدعية وأوراد
القادةﷲ بن مصطفى/العيدروس
الدعاء مخ العبادة ﻷهل السلوك واﻹرادة من كﻼم ﷲ ورسوله والسلف الصالحين عبد
 56كتاب ناشرون 12.00
2018
أدعية وأوراد
عبد ﷲ بن مصطفى/العيدروس
الدعاء مخ العبادة ﻷهل السلوك واﻹرادة من كﻼم ﷲ ورسوله والسلف الصالحين 17
 80كتاب ناشرون 9.50
2022
أحمد عبد الجواد ،الشيخ أدعية وأذكار وتصوف
الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب  -لونان
2.00
384
2013
أدعية وأذكار
صديقة شرف الدين
دعاء المسلم في اليوم والليلة  -لونان
2.00
360
ﷴ بن أبي الفيض جعفر/الكتاني الحسنيشروح حديث  -آداب إسﻼمية 2018
الدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة
7.00
144
شهلة برهان عبد ﷲ ،الدكتورة دعوة إسﻼمية وتاريخ 2008
الدعوة اﻹسﻼمية وحياة البداوة منذ البعثة وحتى حروب الردة
8.50
83
2005
أدعية وأذكار
خالد عبد ﷲ الكرمي
دعوة المسلم المستجابة )أوقاتها ،أماكنها ،وشروط استجابتها(
4.00
180
ﷴ مصطفى أفقير ،الدكتوردراسات  -تاريخ  -سيرة نبوية 2019
 12.00الدعوة النبوية
71
البريةالدين/البكري تصوف وصلوات ﷴية
خيربن كمال
مصطفى
في الصﻼة على

82

سنة

2005

ISBN
978-2-7451-9515-9
978-2-7451-8930-1
978-2-7451-6295-3
978-2-7451-0782-4
978-2-7451-9007-9
978-2-7451-0785-5
978-2-7451-9428-2
978-2-7451-0786-2
978-2-7451-0788-6
978-2-7451-3577-3
978-2-7451-5274-9
978-2-7451-4830-8
978-2-7451-5276-3
978-2-7451-5275-6
978-2-7451-5650-1
978-2-7451-3613-8
978-2-7451-3466-0
978-2-7451-8882-3
978-2-7451-3253-6
978-2-7451-8348-4
978-2-7451-3689-3
978-2-7451-5939-7
978-2-7451-0790-9
978-2-7451-3729-6
978-2-7451-2863-8
978-2-7451-9433-6
978-2-7451-3081-5
978-2-7451-6643-2
978-2-7451-4511-6
978-2-7451-8084-1
978-2-7451-6216-8
978-2-7451-4802-5
978-2-7451-5519-1
978-2-7451-9130-4
978-614-496-096-7
978-2-7451-4100-2
978-2-7451-5483-5
978-2-7451-0792-3
978-2-7451-7997-5
978-2-7451-5248-0
978-2-7451-0794-7
978-2-7452-1736-0
978-2-7451-9287-5
978-2-7451-7682-0
978-2-7451-0801-2
978-2-7451-5821-5
978-2-7451-0797-8
978-2-7451-7536-6
978-2-7451-7041-5
978-2-7451-0795-4
978-2-7451-9703-0
978-2-7451-5604-4
978-2-7451-4970-1
978-2-7451-0814-2
978-2-7451-3543-8
978-2-7451-2978-9
978-2-7451-5820-8
978-2-7451-5092-9
978-2-7451-7349-2
978-2-7451-4644-1
978-2-7451-7263-1
978-2-7451-6763-7
978-2-7451-4500-0
978-2-7451-8653-9
978-2-7451-4430-0

المؤلف

موضوع

السعر $عنوان الكتاب
سعة
دعوى إبطال اﻻختﻼف بين المحدثين واﻷصوليين في منهج نقد السنة )دراسة تحليلية نقدية
3.00
350
2018
دراسات إسﻼمية
رائد محمود طلوزي ،الشيخ الدكتور
 12.00دفاع عن كرامة المرأة المسلمة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
64
2012
عقائد
رشيد رضا الحسيني ،اﻹمام الشيخ
اﻹسﻼم
دفاعا ً عن اﻹسﻼم )المناظرات والردود على المستشرقين في افتراءاتهم على ﷴ
 40كتاب ناشرون 14.00
أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي فقه شافعي وأحكام فقهية
والحشيش(
دفع اﻹلباس عن وهم الوسواس ويليه )إكرام من يعيش بتحريم الخمرشهاب الدين
9.00
73
2019
أخﻼق وآداب
أبي الحسن ﷴ بن ﷴ/الصديقي البكري
دفع الكبد عن من مات له ولد )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
3.50
252
2022
مواعظ
للسيوطيالرحيم بن أحمد/القاضي
عبد
دقائق اﻷخبار في ذكر الجنة والنار ويليه )الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان
3.50
144
2019
علم المنطق
أبي الحسن علي بن ﷴ/سيف الدين اﻵمدي
 47كتاب ناشرون  19.00دقائق الحقائق )قسم علم المنطق( )جزءان بمجلد واحد(
ابن شداد/بهاء الدين أحكام فقهية وحديث
 35.00دﻻئل اﻷحكام 1/2
20
عقيدة
ﷴ جمال الدين بن ﷴ بن سعيد/القاسمي
دﻻئل التوحيد
4.50
X
150
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية 2002
دﻻئل الخيرات مع اﻷحزاب  -لونان
2.00
X
320
2020
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات ) 17×24ابيض  -لونان( كرتونيه
6.00
85
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية 2017
دﻻئل الخيرات ) 17×24ابيض  -لونان( غﻼف
5.00
90
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية 2014
دﻻئل الخيرات ) 20×14ابيض  -لونان( غﻼف
3.50
X
116
2019
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات ﷴية
دﻻئل الخيرات ) 17×12ابيض  -لونان( غﻼف
2.50
X
192
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سليمان/الجزولي السمﻼلي تصوف وصلوات محم 2013
دﻻئل الخيرات خط ) 20×14ابيض  -لونان( غﻼف
3.50
212
2020
سيرة نبوية وحديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
 95.00دﻻئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  1/7مع الفهارس
6
2002
أحمد محمود أحمد شيمي ،الدكتور حديث وسير وتراجم
 17.00دﻻئل نبوته )ص( في ضوء السنة
40
2017
فقه نبوي
محمود إبراهيم عبد الرزاق الهيتي ،الدكتور
دﻻلة تقرير النبي )ص( ﻻختﻼف اجتهاد الصحابة وأثرها في اختﻼف الفقهاء
6.00
135
2001
تصوف
أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي
الدﻻلة على ﷲ
4.00
162
2019
علوم الحديث
أحمد/الحكمي
والمتون
دليل أرباب الفﻼح لتحقيق فن اﻻصطﻼح ويليه )منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال اﻷسانيدحافظ بن
7.00
162
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ علوم خفية وأدعية وأذكار 2006
دليل اﻹنسان لعﻼج السحر والحسد والجان
9.50
64
2008
أصول فقه
أحمد كافي ،الدكتور
دليل الترك بين المحدثين واﻷصوليين
8.50
70
2020
قراءات قرآنية
أحمد/المارغني التونسي
اﻹمامبنالخراز
دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط وهو شرح على منظومةإبراهيم
8.50
77
عبد الرحيم أبو الفضل ﷴ علوم خفية وأدعية وأذكار 2012
دليل الرحمن للوقاية من اﻹصابة بالعين والسحر والشيطان والجان 12×17
2.00
396
عبد الرحيم أبو الفضل ﷴ علوم خفية وأدعية وأذكار 2002
دليل الرحمن للوقاية من اﻹصابة بالعين والسحر والشيطان والجان
2.50
X
225
2019
فقه  -علم الفرائض
عبد الرزاق الحمزاوي ،الدكتور
دليل الفارض إلى علم الفرائض على ضوء المذهب المالكي ومدونة اﻷسرة المغربية
6.00
176
2020
حديث وأخﻼق
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحيي الدين النووي ) 1/4لونان( ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي
54.00
10
2010
علوم حديث
أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر/الحدوشي
 17.00دليل الفﻼح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح
43
2004
حديث وأخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
 42.00دليل المسلمين شرح رياض الصالحين 1/3
16
2013
مواعظ
ﷴ بن عبد الرحمن/ابن عباد الحنبلي
دواء القلوب المقرب لحضرة عﻼم الغيوب
8.50
76
2010
أخﻼق
عيسى محمود طه
دواء الهوى والغرام أو )تهذيب الجواب الكافي ﻻبن قيم الجوزية(
4.00
162
2005
سياسة شرعية
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
الدواهي المدهية للفرق المحمية  -بحث في السياسة الشرعية
6.00
108
2007
حديث وتاريخ
ضياء الدين ﷴ محمود جاسم المشهداني
دور الصحابة في حفظ السنة ونشرها
3.50
234
ﷴ مصطفى أفقير ،الدكتور سيرة نبوية  -دراسات 2018
 12.00الدولة النبوية
64
عبد الناصر سلطان محسن سﻼم ،الدكتورعلم اﻷديان  -تاريخ  -دراسات 2022
ديانة العرب قبل اﻹسﻼم )دراسة تحليلية نقدية في نشأة الدين(
5.00
2006
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 65.00الديباج في شرح مسلم بن الحجاج 1/5
10
2009
فقه شافعي
بهادر/الزركشي
الشافعي
ﷲ ﷴ بن
اﻹمام
أبي عبد
 24.00الديباج في توضيح المنهاج وهو شرح على منهاج الطالبين لﻺمام النووي في فقه
24
إبراهيم بن نور الدين/ابن فرحون المالكي سير وتراجم  -مالكي 2018
 14.00الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي
49
2015
دراسات إسﻼمية
أحمد ﷴ طه الباليساني ،اﻷستاذ الدكتور
دين ﷲ واحد غير متعدد
3.50
216
2007
عقيدة
محمود خطاب السبكي
 60.00الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق  - 1/4السبكي
9
عقيدة
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
 45.00الدين الخالص  - 1/4البخاري
16
مخلص السبتي ،الدكتور دراسات إسﻼمية  -تاريخ 2019
 14.00الدين والتاريخ ومتطلبات المستقبل )سلسلة المناهل(
توزيع
60
2020
دراسات  -تصوف
قويدر قيداري ،الدكتور
دينامية النص الصوفي )بحوث ودراسات في التصوف اﻹسﻼمي(
 150كتاب ناشرون 6.00
2013
شعر وتصوف
إبراهيم بن ﷴ بن علي/التازي
ديوان إبراهيم التازي
 216كتاب ناشرون 5.00
2011
شعر وتصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
 12.00ديوان ابن عربي
53
2007
شعر وتصوف
اللبناني/رشيد بن غالب
 14.00شرح ديوان ابن الفارض من شرحي بدر الدين البوريني وعبد الغني النابلسي
34
2012
شعر وتصوف
ابن الفارض
ديوان ابن الفارض
6.00
117
2013
شعر وتصوف
السلوكيةناصر الدين/ابن القيصري
والمقامات بن موسى
ﷴ
ديوان ابن القيصري )ديوان في الحقائق واﻷسرار اﻹلهية واﻷحوال
 162كتاب ناشرون 5.00
2011
شعر وتصوف
عبد القادر سعود وسليمان القرشي ،الدكتوران
ديوان أبي مدين شعيب الغوث )رضي ﷲ تعالى عنه(
 252كتاب ناشرون 3.00
سير وتراجم
أبي المعالي ﷴ بن عبد الرحمن/ابن الغزي
 50.00ديوان اﻹسﻼم 1/4
11
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي دواوين  -شعر  -تصوف 2020
 46كتاب ناشرون  18.00ديوان اﻻشارات القرآنية
2010
شعر وتصوف
القصيبي المديوني/ﷴ المدني
ديوان أنيس المريد في التصوف والتوحيد
4.00
162
2006
شعر وتصوف
عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي/اليماني
ديوان البرعي )طبعة مشكولة شكﻼ كامﻼ(
3.00
200
2005
مدائح نبوية
البوصيري/أبو العباس شرف الدين
ديوان البوصيري
5.50
135
2010
خطابة
الكمالي/عبد الرحمن بن أحمد
ديوان الجواهر المرصعة في الخطب المنوعة
3.50
198
2013
شعر وتصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
 14.00ديوان الحقائق ومجموع الرقائق
43
2013
شعر وتصوف
الحسين بن منصور بن يحيى/الحﻼج
ديوان الحﻼج ومعه )أخبار الحﻼج وذكر مقتل الحﻼج ﻻبن زنجي(
5.00
126
2006
شعر وتصوف
جعفر/الحسني الكتاني
ومنظومات علمية
عبد الرحمن بن
ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني )مولديات ،إسﻼميات ،إخوانيات
5.00
162
2013
شعر وتصوف
ديوان العارف با تعالى الشيخ عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني أبي ربيع سليمان بن علي/العفيف التلمساني
 162كتاب ناشرون 5.00
2006
شعر وتصوف
أحمد بن مصطفى/ابن عليوه المستغانمي
ديوان العارف با أحمد بن مصطفى العﻼوي المستغانمي
5.50
X
135
2015
شعر وتصوف
علي وفا ابن سيدي ﷴ وفا ،سيدي
 70كتاب ناشرون  12.00ديوان العارف با تعالى قطب العارفين الشيخ اﻹمام علي وفا
عائشة بنت يوسف الباعونية تصوف ومدائح نبوية 2010
 14.00ديوان فيض الفضل وجمع الشمل
50
أبي الفيض ﷴ بن عبد الكبير/الكتاني الحسني تصوف ومدائح نبوية 2005
 12.00ديوان الكتاني في المعارف والمدح النبوي )النفائس الكتانية (-16-
55
2016
شعر وتصوف
مهدي أسعد عرار ،الدكتور
 14.00ديوان ﷴ وفا الشاذلي )شموا(
51
2004
تصوف
أبي الفيض ﷴ بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
الديوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدية
6.00
108
دراسات  -أصول فقه  -علم
يعقوب بن عبد ﷲ

83

سنة

2021
الحديث

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

حرف الذال
162 978-2-7451-4718-9
70 978-2-7451-5765-2
135 978-2-7451-0016-0
180 978-2-7451-2916-1
72 978-2-7451-5019-6
64 978-2-7451-0199-0
89 978-2-7451-5764-5
17 978-2-7451-2501-9
135 978-2-7451-3139-3
978-2-7451-9472-5

3

978-2-7451-7356-0

9

978-2-7451-3898-9

3

51 978-2-7451-0845-6
144 978-2-7451-9029-1
170 978-2-7451-0846-3
200 978-2-7451-9658-3
49 978-2-7451-7422-2
36 978-2-7451-8990-5

الذب عمن تاب من الذنب طلبا لمرضاة الرب
4.00
تصوف
الفيض ﷴ بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
(-19الذب عن التصوف المسمى )لسان الحجة البرهانية( )النفائس الكتانية أبي
8.50
فقه حنفي
ابن الشحنة
الذخائر اﻷشرفية في ألغاز الحنفية
5.50
تصوف وأدب
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
ذخائر اﻷعﻼق شرح ترجمان اﻷشواق
5.00
سير وتراجم
أبي العباس أحمد بن عبد ﷲ/محب الدين الطبري
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى
9.00
تصوف
أيوب بن أحمد/الخلوتي
كتاب ناشرون  10.00الذخائر في علوم اﻷوائل واﻷواخر
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد شمائل نبوية وتصوف
الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى )ص(
7.00
حديث
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
 42.00ذخائر المواريث في الدﻻلة على مواضع الحديث 1/3
ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي تصوف ومدائح نبوية
الذخر والعدة في شرح البردة
5.00
فقه حنفي
)شمواأحمد بن مازة/المرغيناني
محمود بن
1/15
المعالي
الحنفي(
 300.00الذخيرة البرهانية المسمى )ذخيرة الفتاوى في الفقه على المذهب أبي
حديث
طاهر بن أحمد/ابن القيسراني
ﻻبنبن عدي
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واﻷلفاظ  1/5وهو )ترتيب أحاديث الكامل ﷴ
95.00
فقه مالكي
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
 140.00الذخيرة في فروع المالكية  1/11مع الفهارس
أخﻼق وأصول فقه
أبي القاسم الحسين بن ﷴ/الراغب اﻷصفهاني
الذريعة إلى مكارم الشريعة
8.00
X
عبد الرزاق بن مصطفى/اﻹنطاكي آداب إسﻼمية  -حديث
ذريعة الطعام فيما جاء فيه من اﻷحاديث واﻷخبار
6.00
حديث
ذكر اﻷقران ورواياتهم عن بعضهم البعض ويليه )جزء فيه عوالي أبي الشيخ(أبي ﷴ عبد ﷲ/أبي الشيخ اﻷصبهاني
4.00
دراسات  -حديث
ذكر طرق وألفاظ حديث النبي )ص( :صﻼة في مسجدي هذا ) ...أجزاء حديثية(
3.50
مواعظ
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 12.00ذم الهوى
عبد الرحمن بن مخلوف/الثعالبي الجزائري تفسير وإعراب قرآن
 18.00الذهب اﻹبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي

أخﻼق وحديث

2005
2007
2006
2006
2021

2007
2022
2019

2012
2016
2020

2020

2012
2018

حرف الراء
رؤيا اﻷحياء لﻸموات
رؤيا حق
حديث وعقيدة
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد/الدارقطني
رؤية ﷲ جل وعﻼ
تصوف
مصطفى الحكيم
الرؤية الصوفية عند الشيخ الطيب بن كيران
علم كﻼم
إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
بن ويليه
المقري
عبد الغني
رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة للحافظ شهاب الدين
تصوف
ﷴ أبو الهدى الصيادي الرفاعي ،الشيخ
راحة اﻷرواح
معاجم  -حديث
مصطفى/الكمشخانوي المجددي
حروفبنالهجاء
الدين أحمد
ترتيب
راموز اﻷحاديث )جامع لﻸحاديث النبوية واﻵثار المصطفوية علىضياء
عقيدة
الروضي الثميني التميني ،اﻷستاذ
مفتوحين)شموا
بمجلد واحد(
ﷴ
رأي الجماعة في بيان عقيدة السواد اﻷعظم من اﻷمة )ثﻼثة أجزاء
دراسات إسﻼمية
أحمد مصطفى أبو حبيش ،اﻷستاذ
الربا )دراسة وتحليل(
تصوف وشعر
ميلود الشريف
رباعيات سيدي عبد الرحمن المجذوب
عبد ﷲ صليبي عباس الكبيسي أحكام فقهية وسياسة شرعية
الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه اﻹسﻼمي
فقه
مصطفى ديب البغا ،اﻷستاذ الدكتور
الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العﻼمة البقري
مناسك حج
إسماعيل بن موسى/الحامدي
الرحلة الحامدية إلى الديار الحجازية )رسالة في مناسك الحج(
رحﻼت
المعاصرة الحاج العياشي/سكيرج
الرحلة الحبيبية الوهرانية الجامعة للطائف العرفانية )سلسلة التراث والدراسات أحمد ابن
جغرافيا وتصوف
الكردي ،الشيخ
المؤلف
التقاهميحيي
رحلة الشيخ طه بن يحيى الكردي )التربية والسلوك في تراجم مشايخ التصوف الذين طه بن
الحسن بن ﷴ/الغسال رحﻼت  -فقه مالكي
الرحلة الطنجاوية الممزوجة بالمناسك المالكية
رحﻼت
واﻹيجازبن أبي بكر/العياشي
)التعريفﷲ بن ﷴ
رحلة العياشي الحجية الصغرى الموسومة بـ )تعداد المنازل الحجازية( أوأبي سالم عبد
جغرافيا وتصوف
عبد ﷲ بن ﷴ العياشي ،الشيخ العﻼمة
الرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى )ماء الموائد( 1/2
الطيب بن أبي بكر بن الشيخ الطيب/ابن كيران رحﻼت وفقه مالكي
الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية
علوم الحديث
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
الرحلة في طلب الحديث
رحﻼت
الطالب أحمد المصطفى الحاجي/ابن طوير الجنة
رحلة المنى والمنة
فقه مقارن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الرحمن/العثماني
رحمة اﻷمة في اختﻼف اﻷئمة )لونان(
علوم الحديث
مﻼ طاهر مﻼ عبد ﷲ/البحركي
رحمة المغيث في علم الحديث
سيرة نبوية
الرحيق المختوم )بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصﻼة والسﻼم( لونان المباركفوري/صفي الرحمن
أحمد عزو عناية ،الشيخ فقه عام وأحكام فقهية
الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة
علم كﻼم
أبي العباس أحمد بن مبارك/السجلماسي اللمطي
رد التشديد في مسألة التقليد
علم كﻼم وعقيدة
موفق الدين المقدسي
الرد على ابن عقيل الحنبلي و يليه )تنزيه الشريعة عن اﻷلفاظ الشنيعة(
منطق
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الرد على المنطقيين
فقه حنفي
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم/اﻷنصاري
الرد على سير اﻷوزاعي
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي علم كﻼم وسير وتراجم
الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد
علم الكﻼم  -سيرة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الكريم/المغيلي
الرد على المعتزلة في اعتقاداتهم الفاسدة
أصول فقه
الرد على من أخلد إلى اﻷرض وجهل أن اﻻجتهاد في كل عصر فرض جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
تصوف
سبعين
اﻷندلسي
اﻷندلسي/ابن
إبراهيمالمرسي
اﻹشبيلي
الحق بن
سبعين
رسائل ابن سبعين )الشيخ قطب اﻷقطاب عبد الحق بن إبراهيم بن ﷴ ابن عبد
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
رسائل ابن عربي )لونان(
فقه حنفي
ابن نجيم/زين العابدين
رسائل ابن نجيم
فقه حنفي
أبي العياش عبد العلي بن نظام الدين /اللكهنوي
رسائل اﻷركان )شموا(
حديث وتصوف
رسائل اﻹمام الحافظ جﻼل الدين السيوطي في نجاة والدي النبي )ص( جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
فقه حنفي
ﷴ بن بير علي بن إسكندر/البركوي الرومي
رسائل البركوي
علم كﻼم وتصوف
ﷴ بن عبد ﷲ الهبطي الكبير
رسائل التوحيد والهيللة
أحكام فقهية
ﷴ بن علي/الشوكاني
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية )ص(
تصوف
أحمد بن مصطفى بن ﷴ
رسائل الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوه المستغانمي
تصوف
مجموعة من المؤلفين
رسائل صوفية مخطوطة
تصوف
مجموعة من المؤلفين
رسائل صوفية في الحقائق والتجليات اﻹلهية اﻷنفسية واﻵفاقية
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
رسائل صوفية عرفانية
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
الرسائل العشر
5.50
90
2021
فقه وتصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 16.00مجموعة رسائل اﻹمام الغزالي  -كرتونيه
28
ﷴ بن علي/الشوكاني أحكام فقهية وفقه مقارن 2005
الرسائل الفقهية  -لﻺمام الشوكاني
5.00
135
2016
فقه
عالم ﷴ كوزل اﻵيديني/حاجي أمير زاده
رسائل فقهية )شموا(
4.00
270
2013
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عباد/النفزي الرندي
 61كتاب ناشرون  12.00الرسائل الكبرى المسماة نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل
2019
تصوف
علي بن حسن بن عبد ﷲ/العطاس
الرسائل المرسلة والوسائل الموصلة ﻷهل اﻷدب واﻵداب الكاملة
 81كتاب ناشرون 9.50
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية أحكام فقهية وعلم كﻼم 2000
 24.00مجموعة الرسائل والمسائل 1/2
27
2005
شمائل نبوية
ابن عابدين/السيوطي/السبكي
الرسائل المصطفية في الرسالة المحمدية
4.00
180
2006
تصوف
ﷴ أبو المعارف المالكي التجاني
الرسائل المضيئة لكشف ظلمة السير إلى الحقيقة
5.00
144
2009
تصوف
العربي الدرقاوي/سيدي ﷴ
رسائل موﻻي العربي الدرقاوي المسماة )بشور الهدية في مذهب الصوفية(
7.00
78
2004
تصوف
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
رسائل النور الهادي
5.50
108
2009
علم كﻼم وحديث
أحمد الحكمي ،ﷴ الشوكاني ،صالح مقبلي
رسائل وأبحاث في حديث افتراق اﻷمة
3.50
198
2007
الدين سير وتراجم وأخﻼق
ووصية
إبراهيم شمس
رسائل ووصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )كرم ﷲ وجهه( يحتوي على  186رسالة وكتابا
8.50
74
2021
فقه شافعي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
 12.00الرسالة للشافعي
34
2003
تصوف وأخﻼق
الحسن علي بن ميمون الغماري
البلدان(
رسالة اﻹخوان من أهل الفقه وحملة القرآن ويليه )رسالة اﻹخوان إلى سائر أبو
5.50
135
2009
أخﻼق
الطاهر بدوي ،الشيخ
رسالة الى لبيب
3.50
172
2019
تصوف
أبي الحسن علي المالكي/الشاذلي
رسالة اﻷمين في الوصول لرب العالمين
 234كتاب ناشرون 4.00
2002
تصوف
رسالة البيان والتبيان في أن الصوفية مذهبها السنة والقرآن  -لونان المختار بن أحمد فال العلوي/التجاني الشنقيطي
3.50
265
عقيدة
ﷴ عبده ،اﻹمام
رسالة التوحيد
3.00
160
إسماعيل بن سنان/السيواسيعقيدة  -أخﻼق وآداب إسﻼمية 2021
رسالة الصغائر والكبائر مع شرحها ﻻبن نجيم )شموا(
6.00
88
2000
علم كﻼم
الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
والضﻼلة(
تقي
 12.00الرسالة الصفدية )قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ
53
2020
شمائل  -حديث
مصطفى بن كمال الدين/البكري
 21.00رسالة الفرق المؤذن بالطرب في الفرق بين العجم والعرب
38
2004
حديث وفلك
علي/الخطيب البغدادي
وأينبنالقمر
بكر أحمد
رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أم مذموم ويليه )الوصول الىأبيالقمر
3.50
180
الجامعية( باشي أحمد ده ده بن لطف ﷲ/المولويدراسات  -علم التفسير  -تراجم 2021
منجم
 10.00رسالة في بيان أمور في علم التفسير )سلسلة الرسائل والدراسات
72
2020
أحمد بن أحمد الفيومي المالكي/الغرقاوي دراسات  -فقه مالكي
رسالة في تحقيق مسألة الخلو عند المالكية
5.00
224
2019
فقه مالكي
الخياط الزكاري الحسني
العبادات
رسالة في تعيين وقت اﻹمساك للصوم ووقت صﻼة الفجر )من تراث المالكية في فقه ابن
6.00
162
2021
علوم القرآن
حسن/الخضري الشافعي
إعجاز القرآن
مصطفى بن
وبيانبنوجه
رسالة في التكلم على مبادئ التفسير وكيفية إنزال القرآن وبيان إنزاله ﷴ
3.00
224
2017
حديث
ﷴ عابد بن أحمد علي/السندي اﻷنصاري
رسالة في ثبوت كرامات اﻷولياء وجواز التقبيل
 192كتاب ناشرون 4.00
2017
شروح حديث  -فقه
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد/الزرقاني
رسالة في السبعة الذين يظلهم ﷲ يوم القيامة يوم ﻻ ظل إﻻ ظله
7.50
85
2017
فضائل
ﷴ بن عبد الكريم/القنوي
رسالة في فضائل سيدنا عبد ﷲ بن عباس )رضي ﷲ عنهما( وفضائل الطائف
3.50
144
2015
فقه مالكي
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
الرسالة في فقه اﻹمام مالك
2.00
144
2010
علم كﻼم
اﻹسﻼم عبد الرحمن بن أفضل/الكرماني
والتصوف
رسالة في المناقضات الواقعة في التوراة واﻹنجيل من قبل علم الكﻼم جﻼل
3.50
198
2021
تصوف
أبي القاسم عبد الكريم/ابن هوازن القشيري
الرسالة القشيرية  -كرتونيه
8.00
44
2007
تصوف
أحمد بن عبد اﻷحد/الفاروقي السرهندي
رسالة المبدأ والمعاد ويليه )عطية الوهاب(
8.50
79
2005
تاريخ وتصوف
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
الرسالة المحمدية الشاملة خﻼل أربعة عشر قرنا كاملة
6.00
90
2022
جعفر بن إدريس/الكتاني فهارس  -علوم الحديث
الجامعية
والدراساتﷲ ﷴ بن
الرسالة المختصرة لبيان ما تشتد حاجة المحدث إليه )سلسلة الرسائل أبي عبد
7.00
112
2021
قاسم صالح علي العاني ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -أصول فقه
 10.00الرسالة النبوية إلى كسرى وتطبيقاتها في مباحث أصول الفقه
62
2007
تصوف
الرسالة الوجودية في معنى قوله )ص( من عرف نفسه فقد عرف ربه محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
8.50
83
عبد القادر الفاسي وﷴ عبد الحي الكتاني علم كﻼم وسياسة شرعية 2011
رسالتان في اﻹمامة العظمى
5.50
135
2001
سياسة شرعية
مجموعة من المؤلفين
رسالتان في أهل الذمة )مصباح اﻷرواح في أصول الفﻼح واﻹعﻼم بما أغفله اﻷعوام
3.00
252
2001
علم كﻼم
المؤلفين
بنيمنإسرائيل
مجموعة
رسالتان في الرد على اليهود )الحسام الممدود في الرد على اليهود والرد على من قال بأفضلية
3.00
252
2020
فقه حنفي
الغني/النابلسي
اﻷزهر لبيري زاده
إسماعيل بن عبد
ومعهبن )القول
الدرر(الغني
رسالتان فيما يفتى به من أقوال اﻹمام زفر )نقود الصرر شرح عقود عبد
4.00
240
2005
علم كﻼم وتصوف
ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
اﻵدمي
أبي عبد
رسالتان منسوبتان للحكيم الترمذي )مسألة في خلق اﻷنسان ورسالة في خلق
3.50
180
2019
دراسات قرآنية
رشيد شاكر السامرائي ،الدكتور
التعليل(
رسم المصحف عند اﻹمام مكي بن أبي طالب القيسي )دراسة تأصيلية لمنهج عمر
6.00
216
2005
فقه حنفي
الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
النعمان
رشحات اﻷقﻼم شرح كفاية الغﻼم على مذهب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة عبد
8.50
85
2021
الكاشفي/الواعظ الهروي تصوف وسير وتراجم
الربانية
وأسرارهم علي
رشحات عين الحياة في مناقب مشايخ الطريقة النقشبندية وآدابهم النبوية حسين بن
12.00
40
2016
أصول فقه
،الشيخ
الورقات
مختصراﻷهدل
منظومةعمر عمر
الرشفات الهنية شرح الفصول البهية في نظم اﻷصول الفقهية )شرح مبسط على أحمد
4.00
180
سير وتراجم
شهاب الدين الحضرمي
 12.00رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي
55
ابن العاقولي شمائل نبوية وحديث
 21.00الرصف لما روي عن النبي من الفعل والوصف 1/2
29
2004
أخﻼق
ياسر الحمداني
الرضا بقسمة اﻷرزاق من ﷲ الكريم الرزاق
4.00
162
2014
تصوف  -حكم
ﷴ بن أحمد بن الحسن رفيق البيضاوي
الرضا بالقضاء والقدر )حكم وعبر(
8.50
89
2019
لطيفة أسير ،اﻷستاذة سيرة وشمائل نبوية
الرضاب المعسول بالحب عند الرسول )ص(
6.50
توزيع
120
2010
تصوف
أبي عبد ﷲ الحارث بن أسد/المحاسبي
 14.00الرعاية لحقوق ﷲ
42
2009
أصول فقه
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي
 42.00رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه 1/3
15
2018
شمائل ﷴية
علي أسعد رباجي ،الشيخ
رفع الدرجات وعلو المقامات للنبي )ص( بأعمال أمته من الحسنات
3.50
180
2004
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي سير وتراجم وحديث
كتاب رفع شأن الحبشان
3.50
180
2016
دراسات حديثية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
رفع المﻼم عن اﻷئمة اﻷعﻼم
3.00
270
2015
أصول فقه
الرجراجي/الشوشاوي
للقرافي
الفصول طلحة
تنقيحبن علي بن
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) 1/2وهو شرح الشوشاوي على شرحالحسين
48.00
19
حديث وأخﻼق
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
كتاب الرقة
6.00
89
2012
دراسات قرآنية
الرقم سبعة ) (7أثره وإعجازه في القرآن والسنة النبوية الشريفة ) 1/2من روائع اﻹعجاز العدديبلعيد محاسن
30.00
22
ﷴ حسن ﷴ حسن إسماعيل حديث وأدعية وأذكار 2013
الرقية الشرعية والطب وعﻼج المسحور من صحيح البخاري وفتح الباري
8.50
68
2019
تصوف
الفوتي/الطوري الكدوي التجاني
التجانية( 1/2
عمر بن سعيد
 30كتاب ناشرون  24.00رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم )تعاليم وآداب وأوراد الطريقة
2003
سير وتراجم
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
الرماح العوالي في فضل أهل مكة على المتعالي
3.50
180
إسﻼم صبحي المازني ،الدكتور سير وتراجم وفقه مقارن 2008
روائع اﻷئمة اﻷربعة )مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة(
5.00
144
2015
قراءات قرآن
التحافي/الشيخة أم نصير
حمودي أنزلناه
يحيىوبالحق
)سلسلة
رواية شعبة )الراوي اﻷول لعاصم بن أبي النجود من طريق الشاطبية(صبرية
5.00
225
2013
حديث
رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان )شموا(ﷴ السامرائي ومصدق عطية ،اﻷستاذان
14.00
توزيع
53
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي

85

موضوع
حديث

سنة

ISBN
978-2-7451-5999-1
978-2-7451-0882-1
978-2-7451-9531-9
978-2-7451-0884-5
978-2-7451-6136-9
978-2-7451-5471-2
978-2-7451-2743-3
978-2-7451-4821-6
978-2-7451-5750-8
978-2-7451-6474-2
978-2-7451-9347-6
978-2-7451-4585-7
978-2-7451-5572-6
978-2-7451-7375-1
978-2-7451-3487-5
978-2-7451-8682-9
978-2-7451-8437-5
978-2-7451-4489-8
978-2-7451-8852-6
978-2-7451-9043-7
978-2-7451-3462-2
978-2-7451-7774-2
978-2-7451-0887-6
978-2-7451-3116-4
978-2-7451-6404-9
978-2-7451-8619-5
978-2-7451-5071-4
978-2-7451-5996-0
978-2-7451-3596-4
978-2-7451-8731-4
978-2-7451-0890-6
978-2-7451-2734-1
978-2-7451-6775-0
978-2-7451-0892-0
978-2-7451-4233-7
978-2-7451-8681-2
978-2-7451-0893-7
978-2-7451-0894-4
978-2-7451-6870-2
978-2-7451-2640-5
978-2-7453-6127-7
978-2-7451-6114-7
978-2-7451-3872-9
978-2-7451-3556-8

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
الروح في الكﻼم على أرواح اﻷموات واﻷحياء بالدﻻئل من الكتاب
7.00
70
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
روح اﻷرواح
2.50
225
آسية رضواندراسات  -مقارنة أديان  -فلسفة 2021
الروح والنفس بين الفلسفة وأديان ما قبل اﻹسﻼم
6.00
120
2009
سيرة نبوية
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد ﷲ/السهيلي
 35.00الروض اﻷنف في تفسير السيرة النبوية ﻻبن هشام 1/4
X
14
2015
سيرة نبوية
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد ﷲ/السهيلي
 36.00الروض اﻷنف والمشرع الروى فيما اشتمل عليه كتاب السيرة واحتوى 1/2
24
برهان الدين إبراهيم الديري القادري ،الشيخ تصوف وسير وتراجم 2008
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر ويليه )النور السافر(
8.50
72
عقيدة وحديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن المرتضى/ابن الوزير
 12.00الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم
55
2007
تصوف وحديث
عبد الرحمن بن ﷴ الشرقي اﻻهدل
روض الرياحين الندية بشرح اﻷربعين اللحجية من كﻼم خير البرية
4.00
180
2022
أبي السعادات عبد ﷲ بن أسعد/اليافعي اليمني تصوف وسير وتراجم
 11.00روض الرياحين في حكايات الصالحين
44
محسن زكرياء فقه عام وسياسة شرعية 2009
الروض الزاهر في إسناد الحبس لﻺسﻼم الباهر
3.50
216
2020
تراجم
الروض العاطر فيما تيسر من أخبار أهل القرن السابع إلى ختام القرن العاشر  1/2شرف الدين موسى/ابن أيوب
42.00
16
2004
تصوف
شعيب بن سعد الحريفيش
الروض الفائق في المواعظ والرقائق
8.50
62
2010
فقه مالكي
المالكي الفاسي
المذهبأحمد/ميارة
ﷲ ﷴ بن
على
الفقهعبد
الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج )كتاب في قواعد أبي
12.00
56
2018
تصوف
ﷴ بن ﷴ/المشري السباعي السائحي
 55كتاب ناشرون  14.00روض المحب الفاني فيما تلقيناه من سيدي أبي العباس التجاني
2004
فقه حنبلي
حنبليونس البهوتي الحنبلي ،الشيخ
منصور بن
الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن
9.50
57
2019
تصوف
عبد المحمود بن نور الدائم/الطيبي
 51كتاب ناشرون  21.00روض المعاني ومجالس اﻷنس والتهاني )شرح الحكم الطيبية(
2016
سيرة نبوية
عﻼء الدين علي بن ﷴ البغدادي/الخازن
 60.00الروض والحدائق في تهذيب سيرة خير الخﻼئق ) 1/4شموا(
12
أبي الهدى ﷴ الباقر بن ﷴ/الكتاني الحسني سيرة نبوية ومداتح نبوية 2004
روضات الجنات في مولد خاتم الرساﻻت )ص(
3.00
225
المغاربية الحفيد منظومات  -علوم الحديث 2022
العجيسي/ابن مرزوق
نوادر اﻷعﻼق
)منبن أحمد
روضة اﻹعﻼم بعلم أنواع الحديث السام )سلسلة تحقيق اﻷعمال الحديثية( ﷴ
12.00
2022
دراسات  -عقيدة
نور الدين حسن بن عبد المحسن/أبي عذبة
الروضة البهية فيما بين اﻷشاعرة والماتريدية )شموا(
5.00
180
2003
تصوف وأدب
أبي عبد ﷲ ﷴ/لسان الدين ابن الخطيب
 12.00روضة التعريف بالحب الشريف
49
2014
علم المواقيت
أبي عبد ﷲ ﷴ بن قاسم/ابن زاكور الفاسي
الروضة الجنية في ضبط السنة الشمسية
3.50
248
ﷴ محمود عبد ﷲ تجويد قرآن وقراءات
روضة الذاكرين في أحكام تﻼوة الكتاب المبين
3.00
165
2022
فقه شافعي
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 105.00روضة الطالبين  - 1/8لونان
5
2018
فقه حنفي
علي بن ﷴ الرحبي/السمناني
 24.00روضة القضاة وطريق النجاة )الناظم للشرع والمقيم للدين( )شموا(
34
بن يحيى/الزندويستي فقه  -آداب وأخﻼق إسﻼمية 2020
حنيفة
الحسين
 24.00روضة العلماء ونزهة الفضﻼء )كتاب يعنى بإيراد فتاوى وفوائد فقهية على مذهب أبي
34
ﷴ بن مصطفى البرزنجي/الشيخ معروف النودهي أدعية وأذكار  -عقيدة 2017
الروضة الغنا في الدعاء بأسماء ﷲ الحسنى )شموا(
9.50
66
2012
علم القراءات
الحسن بن ﷴ/البغدادي المالكي
اﻷعمش
الروضة في القراءات اﻹحدى عشرة )وهي قراءة العشرة المشهورة وقراءةأبي علي
18.00
36
2014
تصوف وتوحيد
ﷴ بن ﷴ بن ﷴ/الميموني
روضة للظريف في خواص إسم ﷲ تعالى اللطيف وفوائد أخرى
3.50
225
2018
مواعظ
ﷴ عبد اللطيف ابن فرشته/ابن ملك الكرماني
 18.00روضة المتقين في مصنوعات رب العالمين
45
2012
أخﻼق وأدب
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
روضة المحبين ونزهة المشتاقين
8.50
66
2007
أصول فقه
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اﻹمام أحمد )لونان( موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
5.50
135
2015
تراجم صوفية
أحمد بن ﷴ الشافعي الرفاعي/الوتري
روضة الناظرين وخﻼصة مناقب الصالحين
 77كتاب ناشرون 9.50
فقه مقارن
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
 20.00الروضة الندية شرح الدرر البهية 1/2
X
27
2004
سياسة شرعية
ابن سماك العاملي اﻷندلسي
رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير
5.00
135
ﷴ بن نجيب الحنفي/القره حصاري تفسير قرآن  -مواعظ 2017
رونق التفاسير من الموعظة المرغوبة )شموا(
9.50
83
شمائل نبوية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الرياض اﻷنيقة في شرح أسماء خير الخليقة )ص(
8.00
X
57
2016
أدعية وأذكار
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
رياض الجنة من أذكار الكتاب والسنة
3.00
288
2016
تصوف
،الدكتور
اﻹلهية
التمسماني
اﻷنوار
المهدي
)سلسلة
مشيش بن ﷴ
ﷴ
 14.00رياض الرقائق وحياض الحقائق على صﻼة القطب الفائق عبد السﻼم بن
47
2022
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
رياض الصالحين )ابيض( لونان
8.00
50
2008
حديث وأخﻼق
زكريا يحيى بن شرف/النووي
اﻷلباني
الدين أبي
تعليقات
رياض الصالحين من كﻼم سيد المرسلين )ص( مخرجة اﻷحاديث على محيي
9.00
توزيع
49
2011
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 12.00رياض الصالحين  -لونان )ابيض( الفحل
49
2014
مناقب
الرياض النضرة في مناقب العشرة ) 1/4أربعة أجزاء بمجلد واحد( أبي العباس أحمد بن عبد ﷲ/محب الدين الطبري
18.00
34
2020
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
رياضة النفس ويليه )نحو القلوب(
4.00
216
بكر/ابن قيم الجوزية
العلماء
وأقوال أبي
واﻵثارﷲ ﷴ بن
والسنةأبي عبد

موضوع

سنة

مواعظ

2019

حرف الزين
14.00

40 978-2-7451-9778-8
180 978-2-7451-8120-6

كتاب ناشرون 5.00

64 978-2-7451-4976-3

9.50

20 978-2-7451-9740-5

42.00

198 978-2-7451-9257-8

5.00

162 978-2-7451-3353-3

5.00

180 978-2-7451-0904-0

3.00

7

60.00

30 978-2-7451-4278-8

19.00

12 978-2-7451-3719-7

48.00

51 978-2-7451-7900-5

12.00

978-2-7451-7482-6

51 978-2-7451-2253-7

14.00

270 978-2-7451-6590-9

3.00

120 978-2-7451-6715-6
36 978-2-7453-4178-1

4.50
توزيع

16.00

144 978-2-7451-4187-3

5.50

64 978-2-7451-4925-1

9.50

68 978-2-7451-4911-4

9.00

30 978-2-7451-0173-0

25.50

90 978-2-7451-8874-8

8.50

زاد اﻷحباب في مناقب اﻷصحاب )شموا(
2013
أدعية وأوراد
عنهم( بشار بن سعيد بن محيي الدين/الطباع
زاد السالكين لطريق رب العالمين من أوراد السادة الرفاعية )رضي ﷲ فواز بن
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ دعوة إسﻼمية وأخﻼق 2005
زاد الداعية الى ﷲ تعالى
2020
فقه حنفي
أبي المعالي ﷴ بن أحمد/اﻹسبيجابي
زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري ) 1/2شموا  -لونان(
2019
فقه حنفي
ﷴ بن عبد الواحد السيواسي/ابن همام الدين
زاد الفقير )مختصر في فروع الحنفية( )شموا(
2001
قراءات
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان
زاد القارئ والمقرئ في السفر ويليه )النظم الجامع لقراءة اﻹمام نافع(
فقه حنبلي
الشيبانيالدين أبي النجا موسى بن أحمد/الحجاوي
زاد المستقنع في اختصار المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل شرف
2012
حديث
ﷲ/الشنقيطي
المسلم
زادبن عبد
من ﷲ
لبيانهحبيب
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم ببيان ما احتيج ﷴ
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية سيرة نبوية وشمائل نبوية 2017
زاد المعاد في هدي خير العباد ]1م شموا لونان[
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية سيرة نبوية وشمائل نبوية 2006
زاد المعاد في هدي خير العباد 1/3مع الفهارس  -لونان
2013
فقه
أحمد قلقان المجاهدي/التلوي
زاد المقيم والمسافر فيما يحتاج إليه من اﻷوامر
أخﻼق
أبي الحسن علي بن ﷴ/ابن فرحون القيسي
الزاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر
2009
تاريخ وتصوف
أبي نصر ﷲ عبد العزيز فاضلي ،اﻷستاذ
الزاوية الشرقاوية )النشأة والتطور(
2022
علوم قرآن
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
زبدة اﻹتقان في علوم القرآن
2019
تفسير قرآن
ﷴ سليمان عبد ﷲ اﻷشقر ،الدكتور
زبدة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورة  -شموا لونان 24×17
2008
تصوف
عين القضاة/عبد ﷲ بن ﷴ الميانجي الهمداني
زبدة الحقائق ويليه )رسالة شكوى الغريب(
2005
تصوف
عبد اللطيف فاضل عبد اللطيف الحسيني
زبدة الحقيقة ﻷهل الطريقة
2005
أحمد أمين بك ،الدكتور سيرة نبوية وسياسة
زعماء اﻹصﻼح في العصر الحديث
2016
دراسات إسﻼمية
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور
سلسلة زفرات عابرة 1/3
2016
دراسات إسﻼمية
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور
الدعوة والعﻼقة عبر اﻷديان )زفرات عابرة (-1-
ملك أحمد بن الملك بير ﷴ الفاروقي/الغجراتي

86

مناقب صحابة

2020

ISBN

سعة

90 978-2-7451-8875-5
90 978-2-7451-8876-2
91 978-2-7451-4806-3
43 978-2-7451-4660-1
70 978-2-7451-4869-8
200 978-2-7451-0911-8
70 978-2-7451-5523-8
71 978-2-7451-5698-3
135 978-2-7451-0162-4
135 978-2-7451-4234-4
170 978-2-7451-0914-9
66 978-2-7451-3857-6
162 978-2-7451-0915-6
144 978-2-7451-3154-6
46 978-2-7451-0916-3
30 978-2-7451-3901-6
100 978-2-7451-7450-5
94 978-2-7451-8691-1
15 978-2-7451-5795-9
87 978-2-7451-3942-9
49 978-2-7451-7608-0

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
اﻻتصال والسياسة واﻹدارة )زفرات عابرة (-2-
8.50
دراسات إسﻼمية
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور
المنهج واﻻقتصاد )زفرات عابرة (-3-
8.50
محسن عبد فرحان الجميلي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية
زكاة الزروع والثمار والعسل في الفقه اﻹسﻼمي
8.50
حديث وأخﻼق
عبد ﷲ بن المبارك المروزي
 10.00كتاب الزهد ويليه )كتاب الرقائق(  -كرتونيه
X
حديث وأخﻼق
هناد بن السري
الزهد لﻺمام هناد ويليه )الزهد لﻺمام الرازي(
9.50
حديث وأخﻼق
أبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك/الشيباني
كتاب الزهد للشيباني
3.00
حديث وأخﻼق
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
الزهد لﻺمام أحمد  -كرتونيه
8.50
حديث وأخﻼق
وكيع بن الجراح الرؤاسي
كتاب الزهد لوكيع بن الجراح الرؤاسي ويليه )كتاب الزهد ﻷبي داود السجستاني(
9.50
تصوف
أحمد ابن الحاج العياشي/سكيرج
زهر اﻷفانين في الجواب عن اﻻسئلة الثﻼثين
كتاب ناشرون 6.00
،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية
الطاعن
علىالكتاني
والردعلي
حمزة بن
المحلى
زهر الربى في تفسير آيات الربا ويليه )التأويل عند أهل العلم وبحث في كتاب ﷴ
5.00
أخﻼق
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ
الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح
3.00
X
قصص أنبياء
أبي حفص عمر بن إبراهيم/اﻷنصاري اﻷوسي
زهر الكمام في قصة يوسف )ع(
9.50
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وأخبار اﻷنبياء
الزهر النضر في نبأ الخضر
3.50
تاريخ وعلم كﻼم
ﷴ بن أحمد الفاسي
الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ويليه مناظرة أهل البدع في القرآن
6.00
حديث
البوصيري/أبو العباس شهاب الدين
 14.00زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة
مواعظ
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
 14.00الزواجر عن اقتراف الكبائر ]1م  -لونان  -كرتونيه[
فقه حنفي
أبي بكر بن الشيخ ﷴ المﻼ/اﻷحسائي
زواهر القﻼئد على مهمات القواعد )مدرسة الشيخ أبي بكر المﻼ اﻷحسائي (-2-
7.00
فقه
أبي عاصم ﷴ بن أحمد/العبادي
الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى
8.50
علوم قرآن
ابن عقيلة المكي/جمال الدين ﷴ
 48.00الزيادة واﻹحسان في علوم القرآن 1/3
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
زيارة القبور واﻻستنجاد بالمقبور
8.50
تصوف
بن ﷴ بن ﷴ بن شافع ،الشيخ
السكندري
رافع
كتاب ناشرون  14.00زينة النواظر وتحفة الخواطر من كﻼم الشيخ الناصح العﻼمة ابن عطاء ﷲ
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور

موضوع

دراسات إسﻼمية

سنة

2016
2016
2006
2010
2007
2017
2010
2016
2004
2013
2001
2021

2013
2016
2009
2003
2013

حرف السين
978-2-7451-9761-0
978-2-7451-7136-8
978-2-7451-5129-2
978-2-7451-5805-5
978-2-7453-5654-9
978-2-7451-4253-5
978-2-7451-2846-1
978-2-7451-6201-4
978-2-7451-0922-4
978-2-7451-5226-8
978-2-7451-8183-1
978-2-7451-8245-6
978-2-7451-6430-8
978-2-7451-8128-2
978-2-7451-9562-3
978-2-7451-8137-4
978-2-7451-4845-2
978-2-7451-4578-9
978-2-7451-4189-7
978-2-7451-8690-4
978-2-7451-5697-6
978-2-7451-7012-5
978-2-7451-8546-4
978-2-7451-8838-0
978-2-7451-8339-2
978-2-7451-2996-3
978-2-7451-9226-4
978-2-7451-7312-6
978-2-7451-2507-1
978-2-7451-8670-6
978-2-7451-9762-7
978-2-7451-6594-7
978-2-7451-4317-4
978-2-7451-0926-2
978-2-7451-0928-6
978-2-7451-7721-6
978-2-7451-6207-6
978-2-7451-0143-3
978-2-7451-7048-4
978-2-7451-8033-9
978-2-7451-6026-3
978-2-7451-7267-9
978-2-7451-4819-3

سؤاﻻت اهل الري عن الكﻼم في القرآن العزيز )شموا(
5.00
200
2011
علوم خفية
ﷴ علي حسن الحلي
ساعة قضيتها مع اﻷرواح )واقعة حقيقية(
3.00
144
2006
علوم الحديث
ﷴ عصري زين العابدين ،الدكتور
سبب ورود الحديث )ضوابط ومعايير(
9.00
68
2020
ﷴ أمين بن عمر/بالي زاده الحنفي علم كﻼم وسيرة نبوية
سبل السﻼم في حكم آباء سيد اﻷنام )ص( ويليه )أسنى المطالب(
7.00
92
2007
فقه مقارن وحديث
ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
لونان
إبراهيم
اﻻلباني -
أبي
 36.00سبل السﻼم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اﻷحكام  1/2مع أحكام
توزيع
19
2009
فقه مقارن وحديث
سبل السﻼم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اﻻحكام ]1م شموا[ لونان أبي إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
18.00
36
2020
فقه مقارن وحديث
اﻷحاديث إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
أبي
 20.00سبل السﻼم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اﻷحكام  1/2مخرجة
22
2010
فقه مقارن وحديث
أبي إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
 48.00سبل السﻼم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اﻷحكام ) 1/4لونان( كرتونيه
11
2012
سيرة نبوية
ﷴ بن يوسف/الصالحي الشامي
 180.00سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  1/14مع الفهارس
3
عواد سلمان ابو عاذره ،الشيخ عقيدة وأخبار اﻷنبياء 2006
سبل اليقين لبيان صدق المرسلين
3.50
198
2014
أصول فقه
السبيل في أصول الفقه ) 1/5ثمانية عشر جزء في خمسة مجلدات(  -شموا عبد الرحمن صابر حسين حموده العقبي
90.00
8
2016
تصوف
عاشرالسوسي
بن عمر
رشيدابن
سبيل التعفف في شرح كتاب مبادي التصوف وهوادي التعرف من نظم المرشد المعين لﻺمام
2.50
480
2011
فقه مالكي
ﷴ( بن ﷴ بن عبد ﷲ/الموقت المراكشي
سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة على مذهب اﻹمام مالك )رضي ﷲ عنه
5.50
135
2013
أوراد وأذكار
عبد ﷲ بن علوي/ابن حسن العطاس
سبيل المهتدين في ذكر أدعية أصحاب اليمين ويليه )العلم النبراس(
9.00
52
ﷴ المليباري شروح  -منظومات  -عقيدة 2020
وجوابه
القبر باوا بن
سؤالالرحمن
سحاب الزﻻل في شرح كتاب السؤال للسيوطي )حاشية المنظومة للسيوطي في عبد
8.50
98
2015
حديث
الجامعيةﷲ عنتر أحمد ،الدكتور
عبد
السخاء في الحديث النبوي الشريف  -الكتب التسعة )سلسلة الرسائل والدراسات
9.50
68
ﷴ بن رسول/البرزنجي الحسيني علم كﻼم وسيرة نبوية 2006
سداد الدين وسداد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين
9.50
68
2022
تصوف
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
 14.00سر اﻷسرار ومظهر اﻷنوار فيما يحتاج اليه اﻷبرار
36
وترجمة يوحنا بن البطريق سياسة شرعية وفراسة 2004
أرسطاطاليس
أرسطاطاليس
اﻹسكندر الى
الحكيم
سر اﻷسرار أو السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة ويليه رسالة
4.00
135
2022
تصوف
الخالدي ،اﻻستاذ
واﻷسماء
العمراني
الحروف
عبد السﻼم
سر ﷲ المكنون في كلمة كن وما في اﻷحدية والوحدة والواحدية من فنون وعلم
 80كتاب ناشرون 8.00
ﷴ عبد الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني تصوف وأذكار وأدعية 2008
السر الحقي اﻻمتناني الواصل إلى ذاكر الراتب الكتاني
9.50
70
2010
علوم قرآن
وديعة عمراني سوهلي
سر خفايا  -وما بينهما  -في آيات السماوات واﻷرض )لغز المكان وإعجاز القرآن(
4.00
162
2022
تصوف
السر الخفي في ذكر مورد تعريف حروف الصوفي للشيخ ابن عربي مراد بن جاويش بن يوسف/الرومي اﻷزهري
 72كتاب ناشرون 10.00
2019
الجامعية تراجم ومناقب
الحوات/الشفشاوني
سليمانوالدراسات
الرسائل
الربيع
)سلسلة
السر الظاهر فيمن احرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر أبي
21.00
36
2014
تصوف
أبي القاسم/الجنيد
 64كتاب ناشرون  12.00السر في أنفاس الصوفية
2022
تصوف
سراج الطالبين على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لﻺمام الغزالي  1/2إحسان ﷴ دحﻼن/الجمفسي الكديري
22.00
20
2020
علم الكﻼم
أبي ﷴ طاهر بن أحمد القزويني/النجار
 14.00سراج العقول في منهاج اﻷصول )شموا(
50
2013
تصوف
عبد الكبير بن عبد المجيد/عليوات
 36كتاب ناشرون  18.00سراج الغيوب في أعمال القلوب
2021
قراءات
التهاني القاصح العذري
ووجهعثمان/ابن
اﻷمانيعلي بن
أبي القاسم
 10.00سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي وهو )شرح منظومة حرز
60
فواز بن بشار بن سعيد بن محيي الدين/الطباعتراجم  -مناقب  -أوراد وأذكار 2021
سراج القمرين في مناقب الغوثين
7.00
70
2022
زهد ورقائق
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المعافري/ابن العربي
 25.00سراج المريدين في سبيل الدين ) 1/2شموا(
28
ﷴ ماء العينين الشيخ طالب اﻷخيار ،الدكتور علوم القرآن وسير وتراجم 2009
 14.00السراج المنير لمقاصد الشيخ ماء العينين في التفسير
38
2004
حديث
حسن/القنوجي البخاري
المنذري
صديق بن
مسلمﷴللحافظ
صحيحالطيب
 120.00السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج شرح مختصر أبي
7
2022
فقه شافعي
السراج الوهاج على متن منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية ﷴ الزهري الغمراوي ،الشيخ
12.00
38
فقه عام
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
السعادة اﻷبدية في الشريعة اﻹسﻼمية
5.00
135
2016
شمائل نبوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن قاسم/القادري
سعادة اﻻمة بمولد عين الرحمة )ص(
3.50
225
يوسف بن إسماعيل/النبهاني شمائل نبوية ومدائح نبوية 2022
 12.00سعادة الدارين في الصﻼة على سيد الكونين )ص( )ابيض( كرتونيه
32
2017
احاديث نبوية
بكر عبد الحافظ الخليفات
السعادة الزوجية من هدي السنة النبوية
5.00
162
2012
أخﻼق
الطاهر بدوي ،الشيخ
سعادتك على جسر مطالب الروح والبدن
3.00
304
2020
علوم متنوعة
1/2ابن رضوان الشافعي/اﻹبياري
الهادي نجا
 36.00سعود المطالع فيما تضمنه اﻹلغاز في اسم حضرة والي مصر من العلومعبداللوامع
18
2008
تصوف
ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ
سفر اﻹجازات والمرائي
4.00
180
2012
تصوف
سفر الشجرة الزكية من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج (6ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ
8.50
74
2005
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني
السفر الصوفي
4.00
162
أبي بكر ﷴ بن الطيب/الباقﻼني

87

عقيدة

2021

ISBN
978-2-7451-4960-2
978-2-7451-4705-9
978-2-7451-6656-2
978-2-7451-6627-2
978-2-7451-6180-2
978-2-7451-0080-1
978-2-7453-6696-8
978-2-7453-6764-4
978-2-7451-9110-6
978-2-7451-6827-6
978-2-7451-5739-3
978-2-7451-5176-6
978-2-7451-6415-5
978-2-7451-6826-9
978-2-7451-8031-5
978-2-7451-7912-8
978-2-7451-8024-7
978-2-7453-7769-8
978-2-7451-7262-4
978-2-7451-7344-7
978-2-7451-7370-6
978-2-7451-7309-6
978-2-7453-8365-1
978-2-7451-8553-2
978-2-7453-7146-7
978-2-7453-7927-2
978-2-7451-7360-7
978-2-7451-7358-4
978-2-7451-7361-4
978-2-7451-7362-1
978-2-7451-7359-1
978-2-7451-7510-6
978-2-7453-7898-5
978-2-7451-7660-8
978-2-7451-8274-6
978-2-7451-7858-9
978-2-7451-7857-2
978-2-7451-9281-3
978-2-7451-9516-6
978-2-7451-9618-7
978-2-7451-9610-1
978-2-7451-9773-3
978-2-7451-9922-5
978-2-7453-7892-3
978-2-7451-7545-8
978-2-7451-7529-8
978-2-7451-7544-1
978-2-7451-7542-7
978-2-7451-7543-4
978-2-7451-7541-0
978-2-7453-5883-3
978-2-7453-2481-4
978-2-7453-6639-5
978-2-7451-9459-6
978-2-7451-3051-8
978-2-7451-3866-8
978-2-7451-6476-6
978-2-7451-9299-8
978-2-7451-4401-0
978-2-7451-7350-8
978-2-7451-4377-8
978-2-7451-4240-5
978-2-7451-0937-8
978-2-7451-6445-2
978-2-7451-8868-7
978-2-7451-9790-0

المؤلف

موضوع

السعر $عنوان الكتاب
سعة
سفيان الثوري وأثره في التفسير )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
9.50
66
القادر بن أبي صالح/الجيﻼني تصوف وأدعية وصلوات 2016
الوسيلة
الدين عبد
حزب
محيي
السفينة القادرية ويليه )غبطة الناظر( و)شرح الصﻼةالصغرى( و)شرح
9.50
51
2010
علم كﻼم وعقيدة
المخالفين عويدات
أشرف ﷴ إبراهيم
سفينة النجاة من الكفر والشرك با )مجموعة قواعد اﻷصول  -عقيدة الموحدين ونقد آراء
8.50
71
2010
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
سﻼسل الذهب في أصول الفقه
 162كتاب ناشرون 4.00
2009
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحجوجي سير وتراجم وحديث
سﻼفة الصفا في تراجم رجال الشفا
9.50
57
2015
تصوف
ﷴ بن علي الخطابي الحسني/السنوسي
السلسبيل المعين في الطرائق اﻷربعين
 180كتاب ناشرون 4.00
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور سير وتراجم وتصوف 2009
 104.50سلسلة أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب 1/11
6
2009
سير وتراجم
 286.50سلسلة أعﻼم الفقه واﻷصول والكﻼم 1/26
2
تراجم وتصوف
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
 81.50سلسلة اعﻼم من تراثنا الصوفي 1/8
8
2013
تراجم وتصوف
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
 57كتاب ناشرون  12.00أبو العلمين القطب الكبير السيد أحمد الرفاعي وأصول الطريقة الرفاعية
أبو يزيد البسطامي )سلطان العارفين في القرن الثالث الهجري  -ترجمته  -شطحاته  -أحمد فريد المزيدي ،الشيخ تصوف وسير وتراجم 2008
8.50
85
ورسائلهالمزيدي ،الشيخ تصوف وسير وتراجم 2006
اﻹمام الجنيد سيد الطائفتين قدس ﷲ سره العزيز )مشايخه،أقرانه ،تﻼمذته،أقواله،كتبه أحمد فريد
9.50
68
2017
تراجم
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
أويس القرني )خير التابعين(
8.50
85
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ سير وتراجم وتصوف 2010
شيخ الشيوخ في اﻷمصار أبو مدين الغوث
9.50
68
2017
تراجم  -تصوف
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
قطب المشرق والمغرب سيدي أبو حسن الشاذلي
9.50
72
تصوف  -تراجم  -أوراد وأذكار2020
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
 74كتاب ناشرون  12.00القطب النبوي سيدي أحمد البدوي من فاس إلى طنطا
2020
تراجم  -تصوف
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
 56كتاب ناشرون  12.00القطب الصوفي إبراهيم الدسوقي أبو العينين
2012
أحكام فقهية
عارف علي عارف القره داغي
 41.00سلسلة بحوث فقهية في قضايا معاصرة 1/5
20
2012
أحكام فقهية
عارف علي عارف القره داغي
مسائل شرعية في قضايا المرأة )سلسة بحوث فقهية في قضايا معاصرة (-1-
9.50
83
2012
أحكام فقهية
مسائل شرعية في الجينات البشرية )سلسة بحوث فقهية في قضايا معاصرة  (-2-عارف علي عارف القره داغي
6.00
135
2012
أحكام فقهية
عارف علي عارف القره داغي
 12.00قضايا فقهية في نقل اﻷعضاء البشرية )سلسة بحوث فقهية في قضايا معاصرة (-4-
70
2012
أحكام فقهية
عارف علي عارف القره داغي
مسائل فقهية معاصرة )سلسة بحوث فقهية في قضايا معاصرة (-5-
4.00
198
2013
إسﻼميات
هشام بن ﷴ حيجر ،الدكتور
 31.50سلسلة تقريب المتون العلمية 1/4
18
2015
فقه
المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
الحج(
سلسلة الذهب المنقودة في أن اﻻستطاعة في المغرب مفقودة )يعني فيأبي
3.00
252
2011
قواعد أصول
أشرف ﷴ إبراهيم عويدات
 21.50مجموعة قواعد اﻷصول 1/3
28
2012
حديث
مجموعة من المؤلفين
 34.00سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة 1/6
32
2012
حديث
ﷴ بن ﷴ/أبي أحمد الحاكم النيسابوري
شعار أصحاب الحديث )سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة (-1-
6.00
180
2012
حديث
مجلس من أمالي الليث بن سعد )سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة (-2-الليث بن سعد بن عبد الرحمن/الفهمي
5.00
225
2012
حديث
النادرة بن علي/الخطيب البغدادي
الحديثيةبكر أحمد
أبي
جزء مسألة اﻻحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه )سلسلة الكتب واﻷجزاء
6.00
162
2012
علوم الحديث
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
كتاب في علم الحديث )سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة (-4-
6.00
162
2012
حديث
أبي المظفر وجيه الدين منصور/ابن العمادية
رسالة في اﻹجازة )سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة (-5-
5.00
252
2012
أجزاء حديثية
الجهم العﻼء بن موسى/الباهلي
أبي6-
جزء أبي الجهم العﻼء بن موسى الباهلي )سلسلة الكتب واﻷجزاء الحديثية النادرة
6.00
180
2012
مخطوطات
مجموعة من المؤلفين
 87.50سلسلة كنوز التراث المخطوط 1/14
9
2012
أدعية وأذكار
(-3يوسف المقدسي/الكرمي الحنبليمرعي بن
جامع الدعاء وورد اﻷولياء ومناجاة اﻷصفياء )سلسلة كنوز التراث المخطوط
4.00
180
2016
عقيدة
شمس الدين ﷴ بن إبراهيم/الخطيب الوزيري
المنهل العذب في شرح أسماء الرب )سلسلة كنوز التراث المخطوط (-5-
8.50
89
2013
شرح حديث
المخطوط شهاب/الكوراني
التراث بن حسن بن
الدين إبراهيم
برهانكنوز
إعمال الفكر والروايات في شرح حديث "إنما اﻷعمال بالنيات" )سلسلة
6.50
108
2013
تفسير  -عقيدة
يوسف المقدسي/الكرمي الحنبلي
المخطوط
مرعي بن
إتحاف ذوي اﻷلباب في قوله تعالى :يمحوا ﷲ ما يشاء )سلسلة كنوز التراث
6.00
162
يوسف/اﻷقفهسي سيرة وشمائل نبوية  -أدعية 2019
التراثبن المخطوط
كنوز العماد
)سلسلةأحمد بن
شهاب الدين
الدرة الضوية في اﻷحكام السنية واﻷحوال الرضية في هجرة خير البرية
6.00
144
2019
زهد ورقائق
(-11بن عبد الفتاح/الملوي اﻷزهريالعباس أحمد
المخطوط
السﻼمة في الدين بترك الطمع في المخلوقين )سلسلة كنوز التراث أبي
6.00
180
التوجه للرب بدعوات الكرب )سلسلة كنوز التراث المخطوط ) (-13-شموا(شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي دراسات  -أدعية وأوراد 2020
5.00
192
2019
عقيدة
أحمد الديباجي/ولي الدين المنفلوطي
)شموا(
إفهام اﻷفهام معاني عقيدة شيخ اﻹسﻼم أبي ﷴ عز الدين بن عبد السﻼم ﷴ بن
9.50
81
2021
(-14أبي القاسم المصري/اﻹخميمي تاريخ  -سيرة  -مناقبالمخطوطأحمد بن
شهاب الدين
المنتقى الوجيز من مناقب عمر بن عبد العزيز )سلسلة كنوز التراث
4.00
192
 15أحمد بن علي/المنيني الحنفي منظومات  -شمائل ﷴية 2022المخطوطالنجاح
أبي
مواهب المجيب من نظم خصائص الحبيب )ص( )سلسلة كنوز التراث
8.00
80
2012
علم اﻻثر
الفوزانبن رياض اﻷحمد
ﷴ
 72.00سلسلة الﻶلئ والدرر في دروس أهل العلم واﻷثر ) 1/6السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين،
10
2012
عقيدة
أصول اﻻعتقاد عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدرر ﷴ بن رياض اﻷحمد
18.00
43
2012
فقه
اﻷحكام الفقهية عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدررﷴ بن رياض اﻷحمد
14.00
42
2012
زهد ورقائق
الزهد والرقائق عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدررﷴ بن رياض اﻷحمد
9.00
74
2012
حديث
الحديث الشريف عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدررﷴ بن رياض اﻷحمد
9.50
70
2013
أخﻼق ومواعظ
اﻵداب واﻷخﻼق عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدررﷴ بن رياض اﻷحمد
9.50
64
2012
فضل العلم
العلم والدعوة عند السعدي ،ابن باز ،ابن جبرين ،الفوزان وغيرهم )سلسلة الﻶلئ والدرر ﷴ بن رياض اﻷحمد
12.00
51
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور سير وتراجم ومعارف عامة 2007
 60.50سلسلة مؤلفات ﷴ حسين هيكل 1/7
10
ﷴ رضا سير وتراجم ومعارف عامة 2009
 37.50سلسلة ﷴ رضا 1/6
12
والتاج المعطى الشرقاوي ،الشيخ شمائل نبوية وصلوات ﷴية 2009
ﷴ
 45.50سلسلة الموسوعة الشرقاوية من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء
15
دراسات  -تاريخ  -فضائل صحابة2019
المراكشي
الجامعية
والدراسات القطان
السلك المثنى النظام بما للصحابة الكرام من الكرامات والمكرمات )سلسلة الرسائل أبي ﷴ/ابن
21.00
49
2022
علم المنطق
بن ﷴ/أبي نصر الدين الهمداني
اﻷخضري
سلم السلم وهو )تشجير لنظم السلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن عبد ﷲ
3.00
200
2003
أخﻼق
الجوزي عبد الرحمن/ابن الجوزي
ﻻبن أبي الفرج
جمال الدين
سلوة اﻷحزان بما روي عن ذوي العرفان ويليه )كتاب المجالس المنسوب
3.50
255
2019
تصوف
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 19.00سلوة العارفين ) 1/2كتاب جامع ﻷنواع العلوم المختلفة من خلق العرش(
30
2018
تصوف
عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط/السقباني
سماع وشراب عند أشرف اﻷقطاب
 216كتاب ناشرون 4.00
2005
أبي العباس أحمد بن عبد ﷲ/محب الدين الطبري حديث وسير وتراجم
السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين
8.50
72
2013
تصوف
صفي الدين أحمد بن ﷴ بن يونس/القشاشي
السمط المجيد في سﻼسل التوحيد ويليه )ضوء الهالة في ذكر هو والجﻼلة(
 87كتاب ناشرون 9.50
2014
عقيدة
حمزة حسين عبيد
السمع والرؤية عند أهل القبور في الكتاب والسنة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
4.00
252
2004
حديث
أبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك/الشيباني
كتاب السنة  -الشيباني
8.50
72
2003
حديث
عبد ﷲ بن أحمد بن حنبل
السنة  -ابن حنبل
7.00
X
70
2009
تاريخ وعلم كﻼم
المشهورةاليسر رشيد كهوس ،الدكتور
أبو
سنة ﷲ في اليهود ومستقبل اﻷمة الموعود ويليه )مختصر تواريخ اﻷحداث
5.50
144
2018
دراسات عقدية
الزايدي طويل ،الدكتور
سنة ﷲ في الفتنة واﻻبتﻼء وأثرها العقدي
5.00
162
2022
السنة النبوية وإشكاليات التدريس )رؤية تربوية ديداكتيكية استشرافية( حميد رمضان بن بلقاسم الصغير ،الدكتور دراسات  -علوم الحديث
5.00
180
سنة

هاشم عبد ياسين المشهداني ،اﻷستاذ الدكتور تفسير قرآن وسير وتراجم 2006

88
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9.50
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توزيع

24.00

36 978-2-7451-3320-5

18.00

38 978-2-7451-3264-2

11.00

50 978-2-7451-1502-7

10.00

84 978-2-7451-9656-9

8.00

144 978-2-7451-4879-7

4.00

68 978-2-7451-8034-6

9.50

76 978-2-7451-5335-7

7.00

126 978-2-7451-6820-7

7.00

198 978-2-7451-5978-6
10 978-2-7451-0967-5
47 978-2-7451-8045-2
120 978-2-7451-6193-2

3.50
X

50.00
21.00

كتاب ناشرون 9.50

المؤلف

عنوان الكتاب
السنة واﻷثر شرح كتاب اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر
علوم قرآن
سيد ﷴ ولد عبد ﷲ ،الدكتور
السند القرآني )دراسة وتأصيل السند الشنقيطي نموذجا(
فهارس
ﷴ السعيد بن بسيوني زغلول
فهارس سنن ابن ماجه
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يزيد القزويني/ابن ماجه
سنن ابن ماجه مع الفهارس  1/5لونان
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يزيد القزويني/ابن ماجه
سنن ابن ماجه ]1م شموا[ لونان
حديث
أبي داود سليمان بن اﻷشعث/السجستاني
سنن أبي داود ]1م شموا لونان[
حديث
أبي داود سليمان بن اﻷشعث/السجستاني
سنن أبي داود  1/3مع الفهارس
أبو اليسر رشيد كهوس ،الدكتور سيرة نبوية وفقه الواقع
السنن اﻹلهية في السيرة النبوية
فهارس
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
فهارس سنن الترمذي
حديث
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
سنن الترمذي )الجامع الصحيح(  1/5مع الفهارس  -لونان
حديث
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
سنن الترمذي )الجامع الصحيح( ]1م شموا[ لونان
حديث
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد/الدارقطني
سنن الدارقطني  1/2مع الفهارس
حديث
أبي ﷴ عبد ﷲ بن عبد الرحمن/الدارمي
سنن الدارمي 1/2
حديث
سعيد بن منصور بن شعبة/الخرساني
سنن سعيد بن منصور 1/2
حديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
كتاب السنن الصغير 1/2
حديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
كتاب السنن الكبرى  1/11مع الفهارس -البيهقي
حديث
النسائي/أحمد بن شعيب
السنن الكبرى  1/7مع الفهارس  -النسائي
أحكام فقهية
ﷴ عبد السﻼم خضر الشقيري
السنن والمبتدعات المتعلقة باﻷذكار والصلوات
تصوف
سنن المهتدين في مقامات الدين )شرح مقامات العارفين مقامات التدلي والترقى(ﷴ بن يوسف بن أبي القاسم/المواق
حديث
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني/النسائي
سنن النسائي ]1م شموا[ لونان
حديث
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني/النسائي
سنن النسائي  1/5مع الفهارس 20×28
حديث
السندي بن شعيب بن علي الخراساني/النسائي
أحمد
سنن النسائي  1/4بشرح الحافظ جﻼل الدين السيوطي وحاشية اﻹمام
فهارس
ﷴ أيمن الشبراوي/أبو يعلى
فهارس سنن النسائي-المجتبى
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني حديث وأشراط ساعة
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها
عقيدة
أبي السعادات سعد بن ﷴ/ابن الديري
السهام المارقة في كبد الزنادقة
قرآن  -دراسات
ﷴ طاهر العزير ،الدكتور
سورة التوبة )دراسة عقائدية عسكرية( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
دراسات فقهية
ﷴ شاهجان الندوي ،اﻷستاذ الدكتور
السياحة )أحكامها وآدابها في ضوء القانون والشريعة(
سياسة شرعية
أبي بكر ﷴ بن الحسن/الحضرمي المرادي
كتاب السياسة أو اﻹشارة في تدبير اﻹمارة
دراسات إسﻼمية
إياد كامل إبراهيم الزيباري
سياسة التدرج في تطبيق اﻷحكام الشرعية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
سياسة شرعية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
السياسة الشرعية في إصﻼح الراعي والرعية
سياسة شرعية
مجموعة من العلماء
السياسة الشرعية )مجموعة رسائل(
المناقب( الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي حديث وسير وتراجم
سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء أو )إتحاف السائل بما لفاطمة من ﷴ عبد
ﷴ شاكر عبد ﷲ الكبيسي ،الدكتور تفسير قرآن وأخبار اﻷنبياء
سيدنا إبراهيم )ع( في القرآن الكريم  -كرتونيه
تصوف وتراجم
عبد الحميد الكندح الصيادي الرفاعي ،الدكتور
سيدنا أحمد الرفاعي )بطل العقيدة وفارس التوحيد(
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور تصوف وسير وتراجم
سيدي الخضر الشجعي )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-5-
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور تصوف وسير وتراجم
سيدي الخضر )رأس اﻻولياء( )سلسلة اﻷنوار اﻹلهية (-4-
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور تصوف وسير وتراجم
كتاب سيدي علي الجمل )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-8-
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور تصوف وسير وتراجم
سيدي ﷴ المرون )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-1-
فهارس
إبراهيم شمس الدين
فهارس سير أعﻼم النبﻼء
سير وتراجم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
سير أعﻼم النبﻼء  1/17مع الفهارس  -لونان
إسماعيل بن ﷴ الطلحي حديث وسير وتراجم
سير السلف الصالحين
تصوف
قاسم بن صﻼح الدين الحاني الحنفي الحنبلي
السير والسلوك إلى ملك الملوك
سيرة
عمر بن أحمد تدرارني ،الدكتور
السير والمغازي لمحمد بن اسحاق برواية عبد ﷲ بن إدريس اﻷودي
سيرة نبوية
الفرج نور الدين علي بن برهان/الحلبي
لونان
السيرة الحلبية المسمى )إنسان العيون في سيرة اﻷمين المأمون(  - 1/3أبي
سير وتراجم
جميل إبراهيم حبيب
سيرة صفية بنت عبد المطلب )عمة النبي )ص((
سيرة نبوية
عبد الوهاب النجار
السيرة النبوية للنجار
سيرة نبوية
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
السيرة النبوية ﻻبن كثير  -كرتونيه
سيرة نبوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
السيرة النبوية من تاريخ اﻹسﻼم للذهبي
سيرة نبوية
ﷴ بن يسار المطلبي/ابن إسحاق المدني
السيرة النبوية ﻻبن إسحاق
سيرة نبوية
رياض هاشم هادي ،اﻷستاذ الدكتور
السيرة النبوية برواية اﻹمام مسلم
سيرة نبوية
رياض هاشم هادي ،اﻷستاذ الدكتور
السيرة النبوية برواية اﻹمام البخاري
سيرة نبوية
أبو عبد ﷲ ﷴ علي سمك
السيرة النبوية في سؤال وجواب )إجابة الحبيب )ص( على أسئلة المحب اﻷريب(
سيرة نبوية
السيرة النبوية ﻻبن هشام ) 1/2أربعة أجزاء بمجلدين( مع الفهارس  -لونان أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
سيرة نبوية
المعافري/ابن هشام
السيرة النبوية
عبد الملك
)صحيح
السيرة النبوية  -ﻻبن هشام  1/2مع بيان ما صححه العﻼمة اﻷلباني في كتابه أبي ﷴ
سيرة نبوية
أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
السيرة النبوية  -ﻻبن هشام ]1م شموا[
سيرة نبوية
أبي ﷴ عبد الملك المعافري/ابن هشام
السيرة النبوية ﻻبن هشام  -كرتونيه
سير وتراجم
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز )الخليفة الزاهد(
نادر ﷴ إسماعيل ،الدكتور دراسات  -تاريخ  -سيرة
سيف ﷲ المسلول حالد بن الوليد سيرته الشخصية وفنونه العسكرية
اﻻحكامﷴ بن سليمان/الكافيجي فقه حنفي وسياسة شرعية
محيي الدين
سيف القضاة على البغاة ويليه سيف الملوك والحكام المرشد لهم الى الحق وسبيل
فقه
اﻷنصاري/السبكي
خير اﻷنام
الكافي
شاتم
أحكام عبد
علىعلي بن
والحكام الدين
تقي
السيف المسلول على من سب الرسول )ص( ويليه )تنبيه الوﻻة
جمال بن ﷴ بن محمود عقيدة وسير وتراجم
السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول )ص(
علم القراءات ولغة
محمود المغنيسي ،الشيخ
السيف المسلول في تصحيح الضاد والطاء والراء
علم كﻼم
اﻻسﻼمي السبتي/عبد الحق
السيف الممدود في الرد على أحبار اليهود
فقه مقارن وحديث
ﷴ بن علي/الشوكاني
السيل الجرار المتدفق على حدائق اﻷزهار 1/4
شرح حديث
محمود الصادق ،الشيخ
النووي
حسين بن
سين وجيم في شرح اﻷربعين ) 600سؤال وجواب في شرح اﻷربعين النووية لﻺمام
تصوف
الدين/البكري
حرمة الدين
ينتهكونكمال
السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة واﻹلحاد في الرد على مبتدعي الصوفية الذينمصطفى بن
الجوزي ،الشيخ
وابنالطهطاوي
تيمية العال
أحمد عبد
عليابن
لﻺمامين الجليلين
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2022
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ISBN

سعة

978-2-7451-4756-1

 12.00الشاذ والمنكر وزيادة الثقة  -موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
53
اﻹمام الشاطبي والتصوف )أطروحة الشاطبي في نقد الخطاب الصوفي واتجاهاته( عبد القادر طاهري ،الدكتور
 72كتاب ناشرون 8.00
مجد الدين المبارك بن ﷴ/ابن اﻷثير الجزري
 70.00الشافي شرح مسند الشافعي ) 1/3شموا(
10
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 20.00الشافي العي على مسند الشافعي )شموا(
42
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني
 18.00الشامل في أدلة المسائل )مسائل كثر حولها اللغط وفرقت اﻷمة وما تزال( )شموا(
49
أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني
 12.00الشامل في أصول الدين
55
كمال الدين بهرام بن عبد ﷲ/الدميري
 30.00الشامل في فروع المالكية 1/2
28
عبد الرحمن بن اﷴ اﻷنصاري/الزجﻼوي
شبكة القناص على درة الغواص في محاضرة الخواص ﻻبن فرحون المالكي
9.50
72
ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ
شجرة التوحيد من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج (3
7.00
76
العطار القادري ،فضيلة الشيخ
إلياس لونان
)شموا -
شجرة الطريقة القادرية العطارية مع المنظومة العطرية واﻷوراد واﻷذكار ﷴ
 144كتاب ناشرون 5.00
السﻼم/السلمي
عبد القدسي
بن بنغانم
العزيز
الدين
)عزعبد
الوعظ الدين
عز
 10.00شجرة المعارف واﻷحوال وصالح اﻷقوال واﻷعمال ويليه الشجرة في
52
جمال الدين يوسف بن حسن الصالحي/ابن المبرد
الشجرة النبوية في نسب خير البرية ﷺ
8.50
78
صدر الدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
الشجرة النعمانية بشرح صدر الدين ﷴ القونوي
6.00
126
ﷴ بن ﷴ مخلوف ،الشيخ
 30.00شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 1/2
24
والشعر علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
محيي الدين ﷴ
شجون المسجون وفنون المفتون )كتاب يجمع بين القصة والوعظ والنصيحة
8.50
89
أسماء أبو بكر ﷴ
شخصية عمر بن الخطاب من خﻼل التفسير القرآني المأثور عنه
3.50
180
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
شد الوطأة على منكر إمامة المرأة
3.50
225
إبراهيم بن موسى اﻷبناسي
 14.00الشذا الفياح من علوم ابن الصﻼح
45
أحمد إبراهيم ﷴ
فهارس أعﻼم شذرات الذهب
8.00
58
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن طولون الصالحي
 20.00الشذرة في اﻷحاديث المشتهرة 1/2
27
أحمد ابن الحاج العياشي/سكيرج
شراب أهل اﻻختصاص من بحر البسملة بين الخواص
 180كتاب ناشرون 4.00
أبي الحسن علي بن خلف/ابن بطال البكري
 140.00شرح ابن بطال على صحيح البخاري  - 1/10لونان
4
التنوخي/قاسم بن عيسى بن ناجي
 30.00شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة 1/2
25
ﷴ زيد/اﻷبياني بك
 30.00شرح اﻷحكام الشرعية في اﻷحوال الشخصية لمحمد قدري باشا )شموا(
28
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
شرح آخر ترجمة من صحيح البخاري ويليه )ختم الهمزية(
3.50
216
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
 54كتاب ناشرون  14.00شرح المﻼ علي القاري على آداب المريدين للسهروردي )شموا(
الشهيد(أحمد بن عمرو الشيباني/الخصاف
شرح أدب القاضي )شرحه اﻹمام عمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام أبي بكر
14.00
40
أبي بكر أحمد بن علي/الرازي الجصاص
 14.00شرح كتاب أدب القاضي لﻺمام أبي بكر الخصاف
49
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
شرح اﻻربعين النووية
3.00
168
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
 10.00شرح اﻷربعين النووية في اﻷحاديث الصحيحة
تقي الدين أبي الفتح ﷴ/ابن دقيق العيد
شرح اﻷربعين حديثا النووية في اﻷحاديث الصحيحة النبوية  -لونان
2.00
360
صدر الدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
شرح اﻷربعين حديثا ً )كشف أسرار مشتملة على نفائس الحكم الصوفية(
 82كتاب ناشرون 7.00
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
شرح اﻷربعين النووية  -لونان
1.50
360
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
شرح اﻷربعين النووية  -عادل نصار  -لونان
1.50
X
900
مفتاح
عربي
ﻻبنالباقي
شرح كتاب اﻹسرا إلى المقام اﻷسرى ﻻبن عربي مع شرح ابن سودكين ومعارج روحية أخرى عبد
 60كتاب ناشرون 14.00
إسحاق إبراهيم بن يوسف/ابن دهاق المالقي
الجامعية(
أبي
شرح أسماء ﷲ الحسنى  -ابن دهاق )سلسلة الرسائل والدراسات
8.50
82
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
شرح أسماء ﷲ الحسنى في ضوء الكتاب والسنة  -لونان
2.00
216
العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
أسماء ﷲ(
شرح أسماء ﷲ الحسنى ويليه )شرح منظومة الدمياطي لخواص أبي
8.50
82
ابن برجان اللخمي/أبي الحكم عبد السﻼم
 19.00شرح أسماء ﷲ الحسنى  - 1/2ابن برجان اللخمي
28
محيي الدين ﷴ بن سليمان/الكافيجي
شرح اﻻسماء الحسنى
9.50
71
عربيالدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
شرح اﻷسماء الحسنى )كتاب في توحيد الشهود والعيان على مشرب الشيخ ابن صدر
 144كتاب ناشرون 4.00
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  1/2مع الفهارس ويليه )كرامات أولياء ﷲ عز وجلأبو القاسم الﻼلكائي
36.00
23
داود القارصي
شرح أصول الحديث على رسالة البركوي
5.50
144
الديلمي/شمس الدين ﷴ بن عبد الملك
شرح اﻷنفاس الروحانية للجنيد وابن عطاء
8.50
73
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح آية الكرسي  -فضائلها و خواصها
8.50
72
مصطفى/شيخ زاده الكلنبوي
)شموا
إيساغوجي( بن
أبي الفتح إسماعيل
شرح إيساغوجي في المنطق ويليه )حاشية قليوبي على المطلع شرح
9.00
70
مؤلف مجهول
شرح أيها الولد لﻺمام الغزالي
3.50
توزيع
162
أبي بكر أحمد بن علي/الرازي الجصاص
 12.00شرح بدء اﻷمالي  -للرازي
57
ﷴ بن الحسن/البدخشي
 25.00شرح البدخشي )مناهج العقول( على منهاج الوصول في علم اﻷصول للبيضاوي 1/3
18
أحمد بن أحمد/السنباطي
 12.00شرح البسملة والحمدلة )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
66
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 70.00شرح بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام  1/6لونان
توزيع
7
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
الشرح التاسع للحكم العطائية )المدرسة الزروقية(
 90كتاب ناشرون 8.50
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
 30.00شرح التبصرة والتذكرة 1/2
22
أفندي عبد الغني/النابلسي
إسماعيل بن
محمود
الغني بن
تجليات
شرح التجليات اﻹلهية والكشوفات الربانية )لمعات البرق النجدي شرح عبد
 91كتاب ناشرون 7.00
القادر بن أحمد بن أبي جيدة/الكوهن الفاسي
البخاري
شرح ترجمة بدء الوحي مع حديث إنما اﻷعمال بالنيات من صحيح عبد
3.50
180
شمس الدين أحمد بن سليمان/ابن كمال باشا
شرح التصحيح لمتن السراجية في علم الفرائض للسجاوندي )شموا(
9.50
70
عﻼء الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل/القونوي
 45كتاب ناشرون  18.00شرح التعرف لمذهب اهل التصوف )جزءان بمجلد واحد(
شرح التفتازاني على اﻷحاديث اﻷربعين النووية لﻺمام يحيى بن شرف النووي سعد الدين مسعود بن عمر/التفتازاني
6.00
108
أبي الحسن علي بن ﷴ اﻷندلسي/القلصادي
شرح تلخيص خﻼصة الباحثين عن أحوال جميع الوارثين
4.00
216
شرح التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي ﷴ عبد الوهاب البغدادي  1/6أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي بن عمر/المازري
95.00
8
سعد الدين التفتازاني وعبيد ﷲ المحبوبي
 21.00شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 1/2
28
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
 14.00شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اﻷصول
51
ﷴ بن أحمد بن سالم/الحنبلي السفاريني
 36.00شرح ثﻼثيات مسند أحمد 1/2
19
عمر بن عبد العزيز ابن مازة /الصدر الشهيد
 17.00شرح الجامع الصغير على كتاب الجامع الصغير للشيباني
34
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موضوع

سنة

علوم الحديث

2005

دراسات  -تصوف

2022

شروح حديث

2016

شروح  -حديث

2022

دراسات فقهية

2019

حرف الشين
978-2-7451-9544-9
978-2-7451-8526-6
978-2-7451-8349-1
978-2-7451-8780-2
978-2-7451-2682-5
978-2-7451-8434-4
978-2-7451-9406-0
978-2-7451-6279-3
978-2-7451-9914-0
978-2-7451-3607-7
978-2-7451-4894-0
978-2-7451-3468-4
978-2-7451-3734-0
978-2-7451-4402-7
978-2-7451-0968-2
978-2-7451-7699-8
978-2-7451-0028-3
978-2-7451-1177-7
978-2-7451-0972-9
978-2-7451-0161-7
978-2-7451-3510-0
978-2-7451-5235-0
978-2-7451-5145-2
978-2-7451-5617-4
978-2-7451-9413-8
978-2-7451-0975-0
978-2-7451-5114-8
978-2-7451-9033-8
978-614-496-051-6
978-2-7451-3867-5
978-2-7451-6916-7
978-2-7451-3380-9
978-2-7451-3873-6
978-2-7451-9710-8
978-2-7451-9589-0
978-2-7451-3381-6
978-2-7451-5410-1
978-2-7451-6379-0
978-2-7451-7480-2
978-2-7451-7213-6
978-2-7451-3545-2
978-2-7451-5063-9
978-2-7451-6317-2
978-2-7451-4467-6
978-2-7451-8639-3
978-2-7451-7551-9
978-2-7451-2736-5
978-2-7451-0423-6
978-2-7451-8574-7
978-2-7451-5736-2
978-2-7451-9228-8
978-2-7451-3601-5
978-2-7451-6359-2
978-2-7451-3495-0
978-2-7451-9415-2
978-2-7451-8603-4
978-2-7451-3771-5
978-2-7451-8643-0
978-2-7451-7814-5
978-2-7451-0977-4
978-2-7451-4875-9
978-2-7451-5399-9
978-2-7451-5141-4
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علم كﻼم
فقه مالكي

2017

منظومات  -فقه مالكي

2020

تصوف وصلوات ﷴية

2009

تصوف

2022

أخﻼق

2021

سيرة نبوية

2005

تصوف وعلوم خفية

2011

سير وتراجم  -مالكي

2010

تصوف وأدب

2007

سير وتراجم وتفسير قرآن
دراسات فقهية

2014

علوم حديث
فهارس
حديث
تصوف

2016

شرح حديث

2015

فقه مالكي

2007

فقه

2016

حديث ومدائح نبوية

2007

تصوف

2020

فقه حنفي وسياسة شرعية
فقه حنفي

2012

شروح حديث

2017

شروح  -حديث

2022

حديث

2018

تصوف

2013

حديث

2021

حديث

2003

تصوف

2020

توحيد

2020

علم كﻼم

2001

توحيد

2013

تصوف وعقيدة

2010

علم كﻼم

2012

تصوف وعلم كﻼم

2012

حديث وعقيدة

2007

علوم الحديث

2006

تصوف وسير وتراجم

2010

تفسير قرآن

2004

علم المنطق

2022

مواعظ

2012

علم كﻼم

2001

أصول فقه
تفسير قرآن

2018

فقه وحديث

2008

تصوف

2019

علوم حديث

2019

تصوف

2013

حديث

2002

شروح  -علم الفرائض

2020

تصوف

2019

حديث

2013

علم الفرائض

2018

فقه مالكي

2015

أصول فقه

2012

أصول فقه

2007

حديث

2009

حديث

2020

ISBN

السعر$

سعة

47 978-2-7451-4032-6

14.00

384 978-2-7451-3717-3

2.00

20 978-2-7451-8080-3

كتاب ناشرون 30.00

126 978-2-7451-4574-1

6.00

216 978-2-7451-8467-2

كتاب ناشرون 4.00

51 978-2-7451-5397-5
162 978-2-7451-8200-5

12.00
كتاب ناشرون 5.00

81 978-2-7451-8201-2

كتاب ناشرون 9.00

135 978-2-7451-6918-1

كتاب ناشرون 5.00

70 978-2-7451-9809-9

كتاب ناشرون 10.00

162 978-2-7451-6101-7

كتاب ناشرون 5.00

62 978-2-7451-3063-1

12.00

36 978-2-7451-9861-7

20.00

49 978-2-7451-6680-7

14.00

126 978-2-7451-6871-9

6.00
3.50

240 978-2-7451-3185-0
240 978-2-7451-0991-0

X

3.00

47 978-2-7453-7504-5

توزيع

14.00

978-2-7451-0909-5

3

160.00

978-2-7451-3337-3

7

120.00
48.00

11 978-2-7451-0978-1
13 978-2-7451-3521-6

48.00

120 978-2-7451-2390-9

7.00

74 978-2-7451-1203-3

10.00

978-2-7451-0980-4

120.00

6

65.00

11 978-2-7451-5109-4
15 978-2-7451-0999-6
51 978-2-7453-2183-7

42.00
توزيع

10.00

36 978-2-7451-6376-9

14.00

34 978-2-7451-7746-9

18.00

40 978-2-7451-9895-2
36 978-2-7451-0994-1

18.00
X

12.00

135 978-2-7451-4914-5

6.00

55 978-2-7451-6199-4

12.00

18 978-2-7451-3128-7

36.00

40 978-2-7451-4372-3

كتاب ناشرون 15.00

978-2-7451-8538-9

4

180 978-2-7451-5901-4
67 978-2-7451-0983-5

160.00
كتاب ناشرون 3.50
X

74 978-2-7451-8849-6

10.00
9.50

68 978-2-7451-3642-8

9.50

144 978-2-7451-6192-5

5.50

225 978-2-7451-6081-2

3.50

198 978-2-7451-7214-3

كتاب ناشرون 3.50

88 978-2-7451-7645-5

9.00

36 978-2-7451-9615-6

21.00

61 978-2-7451-5014-1

9.50

18 978-2-7451-4118-7

30.00

978-2-7451-3007-5

165.00

4

12.00

55 978-2-7451-3025-9
84 978-2-7451-9734-4

9.00

135 978-2-7451-3635-0

5.50

45 978-2-7453-5653-2

توزيع

12.00

243 978-2-7451-4533-8

3.00

20 978-2-7451-9194-6

42.00

87 978-2-7451-5292-3

8.50

53 978-2-7451-5179-7

14.00

80 978-2-7451-8170-1

5.50

19 978-2-7451-5113-1
135 978-2-7451-7076-7

36.00
توزيع

5.00

72 978-2-7451-3407-3

9.50

71 978-2-7451-7023-1

9.50

978-2-7451-4046-3

4

66 978-2-7451-3715-9

130.00
12.00

72 978-2-7451-7603-5

كتاب ناشرون 8.50

72 978-2-7451-5555-9

9.50

المؤلف

عنوان الكتاب
شرح الجامي على فصوص الحكم
2019
علم التجويد
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
شرح الجزرية المسمى )الدقائق المحكمة في شرح المقدمة(
2021
تصوف
وسالم بن شيخان ،الشيخان
الغوثية
الجواهرالشناوي
شرح الجواهر الخمس المسمى )ضمائر السرائر اﻹلهية في بواهر آيات أحمد
2011
تصوف
عبد الرحمن بن ﷴ الفاسي
شرح حزب البر المعروف بالحزب الكبير لﻺمام أبي الحسن الشاذلي
2022
تصوف
ﷴ حياة بن إبراهيم/السندي
شرح الحكم الحدادية لعبد ﷲ باعلوي الحداد
2006
تصوف
مﻼ حسن بن موسى بن عبد ﷲ الكردي الباني
شرح حكم الشيخ اﻷكبر
2018
تصوف
عبد المجيد بن إبراهيم/الشرنوبي
شرح الحكم العطائية  -الشرنوبي
2019
تصوف
علي نور الدين بن حجازي/البيومي
شرح الحكم العطائية المسمى )الهدى لﻺنسان إلى الكريم المنان(  -البيومي
2016
تصوف
ﷴ حياة السندي ،الشيخ
شرح الحكم العطائية ويليه )حقيقة اليقين وزلفة التمكين(  -السندي
2022
تصوف
صفي الدين/أبي المواهب الشاذلي
شرح الحكم العطائية  -ابي المواهب الشاذلي
2019
تصوف
أحمد بن إبراهيم/ابن عﻼن الصديقي
شرح الحكم الغوثية ﻷبي مدين التلمساني
2022
شمائل نبوية
شرح الخربوتي على بردة اﻹمام البوصيري المسمى )عصيدة الشهدة( )شموا(عمر بن أحمد أفندي/الحنفي الخربوتي
2021
أصول فقه
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
شرح الخطيب الشربيني على جمع الجوامع في أصول الفقه )شموا(
2011
قراءات
الجزريبن ﷴ بن علي/النويري
ابن القاسم ﷴ
شرح الدرة المضية في القراءات الثﻼث المروية )وهو شرح لمنظومة اﻹمام أبي
2016
تصوف
أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني
العباس 9-
بالمغرب
شرح رائية وشرح تائية سيدي ﷴ البوزيدي )أعيان من شيوخ الشاذلية أبي
2022
فقه
ﷴ بن ﷴ بن أحمد/سبط المارديني
شرح الرحبية في علم الفرائض
ابن نجيم/زين العابدين أخﻼق وأحكام فقهية
شرح رسالة الصغائر والكبائر
2012
فقه حنفي وعقيدة
رمضان بن ﷴ/رمضان أفندي
شرح رمضان أفندي على شرح السعد على العقائد النسفية
2020
سيرة نبوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الباقي/الزرقاني
شرح العﻼمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 1/12
2002
فقه مالكي
يوسف بن أحمد/الزرقاني
الزرقاني
الباقي بن
عنه
شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل  1/8ومعه )الفتح الرباني فيما ذهلعبد
2011
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الباقي/الزرقاني
شرح الزرقاني على موطأ اﻻمام مالك ) 1/4ابيض(
2002
فقه حنبلي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - 1/3لونان
2018
علم الفرائض  -فقه
أبي الحسن علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني
شرح السراجية المسمى )شرح فرائض السجاوندي( )شموا(
فهارس
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي
فهارس شرح السنة
2012
حديث
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي
شرح السنة  1/8مع الفهارس
2007
حديث
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني
شرح سنن أبي داود 1/4
فقه حنفي
أبي بكر ﷴ بن أحمد بن أبي سهل/السرخسي
شرح كتاب السير الكبير للشيباني 1/3
سيرة نبوية
الخشني/أبو ذر بن مسعود
شرح السيرة النبوية رواية ابن هشام
2022
قراءات
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
شرح الشاطبية
2019
قراءات قرآنية
بن إسماعيل/أبي شامة الدمشقي
للشاطبي
عبد الرحمن
شرح الشاطبية المسمى )إبراز المعاني في حرز اﻷماني في القراءات السبع
2021
علم الحديث
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
شرح شرح نخبة الفكر )شموا(
فقه حنفي وتصوف
سيد علي زاده
شرح شرعة اﻹسﻼم وبهامشه عدة رسائل
2019
تصوف
عربيالدمشقي/الهاشمي
التلمساني
أحمدﻻبن
العارفين
شرح شطرنج العارفين )أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج ﷴ بن
2009
قراءات
شعلة/أبي عبد ﷲ ﷴ ابن الحسين الموصلي
شرح شعلة على الشاطبية المسمى )كنز المعاني شرح حرز اﻷماني( كرتونيه
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري سيرة نبوية وشمائل ﷴية 2018
شرح الشفا للقاضي عياض 1/2
2012
تصوف
الدين علي بن ﷴ التركة/اﻷصفهاني
عربي
صائن
شرح صائن الدين التركة على فصوص الحكم للشيخ اﻷكبر محيي الدين ابن
2016
شروح حديث
بدر الدين ﷴ بن أبي بكر/الدماميني
شرح صحيح البخاري )مصابيح الجامع الصحيح( ) 1/9شموا  -لونان(
عبد ﷲ بن ﷴ الشبراوي ،اﻹمام سيرة نبوية وسير وتراجم 2010
شرح الصدر بغزوة بدر
عقيدة وحديث
عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الحبيب(
جﻼل الدين
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ويليه )كتاب بشرى الكئيب بلقاء
2016
حديث نبوي
عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
ومحققة(
جﻼل الدين
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور )شموا( )طبعة جديدة مصححة
2003
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح الصدور بأحكام المساجد والقبور
الفريد( عمر بن عبد الجليل القادري ،الشيخ تصوف وصلوات ﷴية 2009
شرح الصﻼة اﻷكبرية للشيخ اﻷكبر محيي الدين ابن عربي ويليه )القول ﷴ بن
البهي المالكي/ﷴ بن أحمد تصوف وصلوات ﷴية 2010
شرح الصﻼة الدسوقية لسيدي القطب أبي العينين إبراهيم الدسوقي
2012
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
شرح الصﻼة الكبرى للشيخ اﻷكبر ابن عربي
2015
علم القراءات
شرح الضباع على متن إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية المسمى )مختصر بلوغ اﻷمنية علي ﷴ الضباع ،الشيخ
المالكي/ابن كيران شروح  -منظومات  -عقيدة 2019
وغيرها
الطيب
الوزاني
عبد ﷲ ﷴ
حاشية
شرح الطيب ابن كيران على توحيد اﻹمام ابن عاشر مع تعليقات دقيقة من أبي
2011
قراءات
ابن الجزري/شهاب الدين أبي بكر
شرح طيبة النشر في القراءات العشر  -كرتونيه
2009
قراءات
أبي القاسم ﷴ بن ﷴ بن علي/النويري
شرح طيبة النشر في القراءات العشر 1/2
2013
شرح حديث
الحسين بن ﷴ/الطيبي
السنن
شرف الدين
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  1/12مع الفهارس المسمى )الكاشف عن حقائق
2000
أصول فقه
أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد/عضد الدين اﻹيجي
شرح العضد على مختصر المنتهى اﻷصولي
ﷴ أمين بن عمر بن عبد العزيز/ابن عابدينشروح  -منظومات  -علم الفقه 2020
شرح عقود رسم المفتي )شموا(
2005
عقيدة وحديث
مالكبن علي البغدادي
الوهاب
وموطأ
شرح عقيدة اﻹمام مالك الصغير ويليه )جزء في اﻷوهام التي وقعت في الصحيحين عبد
2007
عقيدة
ﷴ بن أحمد بن سالم/الحنبلي السفاريني
شرح العقيدة السفارينية  -لونان
2018
علم كﻼم
تعالىإبراهيم بن علي/الشيباني
إسماعيل بن
شرح العقيدة الطحاوية ويليه التحف في مذاهب السلف وبحث في وجوب محبة ﷲ
2019
عقيدة
صﻼح الدين عطية السبعاوي ،الشيخ
اﻻعتدال والوسطية لشرح العقيدة الطحاوية ) 1/2شموا  -لونان(
2006
عقيدة وعلم كﻼم
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
شرح عقيدة الغزالي لﻺمام ﷴ الغزالي الطوسي
2006
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
شرح العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد
2021
فقه شافعي
أحمد بن الحسين/اﻷصبهاني العباداني
)ابيض(
أبي شجاع
شرح العﻼمة الشيخ ﷴ بن قاسم الغزي المسمى )فتح القريب المجيب(
2020
فقه مالكي
الرسالةأحمد/زروق الفاسي البرنسي
العباس أحمد بن
على متن
شرح العﻼمة أحمد بن ﷴ البرنسي الفاسي ) 1/2المعروف بزروق أبي
2011
فقه شافعي
الحسين/اﻷصبهاني العباداني
غﻼف
أحمد بن
)ابيض -
أبي شجاع
شرح العﻼمة الشيخ ﷴ بن قاسم الغزي المسمى )فتح القريب المجيب(
2018
حديث
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
شرح علل الترمذي
2011
حديث
عبد الملك بن حبيب بن سليمان/السلمي اﻷندلسي
شرح غريب الموطأ
2017
فقه حنفي
شموا( الواحد السيواسي/ابن همام الدين
ﷴ بن عبد
شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ) 1/10طبعة جديدة ورق
2015
تصوف
أبي ربيع سليمان بن علي/العفيف التلمساني
شرح فصوص الحكم للشيخ اﻷكبر ابن عربي  -التلمساني
2013
تصوف
ﷴ صالح الكاتب الكليبولي/يازجي أوغلو
شرح فصوص الحكم لمحيي الدين ﷴ بن عربي
2007
تصوف
مصطفى بن سليمان/بالي زاده الحنفي
شرح فصوص الحكم ﻻبن عربي  -لونان
المﻼ عبد الرحمن بن أحمد الملقب بنور الدين

91

موضوع

سنة

تصوف

2009

ISBN
978-2-7451-7843-5
978-2-7451-0998-9
978-2-7451-7140-5
978-2-7451-3934-4
978-2-7451-6700-2
978-2-7451-4846-9
978-2-7451-8186-2
978-2-7451-8363-7
978-2-7451-8793-2
978-2-7453-0986-6
978-2-7451-8934-9
978-2-7451-0002-3
978-2-7451-8647-8
978-2-7451-4355-6
978-2-7451-3458-5
978-2-7451-8364-4
978-2-7451-5260-2
978-2-7451-3974-0
978-2-7451-4892-6
978-2-7451-4763-9
978-2-7451-5259-6
978-2-7451-4565-9
978-2-7451-7266-2
978-2-7453-5263-3
978-2-7451-4908-4
978-2-7451-4607-6
978-2-7451-6323-3
978-2-7451-2644-3
978-2-7451-3745-6
978-2-7451-7077-4
978-2-7451-8430-6
978-2-7451-5184-1
978-2-7451-7578-6
978-2-7451-9875-4
978-2-7451-5689-1
978-2-7451-4613-7
978-2-7451-8389-7
978-2-7451-5039-4
978-2-7451-8551-8
978-2-7451-7061-3
978-2-7451-8505-1
978-2-7451-3778-4
978-2-7451-9678-1
978-2-7451-1000-8
978-2-7451-4719-6
978-2-7451-7149-8
978-2-7451-3049-5
978-2-7451-6689-0
978-2-7451-3252-9
978-2-7451-7838-1
978-2-7451-9200-4
978-2-7451-8678-2
978-2-7451-4008-1
978-2-7451-4946-6
978-2-7451-7535-9
978-2-7451-7787-2
978-2-7451-8176-3
978-2-7451-7856-5
978-2-7451-4771-4
978-2-7451-3881-1
978-2-7451-8023-0
978-2-7451-8586-0
978-2-7451-9590-6
978-2-7451-9917-1
978-2-7451-6717-0
978-2-7451-6041-6

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 47كتاب ناشرون  19.00شرح فصوص الحكم ﻻبن عربي المسمى )توضيح البيان(
2019
علم كﻼم وعقيدة
الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
شموا(
شرح كتاب الفقه اﻷكبر لﻺمام أبي حنيفة النعمان )طبعة جديدة ورق نور
9.50
68
2015
عقيدة
شرح الفقه اﻷكبر المسمى )مختصر الحكمة النبوية( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعيةإسحاق الحكيم/الرومي
12.00
59
2007
تصوف
عبد الرزاق بن أحمد القاشاني ،الشيخ
 12.00شرح القاشاني على فصوص الحكم  -لونان
51
2010
تصوف
عبد الباقي مفتاح
الشرح القرآني لكتاب مشاهد اﻷسرار القدسية للشيخ اﻷكبر محيي الدين ابن عربي
7.50
87
2006
تصوف وعقيدة
أبي القاسم عبد الكريم/ابن هوازن القشيري
شرح القشيري ﻷسماء ﷲ الحسنى
8.50
72
2015
عقيدة
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
 12.00شرح القصيدة النونية ﻻبن قيم الجوزية )شموا(
57
2016
مدائح ومناقب
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
 14.00شرح قصيدة النونية لجمال الدين يحيى الصرصري الملقب بحسان السنة
51
2018
شمائل نبوية
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
 12.00شرح قصيدة الميمية لﻶثاري في مدح خير الرسل )ص(
66
2003
عقيدة وعلم كﻼم
شرح القصيدة النونية )الكافية الشافية في اﻻنتصار للفرقة الناجية(  1/2أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
16.00
توزيع X
27
2017
مناقب صحابة
علي أسعد رباجي ،الشيخ
 11.00شرح قطف الثمر في موافقات عمر )رضي ﷲ عنه( لﻺمام السيوطي
68
2003
قراءات
شرح قواعد البقري في أصول القراء السبعة ويليه اﻹدغام الكبير ﻷبي عمرو بن العﻼءسلطان بن ناصر الجبوري
5.50
135
2022
منطق
حسن درويش/القويسني
شرح القويسني على متن السلم في المنطق للشيخ عبد الرحمن اﻷخضري )شموا(
5.00
180
2004
تصوف وشعر
داود بن محمود بن ﷴ القيصري
شرح القيصري على تائية ابن الفارض الكبرى
6.00
108
2021
أصول فقه
شهاب الدين أبي العباس أحمد/ابن قاسم العبادي
 10.00الشرح الكبير على الورقات ﻹمام الحرمين أبي المعالي الجويني
40
2014
عقيدة  -تصوف
الدينبن ﷴ الحسيني/مرتضى الزبيدي
الفيض ﷴ
 18.00شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياءأبيعلوم
47
2008
أحكام فقهية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
شرح كتاب اﻻتباع واﻻبتداع
9.00
70
2003
قراءات
شرح كتاب التيسير للداني في القراءات المسمى )الدر النثير والعذب النمير( عبد الواحد بن ﷴ بن أبي سداد/المالقي
17.00
41
2005
أخﻼق وحديث
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح كتاب حقوق الجار لﻺمام الذهبي
3.50
198
2005
أدعية وأذكار
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح كتاب الدعاء المستجاب  -للشيخ أحمد عبد الجواد
5.00
144
2008
علوم خفية
برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر/البقاعي
شرح كتاب سر الروح
9.50
57
2005
حديث
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح كتاب العقول لﻺمام الحافظ ابن أبي الدنيا
4.00
162
2012
حديث
عبد الكريم بن عبد ﷲ الخضير ،الشيخ
شرح كتاب العلم ﻷبي خيثمة )زهير بن حرب النسائي(
7.00
80
2010
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ حديث وسير وتراجم
شرح كتاب القصص النبوي
9.50
توزيع
64
2005
أخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح كتاب النصائح للحارث المحاسبي
8.50
83
2005
فقه عام وحديث
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
شرح كتاب النكاح
9.50
74
2010
شرح حديث
الكرماني/شمس الدين ﷴ بن يوسف
 180.00شرح الكرماني على صحيح البخاري المسمى )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
3
2016
فقه حنفي
ﷴ يحيى/ابن الشيخ أمان ﷲ
 12.00شرح كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي للشيخ مصطفى اﻷسقاطي )شموا(
68
2007
تصوف
القضاة/عبد ﷲ بن ﷴ الميانجي الهمداني
الربانية(
شرح كلمات بابا طاهر العريان )مسائل حكمية في المعارف والمشاهداتعين
5.00
162
2013
تصوف
عبد الكريم بن إبراهيم/الجيلي
شرح الكهف والرقيم في شرح ﷽
 83كتاب ناشرون 9.00
2016
أصول فقه
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 19.00شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع )شموا(
36
2007
أصول فقه
ابن النجار/أبو البقاء أحمد الفتوحي المصري
 17.00شرح الكوكب المنير المسمى )مختصر التحرير في أصول الفقه(
41
2013
علوم الحديث
عبد الكريم بن عبد ﷲ الخضير ،الشيخ
 15.00شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال اﻷسانيد والمتون لحافظ بن أحمد الحكمي
53
2022
الجامعية(عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الورزازي الكبير دراسات  -فقه مالكي
أبي
 12.00شرح ﻻمية الزقاق في القضاء والتوثيق )سلسلة الرسائل والدراسات
50
2008
أصول فقه
أحمد/اﻷنصاري
بشرحبنلقطة العجﻼن
الرحمنبن ﷴ
يحيى زكريا
)فتح
شرح لقطة العجﻼن وبلة الظمآن لﻺمام ﷴ بن عبد ﷲ الزركشي المسمىأبي
9.50
68
2007
تصوف
مؤيد الدين الجندي
 14.00شرح مؤيد الدين الجندي على فصوص الحكم ﻻبن عربي
43
2020
منطق
حسام الدين حسن/الكاتي
شرح متن اﻹيساغوجي في المنطق )شموا(
3.00
297
2006
فقه مالكي
عبد الباري العشماوي الرفاعي المصري
شرح متن العشماوية في العبادات على مذهب السادة
8.50
72
2015
فقه مالكي
اﻷمير المالكي
الدميري
لبهرام ﷴ/ابن
شرح العﻼمة ﷴ اﻷمير على نظم مسائل ﻻ يعذر فيها بالجهل في مذهب اﻹمام مالك ﷴ بن
3.00
300
2012
المقدسي أصول فقه
قدامةالحنبلي
الصرصري
المناظر ﻻبن
القوي/الطوفي
عبدوجنة
الناظر
سليمان بن
 36.00شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ) 1/2شرح فيه مختصر روضة
18
2018
فقه حنفي
أبي بكر أحمد بن علي/الرازي الجصاص
 70.00شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي ) 1/4شموا(
8
2004
أصول فقه
ابن الحاجب/جمال الدين عثمان
 54.00شرح مختصر المنتهى اﻷصولي 1/3
12
2022
فقه مالكي
أبي العباس أحمد بن ﷴ الجذامي/القباب
 12.00شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع
60
2013
شرح حديث
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
 17.00شرح مسند أبي حنيفة
38
2006
تصوف
العجم بنت النفيس بن أبي القاسم البغدادية
عربي
شرح مشاهد اﻷسرار القدسية ومطالع اﻷنوار اﻹلهية للشيخ اﻷكبر ابن ست
12.00
55
2013
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
شرح المعارف الغيبية في شرح العينية للشيخ عبد الكريم الجيلي
 162كتاب ناشرون 6.00
2022
حديث
أبي جعفر أحمد بن ﷴ اﻷزدي/الحجري الطحاوي
 65.00شرح معاني اﻵثار ) 1/4طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(
13
2022
أصول فقه
السوسي
شموا
السريري
مولود ورق
الطيبجديدة
)طبعة
شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على اﻷصول ﻷبي عبد ﷲ ﷴ التلمسانيأبي
15.00
40
2010
علم كﻼم
سعد الدين مسعود بن عمر/التفتازاني
 42.00شرح المقاصد 1/3
16
2014
علم المناظرة
الحنفي/التبريزي
الصبان
الدين ﷴ
حاشية
شرح المﻼ حنفي على الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة لﻺيجي وعليهاشمس
24.00
30
شروح -منظومات -شمائل نبوية2019
ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
الجامعية( )
الدين علي بن
والدراسات
نور
 18.00شرح المﻼ علي القاري على بردة البوصيري )سلسلة الرسائل
51
2018
علوم الحديث
ﷴ اﻷمير ،الشيخ
الشرح المليح على مقدمة غرامي صحيح
5.00
162
2004
أصول فقه
بكرالملك/عبد اللطيف
شرح منار اﻷنوار في أصول الفقه  -وبهامشه شرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي ابن
12.00
57
2013
تصوف
أبي ربيع سليمان بن علي/العفيف التلمساني
 55كتاب ناشرون  12.00شرح منازل السائرين لشيخ اﻹسﻼم عبد ﷲ الهروي  -التلمساني
2013
تصوف
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
 64كتاب ناشرون  12.00شرح منازل السائرين لشيخ اﻹسﻼم عبد ﷲ الهروي  -المناوي
2013
تصوف
سديد الدين أبي ﷴ عبد المعطي/اللخمي
شرح منازل السائرين لشيخ اﻹسﻼم عبد ﷲ الهروي  -اللخمي
 79كتاب ناشرون 9.50
2015
تصوف
محمود بن حسن بن ﷴ القادري/الفركاوي
شرح منازل السائرين  -الفركاوي
 144كتاب ناشرون 6.00
2015
تصوف
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
شرح المناوي على قصيدة النفس ﻻبن سينا
 144كتاب ناشرون 5.00
2005
فقه حنبلي
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ،الشيخ
 60.00شرح منتهى اﻹرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 1/4
11
2003
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد بن ﷴ/عليش
 70.00شرح منح الجليل على مختصر العﻼمة خليل 1/5
9
عبد الكريم بن عبد ﷲ الخضير ،الشيخ شرح منظومات  -عقيدة 2018
شرح المنظومة الحائية لﻺمام الحافظ عبد ﷲ بن أبي داود السجستاني
3.00
240
يحيى بن عبد الرحمن/اﻷصفهاني منظومات  -علم الحديث 2015
شرح منظومة ابن فرح في علم مصطلح الحديث
4.00
270
ﷴ صالح بن أحمد حسين بن موهوب/السمعونيشروح  -منظومات  -فقه مالكي 2022
شرح منظومة في الفرائض والسنن
8.00
70
وهبانحسن بن عمار/الشرنبﻼليشروح  -منظومات  -فقه حنفي 2022
اﻹخﻼص
أبيبن
 22.00شرح المنظومة الوهبانية في فقه الحنفية المسمى )تيسير المقاصد( ﻷبي ﷴ
34
2016
أصول فقه
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
شرح منظومة الورقات في أصول الفقه
3.00
X
225
2008
فقه حنفي
معين الدين ﷴ بن عبد ﷲ/الهروي
 14.00شرح منﻼ مسكين على كنز الدقائق في فروع الحنفية للنسفي )جزءان بمجلد واحد(
40
سيد يعقوب/خان أفندي

92

موضوع

سنة

تصوف

2015

ISBN
978-2-7451-4624-3
978-2-7451-2262-9
978-2-7451-5541-2
978-2-7451-2692-4
978-2-7451-6959-4
978-2-7451-8455-9
978-2-7451-8664-5
978-2-7451-7236-5
978-2-7451-9229-5
978-2-7451-8374-3
978-2-7451-7320-1
978-2-7451-5575-7
978-2-7451-8567-9
978-2-7451-3806-4
978-2-7451-8814-4
978-2-7451-6683-8
978-2-7451-7812-1
978-614-496-048-6
978-2-7451-5262-6
978-2-7453-1002-2
978-2-7451-6378-3
978-2-7451-7297-6
978-2-7451-1003-9
978-2-7451-5404-0
978-2-7451-6670-8
978-2-7451-4785-1
978-2-7451-1004-6
978-2-7451-9852-5
978-2-7451-1005-3
978-2-7451-5401-9
978-2-7451-4237-5
978-2-7451-1007-7
978-2-7451-1006-0
978-2-7451-8917-2
978-2-7451-5584-9
978-2-7451-6293-9
978-2-7451-1013-8
978-2-7451-6540-4
978-2-7451-6088-1
978-2-7451-5128-5
978-2-7451-1011-4
978-2-7451-2834-8
978-2-7453-3722-7
978-2-7451-4755-4
978-2-7451-8683-6
978-2-7451-5265-7
978-2-7451-6129-1
978-2-7451-6280-9
978-2-7451-4472-0
978-2-7451-6315-8
978-2-7451-3064-8
978-2-7451-5756-0
978-2-7451-8485-6
978-2-7451-3860-6
978-2-7451-1015-2
978-2-7451-6220-5
978-2-7451-1016-9
978-2-7451-5761-4
978-2-7451-8582-2
978-2-7451-8981-3
978-2-7451-2573-6
978-2-7451-3067-9
978-2-7451-5614-3

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 12.00شرح مواقف النفري ﷴ بن عبد الجبار بن الحسن
53
علم كﻼم
المواقف(علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني
شرح المواقف لﻺيجي  1/4ومعه )حاشيتا السيالكوتي والحلبي على شرحأبي الحسن
54.00
9
مناقب نبوية
شرح المولد النبوي المسمى الكوكب اﻷنور على عقد الجوهر في مولد النبي اﻷزهر )جعفر بن إسماعيل/البرزنجي
 34كتاب ناشرون 18.00
فقه مالكي
المعداني ﷴ بن أحمد/ميارة الفاسي
شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود واﻷحكام  1/2مع حاشيةأبي عبد ﷲ
30.00
25
علوم حديث
وجيه الدين العلوي/الكجراتي الهندي
شرح نزهة النظر للكجراتي مع نخبة الفكر للعسقﻼني
9.50
68
تصوف
ﷴ بن عبد الرحمن/ابن زكري الفاسي
 14كتاب ناشرون  48.00شرح النصيحة الكافية لمن خصه ﷲ بالعافية ﻷحمد زروق 1/2
عقيدة
ﷴ بن أحمد التلمساني الدمشقي/الهاشمي
شرح نظم عقيدة أهل السنة
 180كتاب ناشرون 5.00
عقيدة وعلم كﻼم
الحسين بن ﷴ/الورثيﻼني
 14.00شرح نظم النورية في التوحيد
38
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
شرح النونية والمقطعات الششترية )المدرسة الزروقية(
 126كتاب ناشرون 6.00
أصول فقه
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 35.00شرح نيل المنى للغرناطي في نظم الموافقات للشاطبي 1/2
18
عقيدة
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
شرح وتحليل نونية القحطاني )أبو ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ اﻷندلسي القحطاني(
9.50
69
أدعية وأذكار
يحيى بن بهاء الدين/الباكوبي الخلوتي
شرح ورد الستار ومعه )شرح أسماء ﷲ الحسنى(
7.00
83
أوراد وأذكار
جعفر/الشبراوي
عمرالبكري
شرح ورد السحر المسمى )إرشاد المريدين في معرفة كﻼم العارفين( لمصطفى بن كمال الدين
 66كتاب ناشرون 9.50
أصول فقه
شرح الورقات ﻻبن الفركاح ويليه )شرح الورقات لجﻼل الدين المحلي(تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم/ابن الفركاح
5.50
135
أصول الفقه
قاسم بن عبد ﷴ النعيمي ،الشيخ الدكتور
شرح ورقات اﻹمام الجويني في أصول الفقه
5.00
108
أصول فقه
كمال الدين ﷴ بن ﷴ/ابن إمام الكاملية
 14.00شرح الورقات ﻹمام الحرمين في أصول الفقه
49
منطق
عﻼء الدين علي بن أبي الحزم/ابن النفيس
 12.00شرح الوريقات في المنطق )شموا(
70
عثمان بن مصطفى/اﻵفندي أخﻼق وآداب إسﻼمية
شرح وصية اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة ﻻبنه حماد وفي آخرها زبدة النصائح )شرح الوصية
7.00
90
الطهطاوي ،الشيخ حديث وشمائل نبوية
للشوكاني
اﻷوطارالعال
ونيلأحمد عبد
شرح وضوء وغسل المصطفى )ص( من فتح الباري شرح صحيح البخاري علي
8.50
74
حديث
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
شرف أصحاب الحديث
7.00
توزيع
78
تصوف وعقيدة
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
الشرف اﻷمجد في وجوب محبة سيدنا ﷴ )ص(
9.50
63
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري حديث وأحكام فقهية
شرف اﻹيوان في حديث الممسوخ من النجوم والحيوان
3.50
234
تصوف
الغزالي والمحاسبي
شرف العقل وماهيته
2.50
375
يوسف بن إسماعيل/النبهاني سير وتراجم وحديث
الشرف المؤبد ﻵل ﷴ )ص(
4.00
144
توحيد
أرسﻼن بن يعقوب بن عبد ﷲ/الدمشقي
شروح التحفة المرسلة في الوحدة والتوحيد
 144كتاب ناشرون 6.00
فقه حنفي وعقيدة
مجموعة من العلماء
 90.00شروح وحواشي العقائد النسفية ﻷهل السنة والجماعة )اﻷشاعرة والماتريدية( ) 1/5
8
علوم حديث
المقدسي/أبو الفضل ﷴ بن طاهر
شروط اﻷئمة الستة ويليه )شروط اﻷئمة الخمسة(
3.00
225
السعيد وديدي ،الدكتور علوم القرآن  -تجويد
شروط قراءة القرآن الكريم وضوابطها
3.00
ً
عقيدة وحديث
أبي بكر ﷴ بن الحسين بن عبد ﷲ/اﻵجري
حديثا(
 10.00كتاب الشريعة ويليه )كتاب اﻷربعين
46
تصوف
ﷴ وفا الكبير ،الشيخ
شعائر العرفان في ألواح الكتمان
5.50
144
فقه عام
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
 10.00شعاع الشمس شرح فقه العبادات الخمس  -لونان
X
47
حديث وتصوف
القصري/عبد الجليل بن موسى
 14.00شعب اﻹيمان  -القصري
40
حديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
 125.00شعب اﻹيمان  1/9للبيهقي -مع الفهارس
5
الحراق الصوفي دراسات شعرية صوفية
الجامعية
شعر ﷴ الحراق الصوفي )تحقيق ودراسة وصفية تحليلية( )سلسلة الرسائل والدراسات ﷴ
 55كتاب ناشرون 14.00
القاضي أبي الفضل بن موسى/عياض اليحصبي شمائل نبوية وسيرة نبوية
الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص( كرتونيه )ابيض(
9.00
50
طب نبوي
اﻷصفهانيبن يوسف/التيفاشي
أحمد
الشفا في الطب المسند عن السيد المصطفى )ص( مختصر الطب النبوي ﻷبي نعيم
 135كتاب ناشرون 5.00
أدعية وأذكار
ﷴ محمود عبد ﷲ
الشفاء بالدعاء  -لونان
3.50
X
198
علوم حديث
أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر/الحدوشي
 41كتاب ناشرون  17.00شفاء التبريح من داء التجريح
أحكام فقهية
تقي الدين علي بن الكافي السبكي ،العﻼمة
 14.00شفاء السقام في زيارة خير اﻷنام )ص(  -شكري
X
42
أحكام فقهية
تقي الدين علي بن الكافي السبكي ،العﻼمة
شفاء السقام في زيارة خير اﻷنام
5.00
144
علم كﻼم وعقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 10.00شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
X
51
علم كﻼم
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
9.50
59
تصوف
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد )ص(
5.00
توزيع
154
حديث وعقيدة
عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي ،الدكتور
الشفاعة في الحديث النبوي  -دراسة وتخريج
9.50
68
شمائل نبوية
القاسمالدائم/الطيبي
أبيبن نور
المحمود
سيدنا
الشمائل المحمدية )الرياض البواسم على نفحات النسائم وربيع العوالم في شمائلعبد
5.00
135
شمائل نبوية
أبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة/الترمذي
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية )شموا(
6.00
80
شمائل النبي )ص( من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج  (1ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ شمائل نبوية وصلوات ﷴية
6.00
153
شمائل النبي )ص( من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج  (2ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ شمائل نبوية وصلوات ﷴية
6.00
135
ﷴ علي الشافعي المكي شمائل نبوية وتصوف
شمس اﻵفاق بنور ما للمصطفى من كريم اﻷخﻼق
8.50
76
الجواهرﷴ/البخشي الحلبي سير وتراجم وتصوف
شمس المفاخر في ذكر ذرية سلطان اﻷولياء اﻷكابر سيدي عبد القادر )وهو ذيل قﻼئد ﷴ بن
3.50
198
قراءات قرآنية
عثمان بن عمر/الناشري الزبيدي
الشمعة في انفراد الثﻼثة عن السبعة
3.50
180
العارف با سيدي ﷴ المرون تصوف وصلوات ﷴية
 14.00شموس اﻷنوار ومعادن اﻷسرار على صﻼة القطب اﻷكبر موﻻنا عبد السﻼم بن مشيش
47
فقه حنفي
لونان( المراغي وعبد القادر يوسف
الشهاب في توضيح الكتاب أو )التعليقات المفيدة على متن القدوري( )شموا  -عبد ﷲ
17.00
51
سياسة شرعية
أبي القاسم عبد ﷲ بن يوسف/النجاري المالقي
الشهب الﻼمعة في السياسة النافعة
8.50
74
سير وتراجم
علي سامي النشار
شهداء اﻹسﻼم في عهد النبوة
4.00
X
155
شوارق اﻷنوار من أدعية السادة اﻷخيار ويليه )فوائد قراءة سورة يس( ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد تصوف وأدعية وأذكار
3.00
200
علوم حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن مالك اﻷندلسي
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكﻼت الجامع الصحيح
7.00
X
74
علم كﻼم وتصوف
إسماعيل/النبهاني
الشيعة
يوسف بن
شواهد الحق في اﻻستغاثة بسيد الخلق ويليه )اﻷساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع
9.50
55
علوم إسﻼمية
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
 47كتاب ناشرون  14.00الشورى بين النظرية والتطبيق
الزروقيةأحمد زروق دراسات  -ترجمة  -تصوف
/حفيد الشيخ
)المدرسة
إدريس طيب
والحقيقة(
ﷴ
 41كتاب ناشرون  19.00الشيخ أحمد زروق )محتسب العلماء واﻷولياء  -الجامع بين الشريعة
سيد باغجوان ،الدكتور سير وتراجم وعلم كﻼم
 14.00شيخ اﻹسﻼم ابن كمال باشا وآراؤه اﻻعتقادية )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
49
سيرة ذاتية
مصطفى محيي الدين الهدوي اﻷروري المليباري
الشيخ معين الدين الجشتي اﻷجميري )حياته ودعوته وآثاره(
3.00
216
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور سير وتراجم وتصوف
 14.00شيخي سيدي حمزة شقور )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-7-
49
أبي ربيع سليمان بن علي/العفيف التلمساني

موضوع
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2012
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2013
2019
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2022
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2017
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2013
2009
2010
2008
2006

2002
2005
2017
2022

2008
2009
2004
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2017
2008
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2004
2022
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2018
2007

حرف الصاد
162 978-2-7453-2448-7

توزيع

3.00

الصارم البتار في التصدي للسحرة اﻷشرار

93

وحيد عبد السﻼم بالي

موضوعات منوعة

2015

ISBN

سعة

58 978-2-7451-6544-2
81 978-2-7451-1020-6
135 978-2-7451-5470-5
675 978-2-7451-3691-6
85 978-2-7451-4870-4
108 978-2-7451-8188-6
76 978-2-7451-5414-9
57 978-2-7451-4853-7
270 978-2-7451-2826-3
978-2-7451-5607-5

4

17 978-2-7451-6181-9
324 978-2-7451-6472-8
100 978-2-7451-6453-7
106 978-2-7451-6533-6
288 978-2-7451-5503-0
162 978-2-7451-7083-5
24 978-2-7451-2854-6
10 978-2-7451-2584-2
978-2-7451-5645-7

8

11 978-2-7451-4476-8
978-2-7451-2240-7

8

15 978-2-7451-7576-2
135 978-2-7451-7391-1
26 978-2-7451-2841-6
17 978-2-7451-6354-7
20 978-2-7451-1026-8
978-2-7453-2167-7

9

978-2-7451-0030-6

9

978-2-7451-1025-1

5

978-2-7451-2892-8

5

59 978-2-7451-5918-2
300 978-2-7451-3206-2
117 978-2-7451-4654-0
64 978-2-7451-5315-9
162 978-2-7451-7513-7
180 978-2-7451-3932-0
79 978-2-7451-6686-9
10 978-2-7451-4203-0
126 978-2-7451-3286-4
64 978-2-7451-7648-6
73 978-2-7451-4647-2
72 978-2-7451-7231-0
17 978-2-7451-1028-2
300 978-2-7451-1029-9
73 978-2-7451-4518-5
56 978-2-7451-6711-8
45 978-2-7451-8088-9
32 978-2-7452-0701-0
66 978-2-7451-4780-6
108 978-2-7453-7508-3
60 978-2-7451-1033-6
270 978-2-7451-4024-1
162 978-2-7451-2753-2
162 978-2-7451-6718-7
133 978-2-7451-1035-0
11 978-2-7451-5294-7
390 978-2-7451-3403-5
126 978-2-7451-3681-7
180 978-2-7451-4322-8
135 978-2-7451-5667-9
360 978-2-7451-6208-3
66 978-2-7451-8840-3
58 978-2-7451-9020-8
108 978-2-7451-3347-2
49 978-2-7451-1039-8
198 978-2-7451-8544-0

السعر $عنوان الكتاب
الصارم المسلول على شاتم الرسول )ص(  -كرتونيه
9.50
أحكام فقهية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/ابن عبد الهادي
الصارم المنكي في الرد على السبكي
5.00
علم كﻼم وعقيدة
أبي المعالي محمود شكري/اﻷلوسي البغدادي
صب العذاب على من سب اﻷصحاب
5.50
فقه عام
صﻼح الحداد الشريف
الصبح السافر فيما يحتاج إليه المسافر
2.00
علم كﻼم
شمس الدين ﷴ بن أشرف الحسيني/السمرقندي
الصحائف اﻹلهية )كتاب يحتوي على اﻹلهيات الشاملة لصفات ﷲ الذاتية(
8.50
دراسات إسﻼمية
محمود عيدان أحمد الدليمي ،الدكتور
الصحابة ومكانتهم عند المسلمين )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
6.00
أحمد عبد ﷲ كسار مسير الجنابي سير وتراجم وحديث
الصحابي الجليل أبو الدرداء ومروياته في الكتب الستة )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم
9.50
والكﻼم،الدكتور سير وتراجم وحديث
واﻻصولالعزاوي
أحمد كريم ﷴ
 12.00الصحابي الجليل طلحة بن عبيد ﷲ التيمي رضي ﷲ عنه وآراؤه الفقهية )اعﻼم الفقه
سير وتراجم
علية مصطفى مبارك/أم الفضل
صحابيات مجاهدات
3.50
حديث
الضياء المقدسي/أبي عبد ﷲ ﷴ
 150.00صحاح اﻷحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث 1/9
حديث
ابن خزيمة/ﷴ بن إسحاق
 42.00صحيح ابن خزيمة 1/3
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة من كتب العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني )لون واحد(  17المبارك أبو الفضل السلفي أدعية وأذكار وحديث
2.00
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة من كتب العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني )لون واحد(  24المبارك أبو الفضل السلفي أدعية وأذكار وحديث
6.00
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة من كتب العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني )لونان(  ×24المبارك أبو الفضل السلفي أدعية وأذكار وحديث
7.00
صحيح اﻷدعية واﻷذكار المنتخبة من كتب العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني )لونان(  ×17المبارك أبو الفضل السلفي أدعية وأذكار وحديث
2.50
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد أدعية وأذكار وحديث
صحيح اﻷذكار واﻷوراد واﻷدعية القادرية
4.00
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 24.00صحيح البخاري )مشكولة ومرقمة الكتب واﻷبواب واﻷحاديث( ]1م شموا[ لونان
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 50.00صحيح البخاري ) 1/4لونان(
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 60.00صحيح البخاري  1/5مع فهارس علمية  -لونان
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل/البخاري
 54.00صحيح البخاري  1/3مصورة عن طبعة إسطنبول )ابيض( 20×28
شرح حديث
أبي الحسن نور الدين ﷴ بن عبد الهادي/السندي
 60.00صحيح البخاري بحاشية اﻹمام السندي ) 1/4ابيض  -لونان(
عقيدة  -حديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
 54.00صحيح الجامع المصنف لشعب اﻹيمان 1/3
حديث نبوي  -فقه
أبي بكر أحمد بن ﷴ/ابن السني
صحيح الراوي في الفرائض والسنن
6.00
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 24.00صحيح مسلم ]1م شموا[ لونان
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 33.00صحيح مسلم ) 24×17 1/2ابيض( مشكول
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 20.00صحيح مسلم  1/2متن
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 65.00صحيح مسلم  1/5مع الفهارس تحقيق ﷴ فؤاد عبد الباقي
توزيع
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 65.00صحيح مسلم  1/5مع الفهارس ومخرجة اﻷحاديث
حديث
ﷴ بن خليفة اﻷبي وﷴ بن يوسف السنوسي
 130.00صحيح مسلم بشرح اﻷبي والسنوسي 1/9
حديث
يحيى بن شرف/النووي
شموا
زكريا
ورق
جديدة أبي
محيي الدين
 95.00صحيح مسلم بشرح النووي  1/10مع الفهارس  -مرقمة اﻻحاديث )طبعة
حديث
وليد أحمد السيد ،اﻷستاذ
صحيح وصايا الرسول )ص( في العقيدة والعبادات واﻵداب والمعامﻼت
9.50
تصوف وأخﻼق
أبو سعيد أحمد الخراز البغدادي
كتاب الصدق أو الطريق السالمة
3.00
أحمد الجنيدي الشافعي تصوف وصلوات ﷴية
الصدق والتحقيق لمن أراد أن يسير بسير أهل الطريق
6.00
سير وتراجم وأدب
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
الصديق أبو بكر )رضي ﷲ عنه(
9.50
دراسات إسﻼمية
عبد المؤمن أبو العينين علي حفيشه
الصديق في بيت النبوة
5.00
علم كﻼم
الفارض حجلة
يحيى/ابن أبي
معارضةبنابن
العباس أحمد
أبي في
صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح وهي خاتمة ديوان )غيث العارض
3.00
علم القراءات
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليمان
9.50
العمراني الخالدي ،اﻻستاذ تفسير قرآن وتصوف
)البحر المديد
عبد السﻼم
 65.00صريح العبارة وباهر اﻹشارة في جرد معاني البحر المديد الغزيرة وهو مختصر
علم كﻼم
ﷴ بن أحمد القرطبي
صفات ﷲ تعالى وما ورد فيها من اﻵي واﻷحاديث
5.50
دراسات قرآنية
رياض يونس الجبوري ،الدكتور
 12.00الصفات اﻹلهية المضافة في القرآن الكريم )معجم ودراسة دﻻلية(
عقيدة وحديث
ابن قيم الجوزية وابن أبي الدنيا ،اﻹمامان
صفة الجنة وما أعد ﷲ ﻷهلها من النعيم
8.50
عقيدة وحديث
رشيد ليزول ،اﻷستاذ
صفة الجنة ونعيمها
8.50
سير وتراجم
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 36.00صفة الصفوة 1/2
حديث وأخﻼق
الفريابي/أبو بكر
صفة النفاق وذم المنافقين
2.50
حديث وفقه عام
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
صفة وضوء النبي )ص( وصﻼته
8.50
)رحمهبنﷲعلوي المالكي الحسني سير وتراجم وتصوف
صفحات مشرقة من حياة اﻹمام السيد الشريف علوي بن عباس المالكي الحسني عباس
12.00
فقه
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
كتاب ناشرون  12.00صفوة اﻷحكام من نيل اﻷوطار وسبل السﻼم
أخﻼق ,سير وتر
موسى اﻷسود
 12.00صفوة اﻷخبار ومنتقى اﻵثار
توزيع
حديث وتصوف
ابن القيسراني/أبو الفضل ﷴ بن طاهر المقدسي
 12.00صفوة التصوف يشتمل على اقوال وافعال ائمة التصوف
أصول فقه
عبد الواحد ﷴ صالح القنزربي
صفوة في أصول الفقه
7.00
توزيع
حديث
المروزي/ﷴ بن نصر
 10.00كتاب الصﻼة
الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري فقه حنفي وأحكام فقهية
والعذبة(
صﻼت الجوائز في صﻼة الجنائز ويليها )المقالة العذبة في العمامة نور
3.00
فقه حنبلي
منهاأبي بكر/ابن قيم الجوزية
يفرغﷴ بن
عبد ﷲ
أبيأن
كتاب الصﻼة وحكم تاركها وسياق صﻼة النبي )ص( من حين كان يكبر إلى
3.50
ابن أبي عاصم الضحاك/أبي بكر أحمد بن عمرو حديث وصلوات ﷴية
كتاب الصﻼة على النبي )ص(
4.00
مجد الدين ﷴ بن يعقوب/الفيروزآبادي شمائل نبوية وصلوات ﷴية
الصﻼت والبشر في الصﻼة على خير البشر
4.50
X
ابن بشكوال/أبو القاسم خلف اﻷندلسي سير وتراجم وحديث
 70.00الصلة ومعه )التكملة لكتاب الصلة( ومعه )صلة الصلة( 1/6
يوسف بن إسماعيل/النبهاني شمائل نبوية وصلوات ﷴية
الصلوات اﻷلفية في الكماﻻت المحمدية  -لونان
2.50
يوسف بن إسماعيل/النبهاني شمائل نبوية وصلوات ﷴية
صلوات الثناء على سيد اﻷنبياء )ص( يليه )القول الحق وهادي المريد إلى طرق اﻷسانيد
4.00
الكبير/الكتاني الحسني صلوات ﷴية وتصوف
عبدالكائنات
علىبنسيد
الفيض ﷴ
الصﻼة
الصلوات الكتانية تحتوي على فتوح الجوارح المسمى )أدل الخيرات في أبي
5.00
كمال الدين/البكري سيرة نبوية وتصوف
اﻷكدار
مصطفى بن
الصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة لبعض ما ورد في فضائل الخلفاء ويليه )جالية
5.00
صالح العود فقه عام وأحكام فقهية
صناعة اﻷجبان الحديثة وحكم أكلها بأدلة الكتاب والسنة ونقول اﻷئمة وأقوال علماء اﻷمة
2.50
دراسات فقهية
أبي الطيب مولود السريري السوسي
 12.00الصناعة الفقهية )شموا(
عبد النور بن نوار بريبر دراسات  -أصول فقه
 14.00صوارف اﻷمر عن الوجوب وأثرها الفقهي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
الشنجيطي/ﷴ بن أبي مدين علم كﻼم وعلوم حديث
الصوارم واﻷسنة في الذب عن السنة
6.00
واللسان بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي علم كﻼم وسير وتراجم
العباس أحمد
الجنان
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ويليه )كتاب تطهير أبي
12.00
كمال الدين ﷴ بن ﷴ/ابن أبي شريف آداب إسﻼمية  -حديث
صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة
5.00

94

المؤلف

موضوع

تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية

علم كﻼم

سنة

2009
2007
2002
2007
2018
2009
2005
2003
2009
2009
2013
2012
2014
2014
2011
2022
2022

2014
2006
2021

2013
2017
2020
2020

2012
2019

2008
2022

2009
2001
2006
2007
2012
2003
2013
2009
2001
2012
2013
2011
2019

2013
2010
2016
2006
2012
2003
2013
2010
2008
2004
2006
2020

2008
2009
2018
2019

2011
2009
2018

ISBN

سعة

السعر $عنوان الكتاب
 12.00صور من سير رجال حول الرسول )ص( لونان
تصوف
ﷴ وفا الكبير ،الشيخ
الصور النورانية في العلوم السريانية ويليه )مفتاح السور(
5.50
ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ شمائل نبوية وتصوف
كتاب الصورة من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج (5
9.50
علوم قرآن
حسين عبيد الشمري ،الدكتور
صورة اﻵخر في الخطاب القرآني )دراسة نقدية جمالية(
6.00
دراسات قرآنية
نوافل يونس الحمداني ،الدكتورة
صورة المؤمن في التعبير القرآني )دراسة فنية(
9.50
علم كﻼم
صون المنطق والكﻼم عن فن المنطق والكﻼم ويليه )جهد القريحة( جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
8.50
علوم حديث
أبي عمرو عثمان الشهرزوري/ابن الصﻼح
صيانة صحيح مسلم من اﻹخﻼل والغلط وحمايته من اﻹسقاط والسقط
4.00
مواعظ
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
صيد الخاطر  -لونان
9.50

62 978-2-7451-3877-4
126 978-2-7451-5576-4
61 978-2-7451-6992-1
117 978-2-7451-6037-9
87 978-2-7451-7782-7
74 978-2-7451-5236-7
144 978-2-7451-3915-3
49 978-2-7451-5849-9

المؤلف

موضوع

علي بن كمال بن عبد ربه

سير وتراجم

سنة

2003
2007
2010
2008
2013
2007
2003
2014

حرف الضاد
8.50

72 978-2-7451-8881-6
13 978-2-7451-0045-0
30 978-2-7451-1042-8

48.00
X

20.00

108 978-2-7451-3856-9

6.00

84 978-2-7451-5908-3

7.00

68 978-2-7451-4733-2

9.50

978-2-7451-3713-5

7

180 978-2-7451-5463-7

95.00
3.50

53 978-2-7451-7278-5

12.00

180 978-2-7451-3448-6

3.50
5.00

978-614-496-098-1

20 978-2-7451-5994-6

كتاب ناشرون 30.00

36 978-2-7451-9045-1

20.00

14 978-2-7451-9462-6

70.00

ضحك النبي )ص( )الجامع للشمائل (-2-
أبي جعفر ﷴ بن عمرو بن موسى/العقيلي
كتاب الضعفاء الكبير 1/4
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين 1/2
محمود عايش متولي
ضمانات العدالة في القضاء اﻹسﻼمي
أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
ضوء الشمس في معرفة أحوال النفس
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
ضوء الشموع شرح كتاب الجوع للحافظ ابن أبي الدنيا
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
الضوء الﻼمع ﻷهل القرن التاسع 1/6
ﷴ محفوظ بن المختار فال الشنقيطي
الضوء المشرق على سلم المنطق لﻸخضري
عبد الكريم عمر عبد الكريم الشقاقي ،الدكتور
الضوابط اﻷصولية لﻼجتهاد في السياسة الشرعية
محمود شمس الدين أمير الخزاعي
ضوابط البلوغ عند الفقهاء
إلياس قبﻼن ،الدكتور
الضوابط الفقهية المستخرجة من رد المحتار )شموا(
مصطفى بن كمال الدين/البكري
الضياء الشمسي على الفتح القدسي شرح ورد السحر للبكري 1/2
أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن القروي/حلولو
الضياء الﻼمع في شرح جمع الجوامع لﻺمام تاج الدين السبكي )شموا(
الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي في فروع الحنفية ) 1/3شموا( أبي البقاء أحمد القرشي الحنفي/ابن الضياء
وائل حافظ خلف

شمائل ﷴية

2016

حديث وسير وتراجم

2012

حديث وسير وتراجم
سياسة شرعية

2003

تصوف وأخﻼق

2010

حديث وأخﻼق

2005

سير وتراجم

2003

علم المنطق

2020

دراسات فقهية

2012

فقه مقارن

2002

قواعد الفقه الحنفي

2022

تصوف

2013

أصول فقه

2021

فقه حنفي

2020

دراسات  -حديث

2020

حديث وفقه عام

2008

دراسات في الطب

2014

حرف الطاء
 18.00طائفة الغرباء المغبوطين
40
الطالع السعيد في فضائل العيد
3.50
216
حشﻼفي حميد ،اﻷستاذ الدكتور
الطب الروحاني وعلم النفس الديني )المرض والموت(
6.00
162
ﷴ محمود عبد ﷲ
الطب في القرآن والسنة
3.00
225
ﷴ محمود عبد ﷲ
الطب القرآني غذاء ودواء
6.00
135
حسن محجوب وسعيد محمود
طب القلوب في محو الخطايا والذنوب
4.00
180
عمر أحمد الراوي
طب القلوب عند اﻹمامين الجليلين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية
8.00
46
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الطب النبوي )لونان(
9.00
50
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
الطب النبوي من كﻼم اﻹمامين البخاري وابن حجر
8.50
76
المقدسي
الدينص
أحمد/ضياء ﷴ
النبيبنالمصطفى
)أقيسةالواحد
ﷴ بن عبد
الطب والرقيات واﻷمراض والكفارات من الحديث النبوي الشريف ويليه
3.50
225
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
طبقات اﻷولياء -كرتونيه
9.50
X
55
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 14.00طبقات الحفاظ
38
أبو الحسين ﷴ بن أبي يعلى وابن رجب الحنبلي
 45.00طبقات الحنابلة  1/4مع الذيل
X
16
علي الحسن بن ﷴ/الكوهن الفاسي
الشاذلية(
طبقات الشاذلية الكبرى )المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات السادة أبي
6.00
X
108
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي
 75.00طبقات الشافعية الكبرى  1/6مع الفهارس
7
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
 15.00طبقات الشافعية ) 1/2جزءان بمجلد واحد(
30
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
الطبقات الصغرى
3.50
176
أبي عبد الرحمن ﷴ بن الحسين/السلمي
 14.00طبقات الصوفية ويليه )ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات(
51
)شموا( إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
طبقات الفقهاء الشافعيين وبذيله )ذيل الطبقات ﻻبن قاضي شهبة(  1/2أبي الفداء
30.00
24
الجعدي/عمر بن علي بن سمرة
طبقات فقهاء اليمن
7.00
X
60
ﷴ بن منيع الهاشمي البصري/ابن سعد
 105.00الطبقات الكبرى  1/9مع الفهارس
6
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 12.00الطبقات الكبرى المسماة )لواقح اﻷنوار في طبقات اﻷخيار( كرتونيه
40
أبي ﷴ عبد ﷲ/أبي الشيخ اﻷصبهاني
 18.00طبقات المحدثين بأصبهان 1/2
27
شمس الدين ﷴ بن علي بن أحمد/الداوودي
 14.00طبقات المفسرين  -للداودي
40
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
طبقات المفسرين  -السيوطي
7.00
105
صفي الدين التلمساني
 14.00طراز الكم المذهب في اﻷذكار الواردة من الكتاب والسنة
49
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
 60.00طرح التثريب في شرح التقريب 1/4
13
الشرعية أبي بكر/ابن قيم الجوزية
عبد ﷲ ﷴ بن
السياسة
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو )الفراسة المرضية في أحكام أبي
7.00
74
جاسم العريضي
المالية
الشرعيةغانم
اﻷحكامعمرو أحمد
الطرق المستقيمة لبيان جواز دفع القيمة في الزكوات والكفارات وكثير من أبي
6.00
135
الغماري
المرتضى
الصديق
الترجيح
بن ﷴ/ابن
وسائل
الفيض أحمد
أبي ويليه
الطرق المفصلة لحديث أنس في افتتاح قراءة الفاتحة في الصﻼة بالبسملة
3.00
288
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور
الطريق إلى الحب )رسالة في التصوف(
 135كتاب ناشرون 7.00
أبي الفتوح عبد ﷲ بن عبد القادر/التليدي
طريق الجنة
8.50
70
أبي عبد ﷲ ﷴ بن القاسم/القندوسي
طريق المعراج إلى حضرة صاحب التاج
 315كتاب ناشرون 3.00
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
طريق الهجرتين وباب السعادتين
8.00
36
الطاهر بدوي ،الشيخ
طريقة التلقيح حول حقيقة سيدنا المسيح )عليه السﻼم(
2.50
328
عﻼء الدين ﷴ بن أحمد/اﻷسمندي السمرقندي
 12.00طريقة الخﻼف بين اﻷسﻼف
47
أبي الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصيادي
الطريقة الرفاعية
5.00
144
الدين الكيﻼني ،السيد
القادر
عبدشرف
ميعاد
الطريقة القادرية )أصولها وقواعدها( ويليه )نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ
 85كتاب ناشرون 8.50 X
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ
 14.00طريقك إلى الجنة  -لونان
47
أبي الفيض ﷴ بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
الطﻼسم في الكماﻻت المحمدية
 192كتاب ناشرون 4.00

978-2-7451-6014-0

عبد الرحمن صابر حسين حموده العقبي

978-2-7451-5964-9

ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي

978-2-7451-8090-2
978-2-7451-1047-3
978-2-7451-1043-5
978-2-7451-1044-2
978-2-7451-3792-0
978-2-7451-5763-8
978-2-7451-3766-1
978-2-7451-3777-7
978-2-7451-4537-6
978-2-7451-1048-0
978-2-7451-1049-7
978-2-7451-3294-9
978-2-7451-2856-0
978-2-7451-3497-4
978-2-7451-2619-1
978-2-7451-5837-6
978-2-7451-8634-8
978-2-7451-1058-9
978-2-7451-1052-7
978-2-7451-5587-0
978-2-7451-1055-8
978-2-7451-3328-1
978-2-7451-1056-5
978-2-7451-3933-7
978-2-7451-2685-6
978-2-7451-1064-0
978-2-7451-7238-9
978-2-7451-4136-1
978-2-7451-8224-1
978-2-7451-6909-9
978-2-7451-7515-1
978-2-7451-1066-4
978-2-7451-6350-9
978-2-7451-1067-1
978-2-7451-4541-3
978-2-7451-8121-3
978-2-7451-5885-7
978-2-7451-8589-1

95

طب وطب نبوي
طب وطب نبوي
أخﻼق

2007

تصوف

2022

طب نبوي وحديث

2020

طب نبوي وحديث

2003

طب نبوي وحديث

2003

سير وتراجم وتصوف

2011

سير وتراجم وحديث

2021

سير وتراجم  -حنبلي
سير وتراجم وتصوف

2005

سير وتراجم  -شافعي

2021

سير وتراجم  -شافعي

2021

سير وتراجم وتصوف

2019

سير وتراجم وتصوف

2020

تراجم وطبقات

2018

سير وتراجم
سير وتراجم وحديث

2017

سير وتراجم وتصوف

2022

سير وتراجم وحديث
سير وتراجم

2002

سير وتراجم

2019

تصوف وأدعية وأذكار

2004

حديث وفقه مقارن

2012

سياسة شرعية

2011

فقه عام وأحكام فقهية

2011

فقه مالكي وأحكام فقهية

2004

تصوف

2014

أخﻼق

2010

خصائص نبوية

2015

أخﻼق وعقيدة
علم كﻼم

2009

فقه مقارن
تصوف

2006

تصوف

2014

أخﻼق

2008

تصوف

2020

ISBN

سعة

170 978-2-7451-1068-8
72 978-2-7451-4081-4
112 978-2-7451-1070-1

X

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
طلب العلم وطبقات المتعلمين
4.00
طهارة القلوب والخضوع لعﻼم الغيوب
9.00
كتاب الطهور
4.00

ﷴ بن علي/الشوكاني
عبد العزيز الدريني
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي

موضوع

سنة

سير وتراجم وأخﻼق
تصوف وأخﻼق

2003

حديث

حرف الظاء
72 978-2-7451-4893-3

9.00

56 978-2-7451-9730-6

12.00

61 978-2-7451-0052-8

12.00

الظاهر عند ابن حزم )دراسة أصولية فقهية(
بوقدون ،الدكتور
الجامعية
الحسان
ظاهرة اختﻼف الروايات واﻷقوال الفقهية في المذهب المالكي )سلسلة الرسائل والدراسات
اللكنوي/عبد الحي بن ﷴ
ظفر اﻷماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث

أحمد عيسى يوسف العيسى ،الدكتور

أصول فقه

2006

دراسات  -فقه مالكي

2021

علوم حديث

حرف العين
العائدون الى ﷲ ويليه )مختارات من كتاب التوابين(
4.00
180
 95.00عارضة اﻷحوذي بشرح صحيح الترمذي  1/8مع الفهارس  -لونان
6
حديث وعقيدة
عبد الحق بن عبد الرحمن اﻹشبيلي/ابن الخراط
كتاب العاقبة
8.00
72
2011
عالم الجن )أحكامه وعﻼقته باﻹنس في ضوء الشرع  -ما يوجد في الثقافة الشعبية المغربيةرشيد ليزول ،اﻷستاذ فقه عام وعلوم خفية
5.50
135
مصطفى بوجناحدراسات  -تاريخ  -مقارنة أديان 2022
 10.00عالم الجنة والخلود في مدونات الشرق القديم والديانات السماوية )دراسة مقارنة(
72
2011
عالم السحر )أحكامه وعﻼقته بالجن في ضوء الشرع  -ما يوجد في الثقافة الشعبية المغربيةرشيد ليزول ،اﻷستاذ فقه عام وعلوم خفية
3.50
198
2003
عقيدة
يحيى مراد ،الدكتور
 14.00عالم الغيب بين الوحي والعقل  -دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة
38
2007
فقه شافعي
المزجد/صفي الدين أبو العباس ابن المذحجي
 48.00كتاب العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي واﻷصحاب 1/4
14
2014
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
العبادلة
8.50
72
2008
فقه عام
الطاهر بدوي ،الشيخ
عبر أجواء رمضان المبارك
3.00
192
2011
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس سير وتراجم وتاريخ
 12.00عبر اﻻشجان من سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان )رضي ﷲ عنه(
56
حديث وسيرة نبوية
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة
5.00
90
2022
شروح  -منظومات  -قراءات قرآنية
العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
والفخارية
السﻼم
القيسية
عبقرية العباقرة في تحقيق الرسم القرآني والقراءات المتواترة للمنظومتين عبد
12.00
60
عقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
العبودية
2.50
500
2007
سير وتراجم وأدب
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
عثمان بن عفان بين الخﻼفة والملك
4.00
180
2002
سير وتراجم وأدب
ﷴ رضا
عثمان بن عفان )ذو النورين( مجلد
7.00
85
2007
سير وتراجم وأدب
ﷴ رضا
عثمان بن عفان )ذو النورين( كرتونيه  -لونان
6.00
85
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي علوم القرآن وعلم كﻼم
عجائب القرآن
4.00
X
155
البقرة( علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي تفسير قرآن وتصوف 2007
سورة الدين ﷴ
عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن )تفسير محيي
9.00
72
2004
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني علوم القرآن وحديث
 12.00العجاب في بيان اﻷسباب )أسباب نزول القرآن(
55
2018
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
العجالة
 240كتاب ناشرون 3.50
2004
سيرة نبوية
الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
العراقي
الحسين عبد
ﷴ
العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية ﻷبي الفضل عبد الرحيم بن
9.00
70
2008
فقه شافعي
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
 54.00عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 1/4
توزيع
12
2014
فقه مقارن وحديث
أبي إبراهيم ﷴ بن إسماعيل/اﻷمير الصنعاني
 54.00العدة على إحكام اﻷحكام شرح عمدة اﻷحكام ﻻبن دقيق العيد 1/4
11
2002
أصول فقه حنبلي
أبي يعلى ﷴ بن الحسين/الفراء الحنبلي
 24.00العدة في أصول الفقه 1/2
25
2005
فقه مالكي
مالكأحمد بن يحيى/الونشريسي التلمساني
العباس
اﻹمام
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق في مذهب أبي
12.00
53
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ أدعية وأذكار وحديث
عدة الحصن الحصين من كﻼم سيد المرسلين
2.50
200
2013
حديث
بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم/المقدسي
 12.00العدة شرح العمدة )جزءان بمجلد واحد(
43
2019
أخﻼق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
7.00
72
2007
تصوف
أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
الوقت
العباس
حوادث
عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق القصد وذكر أبي
5.50
126
فرائض ومواريث
ابن الفرضي/إبراهيم بن عبد ﷲ
 17.00العذب الفائض شرح عمدة الفارض على منظومة عمدة كل فارض
40
2007
مدائح نبوية
أبي العباس أحمد بن عبد الحي/الحلبي
عرائس اﻷفكار في مدائح المختار
7.00
85
حديث
ﷴ السعيد بن إبراهيم/سند
العرائس الحسان في نفائس أحاديث سيد اﻷكوان
4.50
163
،الشيخ فقه شافعي وفقه مقارن 2004
واﻵفات
الحظرالهيتي
عليمنبن عطية
عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر ويليه أحكام النظر إلى المحرمات ومافيه
3.00
180
2019
تصوف
مصطفى بن كمال الدين/البكري
 74كتاب ناشرون  12.00العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس النفسية
2007
قصص القرآن
عرائس القرآن ونفائس الفرقان وفراديس الجنان المعروف بقصص اﻷنبياء  1/2ﷴ بن بسطام الخوشابي ،الشيخ
24.00
24
2003
علم كﻼم وحديث
لونانﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
بالمشركين(عبد ﷲ
أبي
كتاب العرش ويليه )تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه
5.00
135
2004
عقيدة وحديث
ﷴ بن أبي شيبة
العرش ويليه مسألة العلو ويليه ذم التأويل ويليه الكﻼم على الصفات
3.50
180
2007
حديث
الكشميري/ﷴ انور شاه بن معظم شاه
 70.00العرف الشذي شرح سنن الترمذي  1/4لونان
10
الهﻼلي المغربي/أبي العباس أحمد علم القراءات وتجويد 2009
عرف الند في حكم حذف حرف المد في القراءات والتجويد
5.50
135
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي حديث وأشراط ساعة 2006
العرف الوردي في أخبار المهدي
8.50
85
2022
دراسات  -فقه
حسن الحمداني
الجامعية
والدراسات فتحي
بدر
 10.00العرف والعادة وأدلتهما من الكتاب والسنة ومجالهما في الفقه )سلسلة الرسائل
76
2007
تصوف
ﷴ وفا الكبير ،الشيخ
العروش اﻹنسانية أو تأصيل اﻷزمان وتفصيل اﻷكوان وفي مقدمته )النفحة الرحمانية
8.50
89
حديث وأخﻼق
أبي سليمان حمد بن ﷴ بن إبراهيم/الخطابي
العزلة
3.00
210
2015
فقه شافعي
أبي القاسم عبد الكريم بن ﷴ/القزويني
 210.00العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير( 1/14
3
2013
مقارنة اﻷديان
واليهود(الدين صالح بن الحسين/الجعفري
أبي البقاء تقي
العشر المسائل المشهور بـ )بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى
 81كتاب ناشرون 9.00
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
عصمة اﻷنبياء
3.50
198
2019
عقيدة
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
عصمة اﻻنبياء  -محقق
9.50
70
2021
مقارنة أديان
يحيى المعاضيدي
الجامعية
والدراسات هاشم
عصمة اﻷنبياء في اﻷديان السماوية الثﻼثة )دراسة مقارنة( )سلسلة الرسائل إكرام غانم
10.00
52
السنيةالعمراني الخالدي ،اﻻستاذ تصوف  -مناقب نبوية 2015
الطلعة السﻼم
عبد
العطايا اﻹلهية السرمدية على سيدنا ﷴ خير البرية )ص( وعلى أمته ذات
 75كتاب ناشرون 9.50
بن أبي بكر اﻷشكل ،الشيخ تصوف وسير وتراجم 2008
سره
العطر الوردي في كرامات ومبشرات وعلوم سيدي الشيخ إسماعيل الجبرتي )قدس ﷴ
14.00
53
2007
أخﻼق
مصطفى الغﻼييني ،الشيخ
عظة الناشئين )كتاب أخﻼق وآداب واجتماع(
4.00
X
189
حديث وتصوف
أبي ﷴ عبد ﷲ/أبي الشيخ اﻷصبهاني
 12.00كتاب العظمة
49
2016
شمائل ﷴية
ﷴ الرابع نوراني البدري
 12.00عظمة الرسول )ص( تتجلى في القرآن والسنة
53
علوم قرآن
عبد القادر أحمد عطا
عظمة القرآن
4.50
X
125
2020
عقيدة
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي
العقد اﻷصغر للقلب اﻷصغر
4.00
280

978-2-7451-3390-8

علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ

أخﻼق

2002

978-2-7451-1072-5

أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي

حديث

2011

978-2-7451-1073-2
978-2-7451-7232-7
978-614-496-052-3
978-2-7451-7233-4
978-2-7451-3844-6
978-2-7451-4888-9
978-2-7451-4325-9
978-2-7451-5878-9
978-2-7451-7127-6
978-2-7451-1075-6
978-2-7451-9530-2
978-2-7451-1076-3
978-2-7451-5364-7
978-2-7451-1077-0
978-2-7451-5366-1
978-2-7451-1078-7
978-2-7451-5143-8
978-2-7451-4196-5
978-2-7451-9012-3
978-2-7451-4201-6
978-2-7453-3535-3
978-2-7451-2686-3
978-2-7451-3626-8
978-2-7451-4848-3
978-2-7451-1079-4
978-2-7451-1080-0
978-2-7451-0044-3
978-2-7451-5369-2
978-2-7451-2594-1
978-2-7451-5206-0
978-2-7451-1082-4
978-2-7451-4441-6
978-2-7451-5317-3
978-2-7451-5291-6
978-2-7451-3810-1
978-2-7451-4400-3
978-2-7451-5296-1
978-2-7451-6231-1
978-2-7451-5038-7
978-2-7451-8703-1
978-2-7451-5476-7
978-2-7451-1083-1
978-2-7451-1084-8
978-2-7451-7973-9
978-2-7451-1087-9
978-2-7451-8707-9
978-2-7451-9214-1
978-2-7451-7783-4
978-2-7451-5655-6
978-2-7451-3295-6
978-2-7451-1088-6
978-2-7451-8423-8
978-2-7451-1089-3
978-2-7451-9664-4

96

ISBN
978-2-7451-9132-8
978-2-7451-6930-3
978-2-7451-4386-0
978-2-7451-8571-6
978-2-7451-8334-7
978-2-7451-6450-6
978-2-7451-5107-0
978-2-7451-5007-3
978-2-7451-6029-4
978-2-7451-3485-1
978-2-7451-1090-9
978-2-7451-4825-4
978-2-7451-8588-4
978-2-7451-3172-0
978-2-7451-7473-4
978-2-7451-9152-6
978-2-7451-4704-2
978-2-7451-8600-3
978-2-7451-5433-0
978-2-7451-5948-9
978-2-7451-1094-7
978-2-7451-2314-5
978-2-7451-8079-7
978-2-7451-8710-9
978-2-7451-5786-7
978-2-7451-7854-1
978-2-7451-7196-2
978-2-7451-9749-8
978-2-7451-6016-4
978-2-7451-6665-4
978-2-7451-9235-6
978-2-7451-7971-5
978-2-7453-3208-6
978-2-7451-5115-5
978-2-7451-4364-8
978-2-7451-5225-1
978-2-7451-4965-7
978-614-496-069-1
978-2-7451-6726-2
978-2-7451-3628-2
978-2-7451-3590-2
978-2-7451-4880-3
978-2-7451-7044-6
978-2-7451-6946-4
978-2-7451-9819-8
978-2-7451-1095-4
978-2-7451-4098-2
978-2-7451-5346-3
978-2-7451-4525-3
978-2-7451-1096-1
978-2-7451-5632-7
978-2-7451-9665-1
978-2-7451-7706-3
978-2-7453-2463-0
978-2-7451-4239-9
978-2-7451-8561-7
978-2-7451-8255-5
978-2-7451-7276-1
978-2-7453-7820-6
978-2-7451-5025-7
978-2-7451-5938-0
978-2-7451-8066-7
978-2-7451-3457-8
978-2-7451-7618-9
978-2-7451-8228-9
978-2-7451-8276-0

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 32كتاب ناشرون  24.00عقد التحكيم في الفقه اﻹسﻼمي والقانون الوضعي
2010
فقه مالكي
أبي ﷴ جﻼل الدين عبد ﷲ/ابن شاس الخﻼل
 36.00عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 1/2
18
2009
جعفر ابن السيد حسن/البرزنجي المدني سيرة نبوية وتصوف
عقد الجوهر في مولد النبي اﻷزهر
1.50
540
2017
سيرة ذاتية  -عقيدة
أحمد بن داوود/القاضي اﻷخضري
العقد الجوهري في التعريف بالقطب الشيخ سيدي عبد الرحمن اﻷخضري
5.00
180
2014
فقه
أحمد شاه بن عبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
عقد الجيد في أحكلم اﻻجتهاد والتقليد
3.50
225
يوسف بن يحيى بن علي/السلمي الشافعي أشراط الساعة وحديث 2009
عقد الدرر في أخبار المنتظر  -كرتونيه
7.00
76
اﻷبرار(الوهاب بن أحمد بن بركات اﻷحمدي شمائل نبوية وتصوف 2007
عبد
عقد الزبرجد من حروف سيدنا ﷴ )ص( ويليه إبداء الخفا ويليه )فخر
9.50
57
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ تجويد قرآن وقراءات 2009
العقد الفريد في علم التجويد على قراءة ورش السديد
3.50
216
2008
تجويد قرآن
العقد الفريد في شرح القصيدة الجزرية وعلم التجويد برواية حفص عن عاصممريم إبراهيم جندلي ،الحاجة الجامعة
3.50
180
أبي اﻹخﻼص حسن بن عمار/الشرنبﻼلي فقه حنفي وأصول فقه 2007
العقد الفريد لبيان الراجح من الخﻼف بجواز التقليد
4.00
198
سير وتراجم
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
 18.00العقد المذهب في طبقات حملة المذهب
42
أبي الفرج نور الدين علي بن برهان/الحلبي أحكام فقهية وعلوم خفية 2005
عقد المرجان فيما يتعلق بالجان
3.50
225
يونس عبد ﷲ ﷴ الدخي العبادي شروح شعر  -مواعظ 2017
عقد المرجان على نصيحة اﻹخوان ومرشدة الخﻼن المشهورة بـ )ﻻمية ابن الوردي(
3.00
208
2001
أصول فقه
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
 18.00العقد المنظوم في الخصوص والعموم
36
ً
 14.00العقل )بين الفرق اﻹسﻼمية  -قديما ً
2012
علم كﻼم
أحمد محمود ﷴ عابد
وحديثا(
51
شبير أحمد العثمانيدراسات إسﻼمية  -علم الكﻼم 2020
العقل والنقل )شموا(
3.50
252
2004
حديث وأخﻼق
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
عقوبة أهل الكبائر 17×12 -
2.00
450
2016
فقه
الحسيني/مرتضى الزبيدي
الستةبن أوﷴبعضهم
الفيض ﷴ
 19.00عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب اﻹمام أبي حنيفة فيما وافق فيهاأبياﻷئمة
43
2007
علوم الحديث
أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي
عقود الدرر في علوم اﻻثر
9.00
74
2008
فقه حنفي
ابن عابدين/ﷴ أمين بن عمر بن عبد العزيز
 36.00العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية في الفقه الحنفي 1/2
20
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 30.00عقود الزبرجد على مسند اﻹمام أحمد 1/2
25
2017
دراسات فقهية
الدكتور
الجامعية
والدراسات،الشيخ
الرسائلعثمان جرادي
عقود الزواج المعاصرة بين الصحة والفساد )دراسة فقهية مقارنة( )سلسلة علي
14.00
60
2014
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية
 270كتاب ناشرون 3.50
2017
عقيدة
أحمد/زروق الفاسي البرنسي
وشروحه
كتبه أحمد بن
خﻼلالعباس
عقيدة اﻹمام العارف با شهاب الدين أبي العباس أحمد زروق من أبي
 51كتاب ناشرون 12.00
2009
عقيدة وعلم كﻼم
حكيمة شامي ،الدكتورة
العقيدة اﻹسﻼمية في الغرب اﻹسﻼمي )عبد الحميد بن باديس أنموذجا(
3.50
198
2014
دراسات عقدية
كمال الدين نور الدين مرجوني البوغيسي ،الدكتور
 24.00العقيدة اﻹسﻼمية والقضايا الخﻼفية عند علماء الكﻼم )دراسة مقارنة(
41
2022
عقيدة وعلم كﻼم
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
 28كتاب ناشرون  20.00العقيدة اﻹسﻼمية ومذاهبها )طبعة مزيدة ومنقحة(
2021
دراسات  -عقيدة
عبد الغني العمومري
العقيدة اﻷشعرية وأدلتها )شموا(
4.00
192
2022
دراسات  -عقيدة
العقيدة اﻷشعرية من منظور الفكر اﻹسﻼمي المعاصر من التطبيق إلى الفاعلية الحضارية ﷴ بنتاجة ،الدكتور
15.00
50
2010
علم كﻼم وتصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
عقيدة اﻹمام الشعراني من خﻼل بعض مؤلفاته
9.00
72
عبد السﻼم رياح ،الدكتور دراسات إسﻼمية  -عقيدة 2019
عقيدة التوحيد وأثرها في إتقان العمل واﻹبداع فيه
9.00
96
2019
دراسات  -عقيدة
سلمان السامرائي
الجامعية
جاسم داود
 18.00العقيدة عند اﻹمام مجد الدين ﷴ بن يعقوب الفيروز آبادي )سلسلة الرسائل والدراسات
51
2009
عقيدة
أبي بكر جابر/الجزائري
عقيدة المؤمن  -لونان
8.50
توزيع
72
2006
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
 12.00العقيدة الوسطى وشرحها
59
2017
علم كﻼم
ﷴ زاهد بن حسن بن علي/الكوثري
 17.00العقيدة وعلم الكﻼم من أعمال اﻹمام ﷴ زاهد الكوثري
38
2006
عقيدة
عواد سلمان ابو عاذره ،الشيخ
العقيدة يقينا ﻻ تلقينا
3.50
198
2009
سير وتراجم
والكﻼمأحمد صالح السامرائي
بكر حازم
واﻻصول
عكرمة بن عبد ﷲ البربري وأثره في التفسير وعلوم القرآن )اعﻼم الفقه أحمد أبو
14.00
47
ً
 25.00اﻹمام عﻼء الدين السمرقندي )فقيها ً
2022
دراسات  -تراجم
الجامعيةالرحمن ساكو حسين ،الدكتور
عبد
واصوليا( )سلسلة الرسائل والدراسات
32
ﷴ علي أمين الزمناكويي فقه عام وسياسة شرعية 2010
الجامعية
العﻼقات اﻻجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين )سلسلة الرسائل والدراسات محمود
 63كتاب ناشرون 9.50
2004
أشراط الساعة
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
عﻼمات يوم القيامة 17×24 -
5.50
135
2005
أشراط الساعة
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
عﻼمات يوم القيامة 17×12 -
2.00
X
264
2006
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازي سير وتراجم وحديث
 21.00كتاب العلل 1/2
26
2013
علل  -رواة
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد/الدارقطني
 180.00علل الدارقطني أو العلل الواردة في اﻷحاديث النبوية 1/9
5
2011
حديث
أبي طالب عقيل/ابن عطية القاضي
علل الترمذي الكبير
8.50
84
2021
حسين ﷴ مصطفى ،الدكتور دراسات  -فقه مقارن
اﻷربعة
العلل القادحة عند الفقهاء وأثرها في اختﻼف اﻷحكام الفقهية تطبيقا ً على المذاهبأحمد
10.00
60
2003
حديث
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 24.00العلل المتناهية في اﻷحاديث الواهية 1/2
24
2005
أصول فقه
أبو شامة المقدسي
علم اﻷصول فيما يتعلق بأفعال الرسول )ص(
8.50
81
2020
أصول فقه
عبد الوهاب بن عبد الواحد/خﻼف
علم أصول الفقه )طبعة جديدة منقحة ومزيدة  -ورق شموا  -لونان(
4.00
112
2006
علم كﻼم
عبد الرحمن كمال ﷴ ،الدكتور
 18.00علم أصول الدين وأثره في الفقه اﻹسﻼمي
43
علوم حديث
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
علم الحديث
5.50
120
2007
علوم الحديث
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
علم الحديث )كتاب في مصطلح الحديث(
3.50
243
2020
تقي الدين الندوي ،اﻷستاذ الدكتور علوم الحديث  -تراجم
علم رجال الحديث )شموا(
9.50
82
2012
عقيدة
العلم الشامخ في ايثار الحق على اﻵباء والمشايخ ويليه )اﻷرواح النوافخ( ضياء الدين صالح بن المهدي/المقبلي
14.00
43
أخﻼق
أبي بكر جابر/الجزائري
العلم والعلماء
5.50
توزيع
75
2014
آداب إسﻼمية
ﷴ بن علي بن عطية الحارثي/أبي طالب المكي
علم القلوب
8.50
76
2016
مقارنة اﻷديان
،الدكتور
الجامعية
والدراساتالشرقاوي
حمدي عبد ﷲ
 18.00علم مقارنة اﻷديان في التراث الفكري اﻹسﻼمي )منهجا وقضايا( )سلسلة الرسائل
38
2020
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني أدعية وأذكار  -حديث
 19.00العلم الهيب في شرح الكلم الطيب )شموا(
38
2012
عبد الغفور ﷴ طه القيسي ،الشيخ الدكتور أخﻼق وتفسير قرآن
العلم والعلماء في القرآن الكريم
5.00
135
2013
إسﻼميات
أ كريسي موريسون
العلم يدعو لﻺيمان
2.50
توزيع
212
2020
تراجم
الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
باديس -
قحطان عبد
 36كتاب ناشرون  19.00علماء عاملون )عبد القادر الجيﻼني  -ﷴ عبده  -ﷴ رضا  -عبد الحميد بن
قاسم شهاب صباح سياسة شرعية وتاريخ 2008
العلماء منارات الحكام
5.50
144
2019
عقيدة
شمس الدين ﷴ بن أحمد/ابن قايماز الذهبي
 14.00العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح اﻷخبار وسقيمها
55
2002
أخﻼق
سيد عبد العاطي ﷴ
علو الهمة في محبة ﷲ ورسوله )ص(
4.00
180
2013
دراسات حديثية
سردار دميرل ،الدكتور
 14.00علوم الحديث بين أهل السنة والجماعة والشيعة اﻹمامية اﻻثني عشرية
53
2015
علوم الحديث
قحطان الدوري ورشدي عليان وكاظم الراوي
علوم الحديث ونصوص من اﻷثر
 70كتاب ناشرون 9.00
2014
علوم القرآن
ﷴ قاسم الشوم ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00علوم القرآن ومناهج المفسرين
55
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور

97

موضوع

سنة

دراسات فقهية

2017

ISBN

السعر$

سعة

52 978-2-7451-9458-9

12.00

135 978-2-7451-7093-4

6.00

135 978-2-7451-4953-4

5.50

72 978-2-7451-5368-5

7.00

75 978-2-7451-6795-8

9.00

135 978-2-7451-8150-3

6.00

50 978-614-496-003-5

18.00

38 978-2-7451-1102-9

12.00

432 978-2-7451-3874-3

2.50

73 978-2-7451-5742-3

9.00

64 978-2-7451-5993-9

9.50

12 978-2-7451-1100-5

60.00

80 978-2-7451-8046-9

8.50

978-2-7451-6263-2

5

100 978-2-7451-1101-2

105.00
X

6.00

61 978-2-7451-3923-8

9.50

180 978-2-7451-4967-1

3.50

60 978-2-7451-6908-2

8.00

978-2-7451-2269-8

250.00

2

51 978-2-7451-9471-8
978-2-7451-9083-3

24.00
85.00

9

70 978-2-7451-5367-8
160 978-2-7451-1104-3

7.00
X

216 978-2-7451-5350-0

5.50
3.50

20 978-2-7451-8504-4

42.00

108 978-2-7451-4065-4

6.00

68 978-2-7451-1106-7

9.50

300 978-614-496-012-7

كتاب ناشرون 3.00

6

95.00

62 978-2-7451-7890-9

14.00

144 978-2-7451-4592-5

5.50

978-2-7451-4989-3

54 978-2-7451-9631-6
216 978-2-7451-4058-6

كتاب ناشرون 14.00
X

3.00

225 978-2-7451-4745-5

3.50

41 978-2-7451-9167-0

24.00

66 978-2-7451-4408-9

8.50

112 978-2-7451-5355-5

3.00

978-2-7451-4104-0

9

90.00

72 978-2-7451-4571-0

8.50

23 978-2-7451-1206-4

25.00

978-2-7451-5599-3

5

110.00

75 978-2-7451-1112-8

8.00

198 978-2-7451-7037-8

3.50

34 978-2-7451-2266-7
180 978-2-7451-7431-4

18.00
كتاب ناشرون 5.00

المؤلف

عنوان الكتاب
علوم القرآن بين اﻹتقان والزيادة واﻹحسان )سلسلة الرسائل
علوم قرآن
ﷴ ماء العينين الشيخ طالب اﻷخيار ،الدكتور
علوم القرآن الكريم عند الشيخ ماء العينين
علم كﻼم
عﻼء الدين علي بن ﷴ/الباجي
كتاب على التوراة أو الرد على اليهود
سير وتراجم
ﷴ رضا
اﻹمام علي بن أبي طالب  -كرتونيه  -لونان
تصوف
الواسطي/ابن شيخ الحزامية
الحزامية
عماد الدين
العماديات )مجموع فيه رسائل لﻺمام عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ
فقه شافعي
عمدة اﻷبرار في أحكام الحج واﻻعتمار على مذهب اﻹمام الشافعي علي بن عبد البر بن عبد الفتاح/الونائي الشافعي
فهارس  -تراجم
ﷴ المكي بن مصطفى/البرجي النفطي اﻹستانبولي
عمدة اﻷثبات في اﻻتصال بالفهارس واﻷثبات
حديث وفقه حنبلي
عبد الغني بن عبد الواحد/المقدسي الجماعيلي
العمدة في اﻷحكام في معالم الحﻼل والحرام
حديث وفقه حنبلي
عبد الغني بن عبد الواحد/المقدسي الجماعيلي
عمدة اﻷحكام من كﻼم خير اﻷنام عليه الصﻼة والسﻼم  -لونان
فقه مالكي
عبد اللطيف بن المسبح/مرداسي
مالك
اﻹمام ﷴ
عمدة البيان في معرفة فروض اﻷعيان )شرح مختصر اﻷخضري في فقه أبي
سير وتراجم
المكي العبيدي/إبراهيم بن عامر العامري
عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق ويليه )تحفة الصديق(
تفسير قرآن
العباس أحمد بن يوسف/السمين الحلبي
1/4
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف اﻷلفاظ )معجم لغوي ﻷلفاظ القرآن الكريم(أبي
فقه شافعي
الزاهد الصغير
الرملي/الشافعي
الناصح ﻷحمد
ﷴ بن أحمد
)هدية
المسماة الدين
عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح وهو شرح على الرسالة شمس
فقه حنفي
عبد الحي بن ﷴ بن عبد الحليم/اللكنوي
عمدة الرعاية على شرح الوقاية ) 1/7شموا(
شهاب الدين أبي العباس أحمد/ابن النقيب المصري فقه شافعي وفقه عام
عمدة السالك وعدة الناسك
فقه حنبلي
المرداوي/علي بن سليمان
عمدة الطالب ومقنع الراغب المعروف بالتنقيح المشبع في تحرير المقنع
فقه حنبلي
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
عمدة الفقه على مذهب اﻹمام أحمد  -لونان
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن عجيبة الحسني تصوف ومدائح نبوية
العمدة في شرح البردة
شرح حديث
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1/25طبعة جديدة ورق شموا(
دراسات  -قرآن
منصور/الشماخي الحضرمي الزبيدي
والتحريف(
الخير بن
التبديل
عمدة القوي والضعيف )الكاشف لما وقع في وسيط الواحدي من أبي
عقيدة
الدين إبراهيم المصري المالكي/اللقاني
شموا(
برهان
عمدة المريد لجوهرة التوحيد المسمى )الشرح الكبير( ) 1/5طبعة كاملة -
ترجمة وتاريخ
ﷴ رضا
عمر بن الخطاب الفاروق
سير وتراجم
ﷴ أنيس عبادة ،الدكتور
عمر بن الخطاب في اﻹسﻼم
علوم حديث
الضحىعبده آل ﷴ اﻷبيضي
العمل بالحديث الضعيف في فضائل اﻷعمال ويليه )اﻷحاديث الواردة في فضل ركعتي ﷴ بن
فقه
العمل المشكور في جمع نوازل علماء التكرور ) 1/2شموا  -لونان( أبي عبد ﷲ ﷴ المصطفى/ابن مولود الغﻼوي
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/المقري التلمساني
عمل من طب لمن حب ويليه كليات المسائل الجارية عليها اﻷحكام
حديث
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني/النسائي
عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى
تصوف
أبي الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصيادي
العناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعية
فقه حنفي
محمودالحنفي/البابرتي
ورق شموا
جديدةﷴ بن
أكمل الدين
العناية شرح الهداية  1/6وهو )شرح على الهداية شرح بداية المبتدي( )طبعة
دراسات فقهية
فطرية واردي اﻷندونسية
عناية الشريعة اﻹسﻼمية بنظافة الفرد والبيئة )دراسة فقهية مقارنة(
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
عنقاء مغرب في ختم اﻷولياء وشمس المغرب
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
كتاب عنقاء مغرب في معرفة ختم اﻷولياء وشمس المغرب
تصوف
عنوان التوفيق في آداب الطريق ويليه )أنس الوحيد ونزهة المريد( أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
تصوف
فﻼح حسن سالم الجبوري
العهد والبيعة عند السادة الصوفية
سيرة نبوية
جان أندرو مورو )إلياس إسﻼم( ،الدكتور
عهود النبي ﷴ )ص( لمسحيي العالم
تصوف
شهاب الدين أبي حفص عمر بن ﷴ/السهروردي
عوارف المعارف  -كرتونيه
أخﻼق وشعر
صﻼح الدين الزماكي
عون اﻷطفال شرح ﻻمية ابن الوردي
شرح حديث
عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري ) 1/6شرح التجريد الصحيح(أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
تفسير قرآن
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
عون الحنان في شرح اﻷمثال في القرآن
فهارس
خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان
فهارس عون المعبود  1/2لونان
حديث
لونانﷴ شمس الحق/العظيم آبادي
أبي-الطيب
عون المعبود شرح سنن أبي داود  1/8مع الفهارس )طبعة جديدة ورق شموا
سياسة شرعية
أبي الحسن علي بن عبد الرحمن/ابن هذيل
عين اﻷدب والسياسة في زين الحسب والرياسة
تصوف
عيوب النفس ودواؤها وعلى هامشه )كتاب عيوب النفس للسلمي( أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
سير وتراجم
ابن أبي أصيبعة
عيون اﻷنباء في طبقات اﻷطباء )طبقات اﻷطباء(
تصوف
داود بن ماخﻼ ،الشيخ
عيون الحقائق )وهو مجموعة من اﻷقوال الحكمية في أصول تزكية وتحلية القلب(
الرحمن/ابن الجوزي أخﻼق وسير وتراجم
والعابدين
الفرج عبد
والزهاد
الصالحينالدين أبي
جمال
عيون الحكايات )أكثر من  500حكاية في الوعظ والتذكير وأخبار
فقه مقارن
واحد( الوهاب بن علي/ابن نصر المالكي
بمجلد ﷴ عبد
عيون المجالس في اختصار كتاب عيون اﻷدلة ﻻن القصار )جزءان أبي
فقه مقارن
قوام الدين ﷴ بن ﷴ/الكاكي الحنفي
عيون المذاهب في فروع المذاهب اﻷربعة )شموا(
الكريم(بن عبد الصمد/أبي معشر الطبري تفسير قرآن وأحكام فقهية
عبد الكريم
عيون المسائل في القرآن العظيم )تفسير لبعض اﻵيات الخﻼفية في القرآن
فقه حنفي
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
عيون المسائل في فروع الحنفية
والدراسات الجامعية(إعتماد إسماعيل جاسم ،الدكتورة

موضوع

دراسات  -علوم قرآن

49 978-2-7451-3430-1

14.00

30 978-2-7451-8095-7

30.00

62 978-2-7451-9285-1

14.00

55 978-2-7451-5686-0

12.00

87 978-2-7451-0009-2

9.50

270 978-2-7451-3876-7

الغارة على العالم اﻹسﻼمي )افتراءات المبشرين(
3.00
أبي جعفر أحمد بن عبد ﷲ/المحب الطبري حديث وأحكام فقهية
 120.00غاية اﻹحكام في أحاديث اﻷحكام 1/7
أبي الحسن علي بن ﷴ/سيف الدين اﻵمدي منطق  -أصول علم الجدل
غاية اﻷمل في علم الجدل )شموا(
9.50
دراسات  -قرآن
ﷴ عبد القادر أعمر ،الدكتور
غاية البيان في الرد على القائل بتحريف القرآن
7.00
فقه شافعي
شموا( ﷴ بن أحمد الرملي/الشافعي الصغير
شمس الدين
 12.00غاية البيان شرح زبد ابن رسﻼن في الفقه الشافعي )طبعة جديدة ورق
علوم الحديث
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
الغاية شرح منظومة الهداية في علم الرواية
6.00
قراءات
أبي بكر أحمد بن الحسين/ابن مهران
الغاية في القراءات العشر
4.00
علوم حديث
التنقيح علي/ابن الملقن
حفص عمر بن
أبيشرح
أحاديث
سراج الدين
غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب ومعه )الوافي بتخريج
5.50
علم كﻼم
اﻵمدي/سيف الدين
غاية المرام في علم الكﻼم  -كرتونيه
9.50
فقه حنبلي
تقي الدين الجراعي الحنبلي
 14.00غاية المطلب في معرفة المذهب في فروع الفقه الحنبلي
حديث
الهيثمي/نور الدين علي بن أبي بكر
 60.00غاية المقصد في زوائد المسند 1/4
سير وتراجم
ابن الجزري/شمس الدين بن علي
 30.00غاية النهاية في طبقات القراء 1/2
أصول فقه شافعي
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
 10.00غاية الوصول شرح لب اﻷصول في الفقه الشافعي
أخﻼق
ﷴ بن أحمد بن سالم/الحنبلي السفاريني
 24.00غذاء اﻷلباب شرح منظومة اﻵداب 1/2

سنة
2021

2010
2007
2006
2010
2014
2022

2015
2010
2009
2020
2020
2019

2004
2009
2022

2018
2019

2018
2013
2007
2015
2003
2017
2022
2019

2014
2009
2020

2004
2006
2018
2015
2022

2008
2004
2002
2022

2010
2015
2018
2020
2019

2008

حرف الغين
978-2-7451-3988-7

6

74 978-2-7451-9210-3
135 978-2-7451-9349-0
44 978-2-7451-5932-8
108 978-2-7451-3461-5
144 978-2-7451-5286-2
135 978-2-7451-7003-3
66 978-2-7451-4311-2
51 978-2-7451-4105-7
14 978-2-7451-2550-7
24 978-2-7451-4969-5
48 978-2-7451-7899-2
26 978-2-7451-1115-9

ا .لو شاتلييه

98

علم كﻼم

2003
2004
2020
2019
2022

2002
2018
2011
2004
2004
2001
2006
2022

2002

ISBN
978-2-7451-1118-0
978-2-7451-1117-3
978-2-7451-1119-7
978-2-7451-1121-0
978-2-7451-1120-3
978-2-7451-8257-9
978-2-7451-8256-2
978-2-7451-7495-6
978-2-7451-1123-4
978-2-7451-8528-0
978-2-7451-1125-8
978-2-7451-7533-5
978-2-7451-6072-0
978-2-7451-4160-6
978-2-7451-9345-2
978-2-7451-0186-0
978-2-7451-9621-7
978-2-7451-6173-4
978-2-7451-5031-8
978-2-7451-3557-5
978-2-7451-1127-2
978-2-7451-5822-2
978-2-7451-3828-6
978-2-7451-3914-6
978-2-7451-7907-4

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 180.00الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية  1/11مع الفهارس
4
رشيد الدين العطار
غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من اﻷحاديث المقطوعة
8.00
X
65
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 30.00غريب الحديث  1/2ابن الجوزي
21
أبي ﷴ عبد ﷲ بن مسلم/ابن قتيبة الدينوري
 22.00غريب الحديث  1/2ابن قتيبة مع الفهارس
25
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي
 30.00غريب الحديث  1/2الهروي
24
أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق/الحربي
 30.00غريب الحديث  1/2الحربي )شموا(
32
أبي سليمان حمد بن ﷴ بن إبراهيم/الخطابي
 36.00غريب الحديث  - 1/2الخطابي
18
زين الدين قاسم/ابن قطلوبغا الحنفي
 14.00غريب القرآن ﻻبن قطلوبغا
40
السمهودي/نور الدين أبو الحسن
الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات
5.00
99
تجليدبن ﷴ الحنفي/الحموي
الدين أحمد
شهابجديدة
 60.00غمز عيون البصائر شرح كتاب اﻷشباه والنظائر ﻻبن نجيم ) 1/4شموا( طبعة
10
البخاري/نور الحسن بن حسن
الغنة بشارة الجنة ﻷهل السنة
7.00
87
عبد الكريم بن إبراهيم/الجيلي
غنية أرباب السماع في كشف القناع عن وجوه اﻻستماع
 75كتاب ناشرون 9.50
البقري الشافعي/ﷴ بن قاسم
غنية الطالبين ومنية الراغبين في تجويد القرآن العظيم
4.00
189
الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
اﻷسﻼمية(
الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل )في اﻷخﻼق والتصوف واﻵداب محيي
12.00
34
ﷴ بن إبراهيم الحنفي/الحلبي
) 1/2
إبراهيم بن
 42.00الحلبي الكبير المسمى )غنية المتملي في شرح منية المصلي لمحمد الكاشغري(
24
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/القبسي السبتي
 12.00غنية الناسك في علم المناسك )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
58
ﷴ حسن شاه بن مكرم شاه/المهاجر المكي
 18.00غنية الناسك في بغية المناسك في الفقه الحنفي )شموا(
36
ابن بشكوال اﻷندلسي/ابي القاسم خلف
 49كتاب ناشرون  18.00غوامض اﻷسماء المبهمة
سعيد اﻷزدي ،اﻹمام
النبوية
الغني بن
اﻻحاديث
الغوامض والمبهمات في معرفة من ابهم اسمه من الرجال والنساء في متون عبد
3.50
225
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
غور اﻷمور
3.50
206
أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني
الغياثي  -غياث اﻷمم في التياث الظلم
8.50
76
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عباد/النفزي الرندي
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية  -كرتونيه
8.00
50
علي النوري بن ﷴ/السفاقسي
 17.00غيث النفع في القراءات السبع
36
أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم/العراقي
 18.00الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
32
عبد المجيد بن سردار خان آل موسى/السليماني
الغيث الهامي من قراءة اﻹمام ابن عامر الشامي
9.50
62
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري

موضوع

سنة

فقه شافعي
حديث وعلوم حديث
غريب حديث وحديث

2004

غريب حديث وحديث
غريب حديث وحديث

2010

علوم الحديث  -شروح

2019

شروح  -حديث  -لغة

2020

تفسير قرآن

2012

علوم الحديث
أصول فقه وقواعد فقهية

2021

أخﻼق
تصوف

2017

تجويد قرآن

2009

أخﻼق وتصوف

2022

فقه حنفي

2020

فقه مالكي

2020

فقه حنفي

2020

تراجم ورجال

2010

تراجم

2006

تصوف

2002

سياسة شرعية

2003

تصوف

2021

علم القراءات

2014

أصول فقه

2013

قراءات

2013

فهارس كتب وتراجم

2018

أصول فقه

2005

حرف الفاء
الفيضيةبن مصطفى/ابن جرجيس
الوفاء عبد ﷲ
)السلسلة
أبي

108 978-2-7451-8886-1
26 978-2-7451-4002-9
13 978-2-7451-1129-6
600 978-2-7451-7547-2
40 978-2-7451-5406-4
38 978-2-7451-5496-5
51 978-2-7451-7606-6
32 978-2-7451-2658-0

توزيع

34 978-2-7451-9158-8
120 978-2-7451-1130-2
200 978-2-7451-9054-3
30 978-2-7451-8367-5
24 978-2-7453-7329-4

توزيع

20 978-2-7451-4701-1
11 978-2-7451-2983-3
36 978-2-7451-8022-3
81 978-2-7451-3714-2
34 978-2-7451-4279-5
18 978-2-7451-4293-1
36 978-2-7453-7299-0

توزيع X

108 978-2-7451-7230-3
42 978-2-7451-3724-1
72 978-2-7451-9242-4
36 978-2-7451-6834-4
162 978-2-7451-5672-3
11 978-2-7451-1131-9
90 978-2-7451-7043-9
14 978-2-7451-4700-4
978-2-7451-1132-6

6

176 978-2-7451-9682-8
36 978-2-7451-8652-2
978-2-7451-6299-1

5

63 978-2-7451-4698-4
55 978-2-7451-3958-0
42 978-2-7451-3718-0
51 978-2-7451-3763-0
978-2-7451-2882-9

6

11 978-2-7451-3482-0
240 978-2-7451-9858-7

X

فائدة اﻹخوان وعائدة اﻷعيان رسالة في أسماء المصنفات ومؤلفيها(
7.00
صفي الدين ﷴ بن عبد الرحيم/اﻷرموي الهندي
 21.00الفائق في أصول الفقه 1/2
أبي القاسم جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري
 45.00الفائق في غريب الحديث  1/4مع الفهارس  -لونان
أبو عبد ﷲ ﷴ بن عبد السﻼم بن علي
فاتحة اﻵداب )سلسلة المتون العلمية للدعوة السلفية (-2-
2.00
الفارق بين المخلوق والخالق في دحض عقيدة التثليث وإثبات عقيدة التوحيد باجه جي زاده/عبد الرحمن البغدادي
17.00
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
 12.00الفاروق عمر )رضي ﷲ عنه( ]جزءان بمجلد واحد[
ﷴ هاشم بن عبد الغفور/التتوي الحارثي السندي
 15.00فاكهة البستان في مسائل ذبح وصيد الطير والحيوان
ﷴ متولي الشعراوي ،الشيخ
 17.00الفتاوى )للشعراوي( كل ما يهم المسلم في حياته ويومه وغده
أحمد بن يونس بن ﷴ/ابن الشلبي الحنفي
 18.00فتاوى ابن الشلبي )جزءان بمجلد واحد  -شموا(
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
فتاوى اﻹمام النووي المسمى )المسائل المنثورة(
6.00
أبي حامد ﷴ بن ﷴ /الغزالي الطوسي
فتاوى حجة اﻹسﻼم اﻹمام الغزالي
3.50
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
 24.00فتاوى اﻹمام ابن رشد )الجد(
زين العابدين اﻵمدي
 24.00الفتاوى اﻵمدية 1/2
ﷴ بن شهاب الكردي البريقيني
النعمان( بن1/2
الفتاوى البزازية أو )الجامع الوجيز في مذهب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفةالبزازي/ﷴ
36.00
عالم بن العﻼء/اﻷندريتي الدلهوي الهندي
 65.00الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي 1/4
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
 14.00الفتاوى الحديثية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فتاوى الرسول )ص(
8.50
شهاب الدين أحمد بن حمزة/الرملي
 18.00فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي
تقي الدين علي بن عبد الكافي اﻷنصاري/السبكي
 36.00فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي 1/2
سراج الدين أبي ﷴ علي/التيمي اﻷوشي الحنفي
 20.00الفتاوى السراجية
حماه ﷲ ولد السالم ،الدكتور
فتاوى الشريف حمى ﷲ التيشيتي في الفقه المالكي
7.00
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
 14.00فتاوى الصﻼة
رسول بن صالح/اﻵيديني
 12.00الفتاوى العدلية )شموا(
أبو عبد الرحمن عادل بن سعد
 14.00فتاوى العﻼمة ناصر الدين اﻷلباني
الفقه اﻻسﻼمي الهند
بالهند
مجمع
فتاوى فقهية معاصرة )مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه اﻹسﻼمي
5.50
العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
الهيتمي( 1/4
أبي
 50.00الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب اﻹمام الشافعي )فتاوى ابن حجر
سراج الدين عمر بن علي بن فارس/الكناني الحنفي
فتاوى قارئ الهداية
8.50
قاضيخان اﻷوزجندي/فخر الدين أبي المحاسن
 42.00فتاوى قاضيخان في مذهب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان 1/3
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
 70.00الفتاوى الكبرى )فتاوى ابن تيمية(  1/6لونان
الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي
الرضوية
رضا خان
الفتاوى
الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية )أربعون فتوى بالعربية منأحمد
5.50
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
 21.00الفتاوى من أقاويل المشايخ في اﻷحكام الشرعية )شموا(
 150.00الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب اﻹمام أبي حنيفة  1/9ﷴ العباسي ابن ﷴ أمين/المهدي المصري
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
فتاوى النبي ﷺ في الصﻼة
8.50
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
 12.00الفتاوى الندية في الفرق بين الرشوة والهدية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
 12.00فتاوى النساء
أبي الليث نصر بن ﷴ بن إبراهيم/السمرقندي
 14.00فتاوى النوازل
الشيخ نظام
 85.00الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان
ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي
 70.00الفتاوى الولوالجية 1/5
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سعيد/السمﻼلي
فتح اﻷكمام عن أزهار قواعد اﻹسﻼم
3.00

99

غريب حديث وحديث
أخﻼق وآداب إسﻼمية

2017

علم كﻼم

2007

سير وتراجم وأدب

2007

فقه حنفي

2012

أحكام فقهية

2005

فقه

2018

أحكام فقهية وفقه شافعي

2020

فقه

2022

فقه مالكي

2020

فقه حنفي وأحكام فقهية

2012

فقه حنفي وأحكام فقهية

2009

فقه حنفي وأحكام فقهية

2005

فقه نبوي

2022

دراسات حديثية

2015

فقه شافعي وأحكام فقهية

2017

فقه شافعي وأحكام فقهية

2015

فقه حنفي وأحكام فقهية

2011

فقه مالكي وأحكام فقهية

2011

فقه حنبلي وأحكام فقهية

2003

فقه حنفي

2019

فقه عام وأحكام فقهية

2011

فقه عام وأحكام فقهية

2008

فقه شافعي وأحكام فقهية

2021

فقه حنفي وأحكام فقهية

2012

فقه حنفي وأحكام فقهية

2009

فقه حنبلي وأحكام فقهية

2010

فقه

2020

فقه

2017

فقه حنفي وأحكام فقهية

2010

حديث وأحكام فقهية

2010

فقه عام وأحكام فقهية

2003

فقه عام وأحكام فقهية

2011

فقه حنفي وأحكام فقهية

2004

فقه حنفي وأحكام فقهية

2020

فقه حنفي وأحكام فقهية

2003

عقيدة

2021

ISBN

السعر$

سعة

300 978-2-7451-9461-9

3.50

108 978-2-7451-4343-3

5.00

978-2-7451-7813-8

180.00

4

74 978-2-7451-4889-6

8.50

21 978-2-7451-8094-0

36.00

14 978-2-7451-6179-6

54.00

70 978-2-7451-8202-9

كتاب ناشرون 9.50
60.00

12 978-2-7451-4173-6
978-2-7451-3072-3

2

240.00

978-2-7451-3449-3

8

95.00

978-2-7451-4461-4

2

150.00

25 978-2-7451-3471-4
978-2-7451-2533-0

24.00
105.00

5

240 978-2-7451-9174-8

3.00

15 978-2-7451-4434-8

48.00

64 978-2-7451-4630-4

9.50

51 978-2-7451-4573-4

12.00

180 978-2-7451-3155-3

4.00

60 978-2-7451-3905-4
176 978-2-7451-3312-0

8.00
X

59 978-2-7451-4012-8

4.00
9.50

58 978-2-7451-5245-9

كتاب ناشرون 12.00

32 978-2-7451-1137-1

18.00

19 978-2-7451-1138-8

36.00

135 978-2-7451-8197-8

7.00

10 978-2-7451-7913-5

70.00

47 978-2-7451-3240-6

14.00

66 978-2-7451-4631-1

9.50

80 978-2-7451-8625-6

7.00

72 978-2-7451-8926-4

9.50

49 978-2-7451-5810-9

12.00

192 978-2-7451-0081-8

5.50

270 978-2-7451-6687-6
978-2-7451-2273-5

5

3.00
X

12 978-2-7451-2497-5

125.00
42.00

32 978-2-7451-5252-7

12.00

270 978-2-7451-2893-5

3.00

70 978-2-7451-5381-4

9.50

70 978-2-7451-4988-6

8.50

47 978-2-7451-1140-1

11.00

82 978-2-7451-6942-6

9.50

256 978-2-7451-9032-1

3.50

162 978-2-7451-5108-7

4.00

40 978-2-7451-0022-1

11.00

17 978-2-7451-9170-0

48.00

270 978-2-7451-3962-7

3.00

20 978-2-7451-1141-8

30.00

51 978-2-7451-1142-5

12.00

43 978-2-7451-8318-7

كتاب ناشرون 18.00

90 978-2-7451-9752-8

7.00

68 978-2-7451-4581-9

9.50

21 978-2-7451-2274-2

22.00
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المؤلف

عنوان الكتاب
المتن الشريف في الفقه الشافعي المنيف الملقب بـ )فتح اللطيف(
أبي الفضل فتح ﷲ بن أبي بكر/البناني
فتح ﷲ في مولد خير خلق ﷲ
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
فتح اﻹله في شرح المشكاة ) 1/10شموا  -لونان(
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
الفتح اﻷنعم في براءة عائشة ومريم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسحاق/ابن منده اﻷصبهاني
فتح الباب في الكنى واﻷلقاب ) 1/2شموا(
القاري
الصفحات
الهروي/المﻼ علي
المتنﷴفي أعلى
علي بن
)جعلنا
لونان( الدين
نور
فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية ) 1/3طبعة جديدة شموا -
تاج اﻷكابر سيدي أبي بكر بن سالم
فتح باب المواهب وبغية مطلب المطالب
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
شرح صحيح البخاري المسمى )فتح الباري( 1/5
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
فتح الباري شرح صحيح البخاري  1/18مع الفهارس  -لونان
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
فتح الباري شرح صحيح البخاري ] 1/3شموا[ لونان
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
فتح الباري شرح صحيح البخاري  1/15مع الفهارس  -لونان
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي 1/2
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
فتح البيان في مقاصد القرآن 1/7
أحمد بن حمزة الشافعي/الرملي
وغيرها
شهاب الدين
فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد )المعفوات( في النجاسات المعفو عنها
فتح الجواد بشرح اﻹرشاد على متن اﻹرشاد ﻻبن المقري ) 1/3ابيض( أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فتح الخﻼق شرح فتاوى النبي )ص( في الطﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فتح رب الفلق شرح كتاب بدء الخلق
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
الفتح الرباني والفيض الرحماني  -النابلسي
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
الفتح الرباني والفيض الرحماني  -الجيﻼني
سليمان بن حسين الجمزوري
الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز اﻷماني في القراءات
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن
ﷴ بن عبد الغني بن حسن/البيطار
الدين
محييالدين
فتح الرحمن الرحيم بمقالة القطب الجيلي عبد الكريم والختم ابن عربي بهاء
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
فتح العﻼم بشرح اﻹعﻼم بأحاديث اﻷحكام
نور الحسن بن ﷴ القنوجي
فتح العﻼم لشرح بلوغ المرام 1/2
عبد ﷲ بن علي بن يوسف بن يعقوب المكي/الفارس
فتح العليم الستار المنجي على قصة المولد للبرزنجي
الحسن بن أحمد بن يوسف/الرباعي الصنعاني
فتح الغفار الجامع ﻷحكام سنة نبينا المختار )ص( 1/4
ابن نجيم/زين العابدين
فتح الغفار بشرح المنار المعروف )بمشكاة اﻷنوار في أصول المنار(
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فتح الغفور فيما أحل ﷲ من زيارة القبور
السيد عباس/المالكي الحسني
لونان
علوي بن
فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب لمحمد يحيى الكبتي )شموا -
نجم الدين ﷴ/الدركاني
فتح القريب شرح التقريب لﻺمام النووي
،الشيخ
البكري
حسن مكي
مصطفى
أحمد بن
للشيخ
)ص(ﷴ بن
المكي بن
الخﻼئق
فتح الكريم الخالق في حل ألفاظ الدر الفائق في الصﻼة على أشرف علي
ﷴ حمدان بن أحمد القسنطيني/الونيسي
فتح اللطيف الخبير في جواز التعزير بالمال وفيه ،والحكرة والتسعير
علي بن ﷴ/المجدولي المالكي اﻷزهري
فتح اللطيف على قسم الضعيف
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
فتح المالك بترتيب التمهيد ﻻبن عبد البر على موطأ اﻹمام مالك 1/10
عبد ﷲ بن حجازي بن إبراهيم/الشرقاوي
فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي 1/3
المدابغي( أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
الفتح المبين بشرح اﻷربعين لﻺمام النووي وعليه )حاشية حسن بن علي أبي العباس
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
الفتح المبين في جملة من أسرار الدين )أسرار أركان اﻹسﻼم(
عائشة بنت يوسف الباعونية
الفتح المبين في مدح اﻷمين )ص(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
فتح المتعال في مدح النعال  -لونان
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
فتح المجيد في قراءة حفص على طريقة عاصم وشعبة على التمام والكمالأبي عبد ﷲ ﷴ بن حسن/المنير السمنودي
علي بن أبي بكر بن الجمال الشافعي/الخزرجي
فتح المجيد في أحكام التقليد
ﷴ بن أحمد بن عبد ﷲ/الضرير المتولي
فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري
العزيز/المعبري المليباري
لونان
بن عبد
الكامل -
زين الدين
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )طبعة جديدة مضبوطة بالشكل
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
فتح المغطا شرح الموطأ برواية الشيباني ) 1/3شموا(
ﷴ اﻹفراني الصغير
فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
فتح المغيث شرح ألفية الحديث  1/3للسخاوي
أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين/الحافظ العراقي
فتح المغيث شرح ألفية الحديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحجوجي
فتح الملك العﻼم في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية اﻷعﻼم
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي )شموا(
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فتح المنان بأحكام الجان
ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
المنهجية
الدقيقةزكريا بن
فتح الوهاب بشرح منهج الطﻼب  1/2ومعه )الرسائل الذهبية في المسائلأبي يحيى
ثامر عبد الحميد عباس ،السيد
فتح الوهاب في سيرة ومناقب وأحوال الشيخ ﷴ رمضان الحﻼب
نعيم بن حماد بن معاوية/الخزاعي المروزي
الفتن
فادي نصيف ،الشيخ
الفتن والمحن وعﻼمات الساعة
وحديثا ً إدريس عاشور الحمداني
فتوبوا الى بارئكم )قصص وأحداث واقعية من قوافل العائدين إلى ﷲ تعالى قديما ً مزاحم
أبي عبد الرحمن ﷴ بن الحسين/السلمي
كتاب الفتوة ويليه )مناهج العارفين(
محيي الدين عبد القادر بن أبي صالح/الجيﻼني
فتوح الغيب
ﷴ علي بن ﷴ البكري/ابن عﻼن الصديقي
الفتوحات الربانية على اﻷذكار النواوية  1/4لونان
الفتوحات اﻹلهية في أحاديث خير البرية )ص( تشفى بها القلوب الصدية ﷴ بن عبد ﷲ بن إسماعيل/أمير المؤمنين
عجيبة الحسني
الحقيقة
ﷴ/ابن
وأسرار
أحمد بن
الطريقة
آداب العباس
الفتوحات اﻹلهية في شرح المباحث اﻷصلية )كتاب في التصوف يشرح أبي
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي/الجمل
الفتوحات اﻹلهية بتوضيح تفسير الجﻼلين للدقائق الخفية 1/8
ﷴ/عليش
التلمساني
العباس بن
ﷴ بن أحمد
ﻷبي
الدجنة ﷲ
الفتوحات اﻹلهية الوهبية وهو شرح على المنظومة المقرية المسماة )إضاءة أبي عبد
الفتوحات اﻹلهية في نصرة التصوف الحق الخالي من الشوائب البدعية ﷴ بن عبد الرحمن بن حسين غان/الصومالي
طعمة/البيتماني الدمشقي الميداني
ﻻبنبنعربي
الفتوحات الربانية في شرح التدبيرات اﻹلهية في إصﻼح المملكة اﻷنسانيةحسين
ﷴ بن سالم بن حسين/الكدادي البيحاني
الفتوحات الربانية بالخطب والمواعظ القرآنية
ﷴ خليل بن عبد اللطيف الجاوي/البنكﻼني
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 47كتاب ناشرون  14.00الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية )الشرح الخامس
تيمية ،الشيخ
الطهطاوي
العال ابن
عبدعبدالحليم
عليبنأحمد
فتوحات الرحمن شرح كتاب إن هذان لساحران )لشيخ اﻹسﻼم تقي الدين أحمد
5.50
135
النقشبنديةبكر بناني ،الشيخ
أبي
الفتوحات القدسية في شرح قصيدة في حال السلوك عند الصوفية المسماة )القصيدة
 59كتاب ناشرون 9.50
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
 105.00الفتوحات المكية  1/9مع الفهارس
5
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الفتوى الحموية الكبرى
2.50
X
375
ﷴ جمال الدين بن ﷴ بن سعيد/القاسمي
الفتوى في اﻹسﻼم
4.50
150
المتفيهقالمواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
أبي
الفجر الصادق المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق
7.00
76
اللحان( ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة المري
الفجر المنير في الرد على من ابطل صﻼة الجم الغفير )الصﻼة خلف اﻹمام أبي عبد
3.50
240
أبي حفص عمر بن أبي اليمن/ابن صدقة اللخمي
الفجر المنير في الصﻼة على البشير النذير )ص(
5.50
135
ﷴ نسيب بن يحيى حمزة/الحمزاوي
)شموا(
محمود بن
الفرائد البهية في القواعد الفقهية ومعه )النور الﻼمع في أصول الجامع(
9.50
66
ﷴ بن عبد ﷲ/الخرشي المالكي
 12.00الفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية المسماة )أم البراهين(
64
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
فرائد الفوائد في اختﻼف القولين لمجتهد واحد
6.00
113
مرعي بن يوسف المقدسي/الكرمي الحنبلي
فرائد فوائد الفكر في اﻹمام المهدي المنتظر
5.00
176
الدين ﷴ بن ﷴ/ابن أبي شريف
للتفتازاني
الفرائد في حل شرح العقائد وهو )حاشية ابن أبي شريف على شرح العقائد كمال
15.00
49
أبي بكر بن عبد ﷲ/ابن يونس الصقلي
كتاب الفرائض
8.50
87
برهان الدين علي بن أبي بكر/المرغيناني
فرائض العثماني )شموا(
4.00
240
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
الفرج مع الشدة )فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا(
7.00
X
85
توفيق علي زبادي
الفرحون في ضوء القرآن والسنة
5.00
162
بالمغرب ،الدكتور
المهدي التمسماني
الشاذلية
شيوخ ﷴ
الشرفاء أوﻻد ابن عجيبة  -الفرع العجيبي من الطريقة الدرقاوية )أعيان من ﷴ بن
18.00
36
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
3.00
270
ﷴ أبو الهدى الصيادي الرفاعي ،الشيخ
الفرقان الدامغ بالحق أباطيل أهل البهتان ويليه )نفحات اﻷمداد(
5.50
126
ابن الخطيب ﷴ ﷴ عبد اللطيف
الفرقان في تدوين القرآن
5.00
117
محفوظ بن ساعد بو كراع/السطيفي
 18.00الفرقد النائر في تراجم علماء أدرار المالكية اﻷكابر
43
المقدسي/ﷴ بن مفلح
 85.00الفروع  1/6وبذيله تصحيح الفروع
9
حسين بن ﷴ/المحلي الشافعي
 24.00الفروع )كشف اللثام عن أسئلة اﻷنام( 1/2
27
للمكيبن إدريس المالكي/القرافي
الدين أحمد
الفروق
الفروق  1/4ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق ﻻبن الشاط وتهذيبشهاب
48.00
14
إبراهيم إسماعيل جﻼل
الفروق الفقهية لﻼمام مالك
9.00
72
الكرابيسي النيسابوري الحنفي
المظفرأبي ليلى
أبو وابن
 14.00الفروق في الفروع في فقه اﻹمام أبي حنيفة النعمان ويليه اختﻼف أبي حنيفة
51
عبد الكريم أفندي/الوارداري
 12.00فصل الخطاب في تفسير أم الكتاب
70
ﷴ المنتصر با بن ﷴ الزمزمي الكتاني
فصل الخطاب في حكم تمثيل النبي )ص( واﻵل واﻷصحاب
0.00
X
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
 42.00الفصل في الملل واﻷهواء والنحل  1/3مع الفهارس
18
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
 36.00الفصل للوصل المدرج في النقل 1/2
20
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
فصوص الحكم
7.00
85
أبي الوفاء علي بن عقيل/البغدادي
فصول اﻵداب ومكارم اﻷخﻼق المشروعة
3.50
240
شمس الدين ﷴ بن حمزة بن ﷴ الفناري
 24.00فصول البدائع في أصول الشرائع 1/2
26
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
الفصول في سيرة الرسول )ص(
3.50
162
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية
4.00
X
180
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
فضائح وأسرار الصهيونية والبابية والبهائية والقرامطة والباطنية
8.50
108
المؤلفأبي العوام السعدي
برواية ﷴ/ابن
فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه )ويشتمل على أحد مسانيد أبي حنيفة الهامةعبد ﷲ بن
12.00
52
ﷴ بن عبد الواحد بن أحمد/ضياء الدين المقدسي
فضائل اﻷعمال
3.50
162
سامي أنورجاهين
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خﻼل حديثي العترة وباب المدينة
5.00
162
اﻷنصاري ،الدكتور
الجامعية
محمود خلف
والدراسات
فضائل أهل البيت )عليهم السﻼم( في كتب السنة التسعة )سلسلة الرسائلعابد براك
9.00
85
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
فضائل اﻷوقات
4.00
X
180
فضائل الخلفاء اﻷربعة وغيرهم ويليه )اﻹمامة والرد على الرافضة( أبي نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني
8.50
83
سيكون(الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
عبد
فضائل الشهور واﻷيام ويليه )اللؤلؤ المكنون في حكم اﻹخبار عما
2.50
X
235
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
 12.00فضائل الصحابة لﻺمام أحمد بن حنبل
55
النسائي/أحمد بن شعيب
فضائل الصحابة
2.50
240
نوري الطيب
فضائل الصلوات الزواخر على النبي الفاخر )ص(
3.50
216
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي
فضائل القرآن  -الهروي
8.50
79
أبي العباس جعفر بن ﷴ/المستغفري
فضائل القرآن  -المستغفري
9.00
57
رائد أمير عبد ﷲ الراشد ،الدكتور
فضائل مدينة حمص وأهلها في كتب التراث العربي اﻹسﻼمي
3.50
270
فضل ﷲ الجيﻼني
 33.00فضل ﷲ الصمد في توضيح اﻷدب المفرد للبخاري  - 1/2لونان
17
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
فضل ذكر ﷲ والصﻼة على نبي الرحمة من وحي الكتاب والسنة
3.50
198
أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق/اﻻزدي المالكي
فضل الصﻼة على النبي )ص(
3.00
368
صﻼح الدين خليل/ابن أيبك الصفدي
الفضل المنيف في المولد الشريف ويليه )عبرة اللبيب(
3.50
198
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
فضل الموطأ وعناية اﻷمة اﻹسﻼمية به
9.50
72
مصطفى لعزوزي ،الدكتور
فطرة ﷲ عز وجل توازن ووسطية ،اعتدال وحنيفية
3.00
261
حكمت فياض حسين كاظم ،الدكتور
الفطرة في اﻹسﻼم
9.00
70
أبو ذر القلموني
ففروا الى ﷲ ﻻ ملجأ من ﷲ إﻻ إليه
6.00
117
حقي إسماعيل عبد اﻹله ،الدكتور
 14.00فقه اﻹمام الزهري ومنهجه فيه )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
51
حقي إسماعيل عبد اﻹله ،الدكتور
 14.00فقه اﻹمام ﷴ الباقر ومنهجه فيه  -كرتونيه )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
51
العاني ،الدكتور
والكﻼم
واﻻصول الجبار
ﷴ رضا عبد
فقه اﻹمام ابن شبرمة الكوفي )أول تدوين لفقهه مقارنا بفقه غيره( )اعﻼم الفقه
8.50
93
عماد أموري حميد آل زاهد ،الدكتور
فقه اﻹمام أبان بن عثمان بن عفان )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
7.00
87
فقه الشيخ محيي الدين بن عربي في العبادات )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم( ﷴ فاروق صالح البدري ،الدكتور
9.50
66
حوري ياسين حسين الهيتي ،الدكتور
 14.00فقه الحسن البصري ومنهجه اﻷصولي )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
51
عكاشة عبد المنان الطيبي
 14.00فقه اﻹمام البخاري من فتح الباري )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
42
عشر(العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
أبي
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
فقه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
6.00
117
سير وتراجم
فقه اﻹمام أبي قﻼبة -عصره وحياته وآراؤه الفقهية )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم( هيثم عبد السﻼم ﷴ ،الدكتور
5.50
135
دراسات فقهية
عبد اللطيف بو عبدﻻوي
 18.00فقه ابن الماجشون في الفقه المالكي )جمع ودراسة( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
43
فقه عام
ﷴ الكدي العمراني
 36.00فقه اﻷسرة المسلمة في المهاجر 1/2
25
دراسات فقهية
بشار حسين العجل ،الشيخ الدكتور
 14.00فقه اﻻعذار في العبادات )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
53
أحمد حسين الوزير ،الدكتور سير وتراجم وفقه عام
 12.00فقه اﻹمام الحسن بن صالح بن حي )دراسة فقهية مقارنة( )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم
59
دراسات فقهية
أحمد ﷴ طه الباليساني ،اﻷستاذ الدكتور
 24.00فقه اﻹمام علي بن أبي طالب )رضي ﷲ عنه( 1/2
23
سياسة شرعية
خضير باعلي وسعيد ،الدكتور
فقه اﻷولويات في السياسة الشرعية المعاصرة
7.00
120
دراسات  -فقه
عبيد الرحمن
فقه البدعة في الشريعة اﻹسﻼمية )دراسة مقارنة لمفهومها وأحكامها وتصفية اﻻختﻼفات
7.50
120
دراسات إسﻼمية
عبد الرقيب صالح محسن الشامي ،الدكتور
فقه الدين والتدين
7.00
120
فقه مقارن وحديث
السيد سابق
 35.00فقه السنة ) 1/3طبعة مصححة منقحة ومخرجة اﻷحاديث(
توزيع
20
فقه نبوي
فقه السنن واﻵثار )أدلة السادات اﻷحناف( )أربعة أجزاء بمجلد واحد(ﷴ عميم اﻹحسان المجددي/البركتي البنجﻼديشي
24.00
26
سياسة شرعية
ﷴ بن السيد بن حسن/التواتي المحسي الخزرجي
فقه السياسة على منهاج النبوة
9.50
72
سير وتراجم
أبو المجد ﷴ شريف الراشد
 19.00فقه سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
47
فقه حنبلي
عاصم موسى حسين أبو بهاء/أبو البراء المقدسي
 12.00فقه العبادات ﻷبي البراء المقدسي
58
فقه مقارن
عبد الرحمن الجزيري
 50.00الفقه على المذاهب اﻷربعة  1/5لونان
9
فقه مقارن
عبد الرحمن الجزيري
 26.00كتاب الفقه على المذاهب اﻷربعة ]1م شموا[ لونان
24
موضوعات منوعة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن اﻷمة
5.00
120
حسن ﷴ إبراهيم البشدري فقه عام وأصول فقه
 12.00الفقه المقاصدي عند اﻹمام عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه(
60
أصول فقه
ناجي إبراهيم السويد ،الدكتور
فقه الممكن على ضوء قاعدة )الميسور ﻻ يسقط بالمعسور(
9.50
62
فقه عام
مصطفى ديب البغا ،الدكتور
 27.00الفقه المنهجي 1م
توزيع
30
فقه عام
مصطفى ديب البغا ،اﻷستاذ الدكتور
 37.00الفقه المنهجي ) 1/3شموا  -لونان(
توزيع
20
فقه عام
ناجي إبراهيم السويد ،الدكتور
فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق
9.50
66
ﷴ زاهد الكوثري ،اﻹمام فقه عام وأصول فقه
 14.00الفقه وأصول الفقه من أعمال اﻹمام ﷴ زاهد الكوثري
47
حديث وأصول فقه
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
 12.00كتاب الفقيه والمتفقه )جزءان بمجلد واحد(
توزيع
49
دراسات أصولية
مليكة خثيري ،اﻷستاذة
 14.00الفكر اﻷصولي عند المعتزلة )رجالهم وتراثهم( )شموا( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
66
أصول فقه وتاريخ
ﷴ بن الحسن الحجوي الثعالبي
 30.00الفكر السامي في تاريخ الفقه اﻹسﻼمي 1/2
22
ﷴ عبدو ،الدكتور علم كﻼم وأصول فقه
الفكر المقاصدي عند اﻹمام الغزالي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
64
الصوفيةﷲ/التستري سير وتراجم وتصوف
سهل بن عبد
وأقواله
فكر وأخﻼق العارف با سهل بن عبد ﷲ التستري )إضاءات على حياته الروحيةأبي ﷴ
4.00
198
تصوف
الفكوك في أسرار مستندات حكم الفصوص للشيخ اﻷكبر محيي الدين ابن عربي صدر الدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
 180كتاب ناشرون 4.00
دراسات إسﻼمية
صبحي ريان ،الدكتور
فلسفة التربية اﻻسﻼمية  -الغزالي نموذجا )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
6.00
135
فقه  -دراسات
حسين جبار جدوع العزاوي ،اﻻستاذ
الفلوس الورقية ونظرية بيع الذهب بالدين
8.50
120
تجويد قرآن
عزة عبيد دعاس
فن التجويد
2.00
توزيع
468
علوم قرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
فنون اﻷفنان في عيون علوم القرآن
5.00
162
فهارس
ﷴ أيمن الشبراوي/أبو يعلى
فهارس أحاديث كشف اﻷستار عن زوائد البزار
3.00
180
فهارس
ﷴ أيمن الشبراوي/أبو يعلى
فهارس صحيح ابن خزيمة
5.00
108
فهارس
ﷴ أيمن الشبراوي/أبو يعلى
فهارس مسند الحميدي
3.50
150
تاريخ وتصوف
حسين بن ﷴ ابن ناصر/اﻷغﻼني الدرعي
فهرس ابن ناصر الدرعي
4.00
144
عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة/الكوهن الفاسي علوم الحديث وسير وتراجم
 12.00فهرسة إمداد ذوي اﻻستعداد إلى معالم الرواية واﻹسناد
توزيع
64
أبي عبد ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة علوم الحديث وسير وتراجم
الفهرسة الصغرى والكبرى
5.00
135
تراجم وتصوف
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
فهرسة العالم الرباني الكبير سيدي أحمد بن ﷴ بن عجيبة الحسني
4.00
162
الحسن بن مسعود/اليوسي علوم الحديث وسير وتراجم
متنوعة
المواهب
وملحا
فهرسة اليوسي )جمع فيه مروياته المتنوعة وأسماء شيوخه وحكما وفوائد أبي
3.50
171
تصوف
أحمد بن ﷴ الخوارزمي/نجم الدين كبرى
فوائح الجمال وفواتح الجﻼل
 225كتاب ناشرون 4.00
حديث
ابن منده/الحافظ
 19.00الفوائد  - 1/2ابن منده
28
مواعظ
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
الفوائد  -ابن القيم  -لونان
6.00
83
علم أصول الفقه
علي بن ﷴ الرامشي/حميد الدين الضرير
 36.00فوائد البزدوي ) 1/2شموا(
16
فقه حنفي
قاسم بن نعيم الطائي الحنفي
الفوائد البهية في المواريث الشرعيةعلى مذهب اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان )شموا
3.50
224
تصوف
للنابلسي
ظاهر/الوتري
الشهود
علي بن
ومرآة
فوائد جلية تكشف عن معنى وحدة الوجود مختصرة من الرسالة المسماة كتاب الوجود ﷴ
 270كتاب ناشرون 3.00
التمنارتي/أبو زيد عبد الرحمن علوم الحديث وسير وتراجم
 17.00الفوائد الجمة في إسناد علوم اﻷمة
38
حديث
الفوائد الحديثية المسمى )حديث أبي ﷴ بن عبد ﷲ بن ﷴ بن إسحاق الفاكهي( أبي ﷴ بن عبد ﷲ بن ﷴ/الفاكهي
8.50
76
دراسات فقهية
أحمد ﷴ طه الباليساني ،اﻷستاذ الدكتور
الفوائد العلمية من القواعد الفقهية وتطبيقاتها العملية
5.50
144
منطق
لﻸبهري حمزة بن ﷴ/الفناري
المنطقالدين ﷴ بن
الفوائد الفنارية وهو )شرح شمس الدين الفناري على متن إيساغوجي في شمس
12.00
53
دراسات  -عقيدة
الرحمن/ابن زكري الفاسي
الظالم
بن عبد
المبتدع
الفوائد المتبعة في العوائد المبتدعة المسمى )السيف الصارم في الرد على ﷴ
12.00
56
حديث
ﷴ بن علي/الشوكاني
 12.00الفوائد المجموعة في اﻷحاديث الموضوعة مع فهارس كاملة
43
حديث
أبي سعد سعيد بن ﷴ/الشعيبي
 12.00الفوائد المخرجة من أصول مسموعات الشيخ الزكي أبي عثمان سعيد بن ﷴ البحيري
77
تفسير قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ بناني/المحوجب
 14.00الفوائد المسجلة في شرح البسملة والحمدلة
53
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية علوم القرآن وبﻼغة
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان
8.00
57
علم التجويد
ﷴ بن علي بن يوسف بن يالوشه/المالكي التونسي
الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة
4.00
160
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
فوائد من كناش للعارف با الشيخ أحمد زروق
4.00
162
حديث
ﷴ بن عبد ﷲ البزاز
الفوائد المنتخبة عن الشيوخ الثقات المسمى )الغيﻼنيات(
9.50
59
حديث
أبو الفتح بن أبي الفوارس
 14.00الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي
45
حديث
أبي الحسن علي بن الحسن/الخلعي
الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح الغرائب المسماة )الخلعيات(
9.50
55
أصول فقه
اللكنوي/عبد العلي بن ﷴ
 24.00فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/2
24
فقه مالكي
أحمد بن غنيم النفراوي ،الشيخ
 25.00الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/2
X
24
عقيدة
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الفوز العظيم في لقاء الكريم
3.50
180
علوم القرآن
)شمواعبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
التفسير شاه بن
أحمد
 12.00الفوز الكبير في أصول التفسير مع حاشيته الجديدة الكنز الوفير لطالب
72
أبي ﷴ الحسن بن علي بن المنتصر/الكتاني
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موضوع

سير وتراجم وفقه عام

سنة

2005
2005
2013
2001
2017
2009
2013
2022
2022

2018
2018
2014
2010
2018
2010
2021

2015
2010
2005
2010
2019

2002
2010
2012
2018
2007
2009
2008
2013
2017
2019

2011
2001

2005
2012
2002
2012
2009
2015
2002
2013
2016
2015
2017
2007
2005
2016
2014
2020

2012
2012
2018
2022

2011
2003
2008
2012
2002
2006
2021

ISBN

سعة

المؤلف

160 978-614-496-040-0

بالغمام صالح/السندي
ﷴ قائم بن
المظلل

59 978-2-7451-2860-7
180 978-2-7451-0163-1
144 978-2-7451-8233-3
198 978-2-7451-7338-6
978-2-7453-2433-3

5

68 978-2-7451-7883-1
198 978-2-7451-6236-6
45 978-2-7451-5497-2
22 978-2-7451-2902-4
978-2-7451-3896-5

6

76 978-2-7451-8289-0
70 978-2-7451-4703-5
50 978-2-7451-7718-6
978-2-7451-3383-0

6

80 978-2-7451-9055-0
63 978-2-7451-6312-7
180 978-2-7451-7877-0
135 978-2-7451-7876-3
160 978-2-7451-8525-9
68 978-2-7451-8108-4

موضوع

سنة

دراسات  -فقه

2022

السعر $عنوان الكتاب
فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة أو فوقها تحت الصدر عن الشفيع
5.00
2000
تصوف
ﷴ السيد التجاني
 12.00الفوز والنجاة في الهجرة إلى ﷲ ) 24×17ابيض(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي ﷴ السقطي/المالقي سياسة شرعية وقضاء 2016
في آداب الحسبة
4.00
2014
آداب  -سلوك
فيضي ﷴ أمين الفيضي ،الشيخ الشهيد
في سبيل اﻹسﻼم
6.00
أحمد كافي ،الدكتور تفسير قرآن وأحكام فقهية 2012
في ظﻼل آيات الصيام
3.50
2010
تفسير قرآن
سيد قطب
توزيع صافي  55.00 Xفي ظﻼل القرآن 1/6
2013
علوم القرآن
أبي العباس أحمد بن ربيعة/ابن علوان الدمشقي
 11.00كتاب في عد آي القرآن )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
2009
منطق
فيصل غازي مجهول ،الدكتور
في الغلط والمغالطة أو )السفسطة اللغوية(
3.50
2007
سيرة نبوية وأدب
ﷴ حسين هيكل ،الدكتور
 14.00في منزل الوحي
2018
فقه شافعي
عمر بن ﷴ بركات/البقاعي الشامي
 36.00فيض اﻹله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك 1/2
2005
شرح حديث
ﷴ أنور الكشميري
 90.00فيض الباري على صحيح البخاري  1/6لونان
X
2017
علم تفسير القرآن
علوي بن السيد عباس/المالكي الحسني
فيض الخبير وخﻼصة التقرير على نهج التيسير شرح منظومة التفسير
7.50
2006
وأوصافها أخﻼق
اﻷرواح،الشيخ
أمراضالطهطاوي
أحمدفيعبد العال
يبحث
الفيض الرحماني شرح كتاب الطب الروحاني ﻷبي الفرج ابن الجوزي )كتاب علي
8.50
2021
تصوف
إبراهيم/الشرقاوي
والكشف اﻷنسي
حجازي بن
القدسي
ﷲ بن
)الفتح
الفيض العرشي على الفتح القدسي في شرح ورد السحر للبكري المسمى عبد
كتاب ناشرون 12.00
2018
حديث
الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
جديدةعبدورق شموا
فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ) 1/6طبعة ﷴ
85.00
أبي الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصياديدواوين  -شعر  -شمائل ﷴية 2021
الفيض المحمدي والمدد اﻷحمدي
7.50
2010
تصوف
شهاب الدين محمود بن عبد ﷲ/اﻷلوسي الكبير
الفيض الوارد شرح مرثية موﻻنا خالد النقشبندي
9.50
2013
تصوف
الجركشي/اﻷنقروي
وطريقة وحقيقة
)شريعةمصطفى
فيوض المعارف اﻹلهية في شرح حديث إن ﷲ يحب العبد التقي الغني الخفيعثمان بن
كتاب ناشرون 6.00
2015
تصوف
عبد القادر بن ﷴ أبي النور/الكيالي
الفيوضات اﻹحسانية شرح اﻷوراد البهائية )وهي أوراد الشيخ بهاء الدين نقشبند(
كتاب ناشرون 6.00
2019
تصوف
الغوثيةبن ﷴ سعيد/القادري
الفيوضات الربانية في المآثر واﻷوراد القادرية ومعه )القصيدة الخمرية( و)القصيدةإسماعيل
كتاب ناشرون 6.00
2013
تصوف  -أوراد
فواز بن بشار بن سعيد بن محيي الدين/الطباع
الفيوضات المحمدية على الطريقة الرفاعية
كتاب ناشرون 9.50

حرف القاف
4.00

180 978-2-7451-5790-4
77 978-2-7451-9197-7

12.00

150 978-2-7451-2288-9

3.50

216 978-2-7451-6285-4

3.50

171 978-2-7451-5769-0

4.00

180 978-2-7451-7739-1

5.00

180 978-2-7451-8712-3

4.00

10 978-2-7451-2525-5

50.00

60 978-2-7451-9723-8

كتاب ناشرون 9.50
12.00

71 978-2-7451-8180-0
26 978-2-7451-2987-1

21.00

180 978-2-7451-3746-3

4.00

144 978-2-7451-2613-9

5.00

51 978-2-7451-5216-9
60 978-2-7452-0001-0

14.00
توزيع

10.00

180 978-2-7451-5238-1

4.00

70 978-2-7451-4995-4

9.00

93 978-2-7451-1227-9

7.00

53 978-2-7451-8247-0

14.00

135 978-2-7451-3501-8

5.50

70 978-2-7451-9528-9

12.00

32 978-2-7451-9552-4

24.00

51 978-2-7451-9602-6

14.00

49 978-2-7451-9120-5

18.00

83 978-2-7451-9456-5

كتاب ناشرون 8.50

180 978-2-7451-2711-2

3.50

51 978-2-7451-6387-5

14.00

43 978-2-7451-6420-9

15.00

252 978-2-7451-6628-9

3.50

93 978-2-7451-2886-7

7.00

135 978-2-7451-5699-0

5.50

235 978-2-7451-1229-3

3.00

64 978-2-7451-5215-2

12.00

120 978-2-7451-9638-5

6.00

50 978-2-7451-5953-3

9.50

36 978-2-7451-5375-3

14.00

50 978-2-7451-4463-8

9.00

49 978-2-7451-4073-9
978-2-7453-2536-1

9

12.00
توزيع

70.00

66 978-2-7451-3747-0

8.50

73 978-2-7451-5580-1

8.50

70 978-2-7451-7415-4

9.50

162 978-2-7451-7364-5

5.00

قاب قوسين وملتقى الناموسين ويليه )كتاب النقطة(
أحمد صالح عبوش ،الدكتور علم اﻻجتماع  -تراجم
قادة اﻹصﻼح والتشريع في العالم عبر التاريخ
عقيدة
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
السلفي المغربي/أبي عبد ﷲ فيصل بن ﷴ حديث وأحكام فقهية
قاعدة في تحقيق حديث الربا
أصول فقه
حمد بن حمدي الصاعدي ،اﻷستاذ الدكتور
قاعدة ﻻ مساغ لﻼجتهاد مع النص وعﻼقتها بمحل اﻻجتهاد الفقهي
دراسات فقهية
أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين ،الدكتور
قاعدة المندوب ﻻ يجب إتمامه وﻻ قضاؤه وتطبيقاتها الفقهية
دراسات فقهية
ياسين باهي
قاعدة اليسير المعفو عنه عند المالكية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
حديث وفقه مالكي
أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي
القبس في شرح موطأ ابن أنس  1/4مع الفهارس
دراسات  -تصوف
فرح ناز علي صفدر رفعت جو ،الدكتورة
قبس من الشرق يحكي عن الوجد والحرق لموﻻنا جﻼل الدين الرومي البلخي
تفسير قرآن
ﷴ الناصر لدين ﷲ بن ﷴ الزمزمي/الكتاني
قبسات من علوم القرآن الكريم وشرح المختار من آي الذكر الحكيم
أبو القاسم عبد ﷲ بن أحمد الكعبي البلخي حديث وسير وتراجم
قبول اﻷخبار ومعرفة الرجال 1/2
حديث وعقيدة
الفريابي/أبو بكر
كتاب القدر للفريابي
حديث وعقيدة
عبد ﷲ بن وهب
كتاب القدر وما ورد في ذلك من اﻵثار
علوم القرآن
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور
القرآن منهل العلوم
قراءات
هند شلبي
القراءات بإفريقيا )من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري(
خولة عبيد خلف الدليمي ،الدكتورة علوم القرآن وقراءات
قراءة أبي بن كعب دراسة نحوية ولغوية
قراءات
حمودي زين الدين عبد المشهداني ،الدكتور
قراءة حمزة بن حبيب الزيات )دراسة نحوية وصرفية(
حديث وفقه عام
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
كتاب القراءة خلف اﻹمام
بوسغادي حبيب ،الدكتور علوم قرآن  -نحو  -قراءات
قراءة في نحو القراءات القرآنية )دراسة دﻻلية لنماذج(
قراءات
قراءة الكسائي من القراءات العشر المتواترة ويليه )إدغام القراء للسيرافي(أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان
عبد الباقي يوسف دراسات  -تفسير  -قرآن
القرآن الكريم )سورة اﻷنفال( )التحليل الروائي(
عبد الباقي يوسف دراسات  -تفسير  -قرآن
القرآن الكريم )سورة الفاتحة  -البقرة  -آل عمران  -النساء  -المائدة( )التحليل الروائي
عبد الباقي يوسف دراسات  -تفسير  -قرآن
القرآن الكريم )سورة اﻷنعام  -سورة اﻷعراف( )التحليل الروائي(
دراسات قرآنية
عبد ﷲ خضر حمد ،اﻷستاذ الدكتور
القرآن الكريم وشبهات المستشرقين )قراءة نقدية(
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي دراسات  -شعر  -تصوف
قراضة العسجد )ديوان محيي الدين بن عربي(
حديث وأخﻼق
ابن بشكوال/أبو القاسم خلف اﻷندلسي
القربة الى رب العالمين بالصﻼة على ﷴ سيد المرسلين
تصوف
الرومي
عربي
ﷴ/البسنوي
الدين ابن
محيي بن
اﻷكبرﷲ عبدي
قرة عين الشهود ومرآة عرائس معاني الغيب والوجود )شرح التائية للشيخ عبد
حديث
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
قرة العين على منتخب الصحيحين من كﻼم سيد الكونين )ص(
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحطاب الرعيني
قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين
عقيدة
التوحيد
كتاب حسن
الرحمن بن
عبد على
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة اﻷنبياء والمرسلين وهو )حاشية عبد الرحمن بن حسن
تصوف
القرى الروحي الممدود شرح نظم مراتب الوجود لسيدي عبد الكريم الجيلي عبد ﷲ عبدي بن ﷴ/البسنوي الرومي
أخﻼق وأدب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
القصاص والمذكرين
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور فقه عام وأحكام فقهية
قصة التدخين الكاملة )تاريخه  -أثره  -شرعيته  -عﻼجه(
دراسات  -قرآن
أبي نصر ﷲ عبد العزيز فاضلي ،الدكتور
القصر على سورة العصر في حل مشكﻼت العصر
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي تاريخ وأخبار اﻷنبياء
قصص اﻷنبياء ﻻبن كثير  -لونان
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي تاريخ وأخبار اﻷنبياء
قصص اﻷنبياء مخرجة على اﻷلباني  -لونان
أبي إسحاق أحمد بن ﷴ بن إبراهيم/الثعلبي تاريخ وأخبار اﻷنبياء
قصص اﻷنبياء المسمى )عرائس المجالس( كرتونيه )ابيض( لونان
عبد الوهاب النجار تاريخ وأخبار اﻷنبياء
قصص اﻷنبياء للنجار  -كرتونيه  -منقحة مع زيادات
تاريخ وتفسير
ﷴ متولي الشعراوي ،الشيخ
قصص اﻷنبياء )للشعراوي(  1/5لونان
تفسير قرآن وأخب
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
قصص القرآن ﻻبن كثير  -لونان
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي تفسير قرآن وأخبار اﻷنبياء
قصص القرآن ﻻبن كثير مخرجة على اﻷلباني  -لونان
هادي حسن حمودي ،اﻷستاذ الدكتور تفسير قرآن وأخبار اﻷنبياء
قصص القرآن من الرمز إلى الواقع )دراسة تحليلية شاملة(
حاتم المشهداني سير وتراجم ودعوة إسﻼمية
قصص من حياة الدعاة
عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ،الشيخ
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تصوف

2010
2019

2001
2009
2007
2013
2017
2021
2020

2015
2000
2003
2007
2007
2006
2015
2002
2019
2019
2019

2018
2019

2004
2010
2012
2010
2009
2007
2022
2020

2016
2021

2016
2013
2010
2012
2012

ISBN
978-2-7451-6196-3
978-2-7451-9765-8
978-2-7451-5117-9
978-2-7451-8341-5
978-2-7451-7248-8
978-2-7451-3256-7
978-2-7451-5979-3
978-2-7451-3276-5
978-2-7451-8400-9
978-2-7451-7599-1
978-2-7451-3040-2
978-2-7453-6912-9
978-2-7451-7323-2
978-2-7451-5400-2
978-2-7451-2608-5
978-2-7451-1238-5
978-2-7451-1239-2
978-2-7451-3936-8
978-2-7451-6162-8
978-2-7451-2289-6
978-2-7451-1240-8
978-2-7451-2818-8
978-2-7451-9748-1
978-2-7451-6690-6
978-2-7451-8720-8
978-2-7451-8721-5
978-2-7452-1738-0
978-2-7451-1243-9
978-2-7451-3892-7
978-2-7451-9782-5
978-2-7451-9596-8
978-2-7451-4356-3
978-2-7451-8191-6
978-2-7451-8192-3
978-2-7451-8719-2
978-2-7451-8812-0
978-614-496-100-1
978-2-7451-1246-0
978-2-7451-5489-7
978-2-7451-4707-3
978-2-7451-1244-6
978-2-7451-6675-3
978-2-7451-8857-1
978-2-7451-8858-8
978-2-7451-8859-5
978-2-7451-5453-8
978-2-7451-5479-8
978-2-7451-5374-6
978-2-7451-4589-5
978-2-7451-1248-4
978-2-7451-4473-7
978-2-7451-8025-4
978-2-7451-0160-0
978-2-7451-3764-7
978-2-7451-4013-5
978-2-7451-9735-1
978-2-7451-8110-7
978-2-7451-7412-3
978-2-7451-4496-6
978-2-7451-6488-9
978-2-7451-7731-5
978-2-7451-9256-1
978-2-7451-6991-4
978-2-7451-9189-2
978-2-7451-5796-6
978-2-7451-7534-2

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
قصص وموالد اﻷنبياء  -لونان
9.50
68
علوم الحديث
)شموا(إبراهيم المصري المالكي/اللقاني
برهان الدين
 20.00قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل اﻷثر
34
علم كﻼم
إسماعيل ﷴ القرني ،الدكتور
القضاء والقدر عند المسلمين دراسة وتحليل
9.00
70
تصوف
فقير ﷲ بن عبد الرحمن/الحنفي النقشبندي
 24كتاب ناشرون  24.00قطب اﻹرشاد
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد سير وتراجم وتصوف
قطب بغداد سيدنا عبد القادر الكيﻼني
3.50
189
حديث وعلم كﻼم
ﷴ بن علي/الشوكاني
 12.00قطر الولي على حديث الولي
51
مدائح نبوية
المصطفى أحمد الخطابي
قطرة من بحار اﻷحدية وشرقة من اﻷنوار المحمدية
 144كتاب ناشرون 6.00
أبي جعفر أحمد بن ﷴ بن إسماعيل/النحاس علم القراءات وتجويد
 17.00القطع واﻻئتناف أو الوقف واﻻبتداء
43
تصوف
صديق بن عمر خان/العمري الفاروقي المدني
قطف أزهار المواهب الربانية من أفنان رياض النفحة القدسية
 79كتاب ناشرون 9.00
صالح بن ﷴ بن نوح/الفﻼني المالكي معاجم كتب  -تراجم
قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون واﻷثر )شموا(
3.50
216
عقيدة وحديث
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل اﻷثر
4.00
135
زهير آميدي سير وتراجم وأخﻼق
قطف الرياحين )حكايات  -خواطر  -رؤى إسﻼمية(
7.00
توزيع
75
أسماؤهمالحسن الحمداني تفسير قرآن وأخيار اﻷنبياء
قطوف من قصص القرآن )كما يروي أسباب نزول بعض اﻵيات بحق أشخاص لم تذكر عبد المنير
5.00
162
تصوف
ﷴ أبو الهدى الصيادي الرفاعي ،الشيخ
قﻼئد الزبرجد على حكم موﻻنا الغوث الرفاعي أحمد
8.50
74
أبي الهدى ﷴ بن الحسن/الرفاعي الصيادي تصوف وسير وتراجم
 12.00قﻼدة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه اﻷكابر
49
أصول فقه
ﷴ عبد الحليم اللكنوي
 10.00قمر اﻷقمار لنور اﻷنوار في شرح المنار
42
أخﻼق
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة
3.50
225
أخﻼق
تقي الدين أبي بكر بن ﷴ/الحصني الشافعي
قمع النفوس ورقية المأيوس
5.50
108
علوم حديث
أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر/الحدوشي
 18.00قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية
34
فقه إباضي وأخﻼق
أبي طاهر إسماعيل بن موسى/الجيطالي النفوسي
 54.00قناطر الخيرات ) 1/3طبعة جديدة ورق شموا(
17
أصول فقه
أبي مظفر منصور بن ﷴ/السمعاني المروزي
 20.00قواطع اﻷدلة في اﻷصول 1/2
X
25
قواعد فقه
عز الدين أبي ﷴ عبد العزيز/ابن عبد السﻼم
قواعد اﻷحكام في مصالح اﻷنام
9.00
58
قواعد اﻻستدﻻل بالنصوص الشرعية )دﻻﻻت اﻷلفاظ والخطاب  -دراسة في أصول المالكية عبد الغني العمومري دراسات  -أصول فقه مالكي
6.00
160
أصول فقه
الحنبلي
والجدل
اﻷصولالدين
قواعد اﻷصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه وهو مختصر كتاب )تحقيق اﻷمل في علمي صفي
9.50
81
دراسات أصولية
ﷴ محمود المحمد ،الدكتور
القواعد اﻷصولية الشرعية )شموا(
6.00
144
دراسات أصولية
ﷴ محمود المحمد ،الدكتور
القواعد اﻷصولية اللغوية )دﻻﻻت اﻷلفاظ( )شموا(
6.00
144
ً
دراسات  -عقيدة
،الدكتور
الديني
أرارو
الخطاب
أنموذجا( )سلسلة تجديدﷴ سعيد
 12.00القواعد اﻻعتقادية عند مفسري الغرب اﻹسﻼمي )اﻹمام القرطبي
توزيع
70
علوم الحديث
ﷴ جمال الدين بن ﷴ بن سعيد/القاسمي
 12.00قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
57
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
قواعد التصوف )طبعة جديدة منقحة ومصححة(
5.00
X
162
تصوف
1/2بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
الزروقية(أحمد
قواعد التصوف )على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة( )المدرسة أبي العباس
 18كتاب ناشرون 40.00
أصول فقه وقواعده
ﷴ عميم اﻹحسان المجددي/البركتي البنجﻼديشي
 18.00قواعد الفقه في فقه اﻹمام أبي حنيفة النعمان )شموا  -لونان(
53
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي فقه حنبلي وأحكام فقهية
 12.00القواعد الفقهية
47
دراسات فقهية
الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
)شموا(
القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعامﻼت المدنية واﻷحوال الشخصية عبد
9.50
88
فقه
ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
واحد
الغفور
بمجلد
القواعد الفقهية في القضاء )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( )جزءان عبد
21.00
32
قواعد الفقه
ﷴ محمود المحمد ،الدكتور
القواعد الفقهية الكبرى )القواعد المتفق عليها بين المذاهب اﻹسﻼمية( )شموا(
6.00
135
دراسات  -فقه
الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
 30.00القواعد الفقهية في اﻷحوال الشخصية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(عبد)شموا
26
قواعد الفقه الحنفي
إلياس قبﻼن ،الدكتور
القواعد الفقهية المستخرجة من رد المحتار )شموا(
6.00
أصول فقه
أبي الحسن علي بن عباس/ابن اللحام
القواعد والفوائد اﻷصولية وما يتعلق بها من اﻷحكام الفرعية
8.50
76
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 12.00القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات اﻹلهية
55
علم كﻼم
مصطفى حلمي ،الدكتور
قواعد المنهج السلفي في الفكر اﻹسﻼمي بحوث في العقيدة اﻹسﻼمية
6.00
117
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية أصول فقه وأحكام فقهية
القواعد النورانية الفقهية
6.00
91
علم القراءات
شهاب الدين أحمد بن عمر/ابن أبي الرضا الحموي
القواعد واﻹشارات في أصول القراءات
6.00
160
فقه ودراسات
الغفور البياتي
اﻹثبات
وسائلعبد
البياتي وأحمد
الفقهية في
عبد الغفور
القواعد والضوابط الفقهية في اﻹثبات القضائي )دراسة موضوعية للقواعد
9.50
99
فقه  -دراسات
القضائي الدكتور
البياتي ،القاضي
فيﷴالنظام
الغفور
الفقهية
القواعد والضوابط الفقهية في أصول التقاضي )دراسة موضوعية للقواعد عبد
6.00
144
فقه  -دراسات
البياتي
والحدود
عبد الغفور
اﻷحكام
فيوعمر
البياتي
الفقهية
للقواعدالغفور
القواعد والضوابط الفقهية في اﻷحكام والعقوبات )دراسة موضوعية عبد
9.00
108
أحكام فقهية
أبو اليسر رشيد كهوس ،الدكتور
القوامة والحافظية رؤية شرعية ونظرة معاصرة
8.50
87
تصوف
ابن زغدان/جمال الدين أبو المواهب الوفائي
قوانين حكم اﻹشراق إلى كافة الصوفية بجميع اﻵفاق
5.00
162
فقه مالكي
أبي القاسم ﷴ بن أحمد/ابن جزي الكلبي
القوانين الفقهية
9.50
72
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور علوم القرآن وتاريخ
القوانين القرآنية للحضارات  -دراسة قرآنية ﻷحداث التاريخ
8.50
74
أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني أحكام فقهية وحديث
رجب(
الفضل
فضل
قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ويليه )تبيين العجب بما ورد في أبي
3.50
165
تصوف
علي بن عطية الحارثي/أبي طالب المكي
التوحيد بن1/2
ﷴ
 22.00قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام
20
فقه شافعي
شهاب الدين أبي العباس أحمد/اﻷذرعي
 210.00قوت المحتاج شرح المنهاج ) 1/12شموا(
3
شرح حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 70.00قوت المغتذي على جامع الترمذي  1/5مع الفهرس
9
عقيدة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
القول اﻷسمى في شرح أسماء ﷲ الحسنى  -لونان
9.50
59
شهاب الدين أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي فقه شافعي وأحكام فقهية
القول التام في أحكام المأموم واﻹمام ويليه نضج الكﻼم في نصح اﻹمام
8.50
78
قصص أنبياء
أحمد بن أحمد الفيومي المالكي/الغرقاوي
القول التام في بيان أطوار سيدنا آدم )ع(
5.00
160
دراسات فقهية
الصديقي/البنجﻼديشي
خير اﻷنام
الجونفوري
عليلتعظيم
والقيام
القول التمام في شرح ملخص اﻹمام في إثبات اﻻحتفال بالمولد الشريفكرامت
3.50
216
فقه مالكي
بلعيد1-بو خلفة بن أحمد آيت البجائي
المالكي
فيصل بن
القول التمام في مسائل اﻻئتمام وتصرفات المأموم واﻹمام )من معين الفقه
8.50
70
سير وتراجم
أبو الفضل صفي الدين البخاري
 14.00القول الجلي في ترجمة شيخ اﻹسﻼم تقي الدين ابن تيمية الحنبلي
41
تصوف
نوح بن مصطفى/الرومي الحنفي
القول الدال على حياة الخضر ووجود اﻷبدال ويليه )الدر اﻷغلى شرح الدور اﻷعلى(
 198كتاب ناشرون 4.00
عقيدة
علي عثمان جرادي
القول السديد شرح جوهرة التوحيد لﻺمام الحجة إبراهيم اللقاني
5.00
X
135
دراسات  -فقه
ﷴ بن عبد العظيم الموروي/ابن مﻼ فروخ
القول السديد في بعض مسائل اﻻجتهاد والتقليد )شموا(
4.00
225
الكتانية الكبير/الكتاني الحسني فقه مالكي وأحكام فقهية
)النفائسﷴ بن عبد
القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير جافيأبي الفيض
9.50
63
دراسات  -فقه
يونس فرحان أحمد
قول صدق ﷲ العظيم بعد التﻼوة  -سنة أم بدعة؟ )دراسة مقارنة( )شموا(
7.00
135
تصوف
أبي الفضل عبد القادر بن الحسين/ابن مغيزل
القول العلي في ترادف المعجزة بكرامة الولي
3.50
216
عقيدة
محيي الدين ﷴ بن بهاء الدين ،العﻼمة
 49كتاب ناشرون  14.00القول الفصل شرح الفقه اﻷكبر لﻺمام اﻷعظم أبي حنيفة
أبو عبد الرحمن الكسائي ،اﻹمام
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موضوع

تاريخ وأخبار اﻷنبياء

سنة

2008
2022

2006
2019

2011
2001
2019

2013
2017
2019

2000
2010
2012
2007
2014

2003
2009
2018
2021
2022
2019

2018
2018
2019

2001
2019
2022
2019

2008
2015
2015
2018
2018
2022

2001
2006
2005
2019

2018
2018
2018
2007
2007
2016
2005
2022

2016
2015
2003
2004
2022

2013
2012
2005
2012
2013
2019

2010
2019

2008
2013

ISBN

سعة

المؤلف

موضوع

150 978-2-7451-3011-2

أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان

تجويد قرآن

51 978-2-7453-1251-4
216 978-2-7451-6910-5
234 978-2-7451-5601-3
162 978-2-7451-5982-3
180 978-2-7451-3617-6
135 978-2-7451-7104-7
49 978-2-7451-6994-5
96 978-2-7451-9535-7
360 978-2-7451-9096-3

السعر $عنوان الكتاب
القول المألوف في المدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف
5.00
أحكام فقهية
مشهور حسن سلمان
 12.00القول المبين في أخطاء المصلين
توزيع
أشراط الساعة
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
القول المختصر في عﻼمات المهدي المنتظر
3.50
تصوف
أحمد بن مصطفى/ابن عليوه المستغانمي
القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف
كتاب ناشرون 5.00
سيرة نبوية
البرزنجي
بن ﷴ/عليش
للشيخ
اﻷزهر أحمد
النبيﷲ ﷴ بن
أبي عبد
القول المنجي على مولد البرزنجي وهو شرح على كتاب )عقد الجوهر في مولد
4.00
أخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
القول النفيس في عداوة آدم وإبليس
3.50
أخﻼق
غيتاوي بن سيدي ﷴ ،الشيخ موﻻي
والمآسي
القول الوافي في التحذير من اقتراف المعاصي المورثة للشقاء والحزن التهامي
6.00
أصول فقه
بثينة الجﻼصي ،الدكتورة
 14.00القياس أصﻼ من أصول الفقه إلى حدود القرن الثامن للهجرة
حديث  -مواعظ
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ
قيل ادخل الجنة )لقاءات إيمانية في أحاديث نبوية(
8.50
دراسات  -تصوف
يوسف بن ﷴ أبجيك السوسي
قيل إن التصوف )تعريفات التصوف من كتاب حلية اﻷولياء(
كتاب ناشرون 2.00

سنة

2000
2010
2019

2010
2002
2011
2011
2019
2020

حرف الكاف
978-2-7451-2545-3
978-2-7451-5205-3
978-2-7451-0850-0
978-2-7451-7751-3
978-2-7451-8676-8
978-2-7451-3157-7
978-2-7451-1256-9
978-2-7451-3010-5
978-2-7451-8618-8
978-2-7451-9254-7
978-2-7451-2695-5
978-2-7451-1260-6
978-2-7451-3082-2
978-2-7451-5610-5
978-2-7451-1267-5
978-2-7451-8303-3
978-2-7451-3279-6
978-2-7451-4927-5
978-2-7451-8674-4
978-2-7452-1561-0
978-2-7453-6434-6
978-2-7452-1569-0
978-2-7451-2293-3
978-2-7451-8230-2
978-2-7451-5402-6
978-2-7451-0072-6
978-2-7451-2294-0
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978-2-7453-5121-6
978-2-7451-5282-4
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978-2-7451-3736-4
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978-2-7451-1178-4
978-2-7451-3572-8
978-2-7451-6246-5
978-2-7451-3494-3
978-2-7451-8154-1
978-2-7451-5836-9
978-2-7451-8506-8
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 90.00الكاشف عن المحصول في علم اﻷصول 1/6
8
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  1/3مع الذيل )لونان( أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
42.00
15
أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم/العراقي
 10.00ذيل الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
55
الشافعيالجاوي ،الشيخ
اﻹمامعمر نووي
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا في أصول الدين والفقه للحضرمي على مذهبﷴ بن
7.00
60
علي بن عبد ﷲ بن الحسن/اﻷردبيلي التبريزي
الكافي في علوم الحديث )شموا(
9.50
78
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
 54.00الكافي في فقه اﻹمام أحمد بن حنبل 1/4
15
أبي عمر يوسف بن عبد ﷲ/ابن عبد البر القرطبي
 12.00الكافي في فقه أهل المدينة المالكي
38
أبي عبد ﷲ ﷴ بن شريح/الرعيني
الكافي في القراءات السبع
7.00
78
عمر بن علي/ابن الملقن
للبيضاوي
أبي حفص
اﻷصول
سراج الدين
 18.00كافي المحتاج إلى شرح المنهاج وهو شرح على منهاج الوصول إلى علم
47
الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
المحتاج
الدين عبد
جمالكافي
 175.00كافي المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه السراج الوهاج للزركشي )وهو تكملة
4
أبي المعالي عبد الملك بن عبد ﷲ/الجويني
 12.00الكافية في الجدل
57
أبي أحمد عبد ﷲ بن عدي/الجرجاني
 120.00الكامل في ضعفاء الرجال  1/9مع الفهارس
4
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
الكبائر  -للذهبي  -كرتونيه  -لونان
6.00
70
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
الكبائر للذهبي مع الشرح
7.00
85
ﷴ بن عبد الوهاب
كتاب الكبائر  -ابن عبد الوهاب
3.00
162
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
الكبائر وتبيين المحارم
6.00
162
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
الكبريت اﻷحمر في بيان علوم الشيخ اﻷكبر  -كرتونيه
8.50
74
ثائر إبراهيم خضير الشمري ،الدكتور
 14.00الكبيرة واﻵثار المترتبة عليها عند المتكلمين
53
محمود بن سليمان الحنفي الرومي/الكفوي
 54.00كتائب أعﻼم اﻷخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ) 1/2شموا(
17
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
 11توزيع صافي  16.00كتاب اﻷحكام الكبير ) 1/3شموا(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر المقدمي ،اﻹمام
كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم
7.00
توزيع
85
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
كتاب الهادي او عمدة الحازم في الزوائدعلى مختصر أبي القاسم )شموا(
 27توزيع صافي 6.50
منصور بن يونس/البهوتي الحنبلي
 95.00كشاف القناع عن متن اﻹقناع لﻺمام موسى بن أحمد الحجاوي 1/6
X
6
حسين بن طعمة/البيتماني الدمشقي الميداني
كشف أستار التوحيد للمريد عن وجه جﻼﻻت القرآن المجيد
 135كتاب ناشرون 7.00
عمر بن طه العطار ،الشيخ
كشف اﻷسرار لصﻼة سيد اﻷبرار
9.00
74
محمود/النسفي
جديدةبنورق شموا
بن أحمد
)طبعة
1/2عبد ﷲ
البركات
المنار(
كشف اﻷسرار شرح المصنف على المنار مع )شرح نور اﻷنوار على أبي
30.00
25
عﻼء الدين عبد العزيز بن أحمد/البخاري
 54.00كشف اﻷسرار عن أصول فخر اﻹسﻼم البزدوي 1/4
10
شهاب الدين أحمد بن العماد بن يوسف/اﻷقفهسي
كشف اﻷسرار عما خفي على اﻷفكار
9.50
64
عمر بن مسعود بن ساعد المنذري/السليفي
 18.00كشف اﻷسرار المخفية في علم اﻷجرام السماوية والرقوم الحرفية
توزيع
36
ﷴ بن أحمد اﻹسكندراني ،اﻹمام والطبيب
 30.00كشف اﻷسرار النورانية القرآنية ) 1/2من اﻹعجاز الطبي في القرآن الكريم(
23
عبد الهادي/العجلوني
واحد
ﷴ بن
بمجلد
إسماعيل بن
 15.00كشف الخفاء ومزيل اﻹلباس عما اشتهر من اﻷحاديث على ألسنة الناس )جزءان
34
المﻼ حسن بن موسى الباني الكيﻼني/الكوراني
كشف البرهان في شرح رسالة الشيخ إرسﻼن )في التوحيد(
 144كتاب ناشرون 6.00
أبي عبد ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة
كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها بيت المال
3.00
270
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان
3.00
240
أحمد شمس الدين
 10.00فهارس أعﻼم كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
46
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
الكشف عن مناهج اﻷدلة في عقائد الملة
3.50
180
أبي ﷴ مكي/ابن أبي طالب القيسي القيرواني
 36كتاب ناشرون  18.00الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
الكريم بن إبراهيم الجيلي ،الشيخ
عربي(
كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات )متن التجليات اﻹلهية ﻻبن عبد
7.00
76
أبي حفص ﷴ بن خطاب
كشف الغمة في اﻻعتصام بقول ﷲ تعالى )كنتم خير أمة(
9.50
78
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 14.00كشف الغمة عن جميع اﻷمة
36
علي بن ﷴ/المصري الفولي
كشف القناع عن ألفاظ شبهة السماع )تعليق على وصية اﻷدب(
 80كتاب ناشرون 7.00
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
الشمس(
كشف اللبس عن حديث رد الشمس ويليه )مزيل اللبس عن حديث رد جﻼل
3.50
204
الرسول(الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني
كشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرأس ويليه )استجﻼب شفاعة ﷴ عبد
5.50
126
والصفاتﷴ بن مظفر الدين المكي
كشف ما يرد به على الفصوص المسمى )عين الحياة في معرفة الذات واﻷفعال أبو الفتح
5.50
135
النابلسي الجفعتري/الوهبي
القاري الموصلي
علي الغني
كشف المخدرات في خبا المعشرات وهو )شرح قصائد في الحقائق اﻹلهية لعبد
 78كتاب ناشرون 9.50
الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
لونان
 130.00كشف المشكل ﻻبن الجوزي على صحيح البخاري  1/9مع الفهارس -جمال
6
نور الدين أبي الحسن/ابن الحسين الباقولي
 18.00كشف المشكﻼت وإيضاح المعضﻼت في إعراب القرآن وعلل القراءات
34
بدر الدين ﷴ بن إبراهيم/ابن جماعة الكناني
كشف المعاني في متشابه المثاني
4.00
162
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ،الشيخ
 12.00كشف النقاب عن مؤلفات اﻷصحاب
توزيع
56
الرومي/السيماوي
اﻹلهياﻷقدسية
اﻷقدمية
عبد ﷲ
كشف الواردات لطالب الكماﻻت وغاية الدرجات )وهو شرح لكتاب الواردات الغيبية
 92كتاب ناشرون 7.50
عبد الرزاق القاشاني ،الشيخ
كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر )شرح تائية ابن الفارض(
8.50
70
خليل إسماعيل الياس ،الدكتور
 12.00كعب اﻷحبار وأثره في التفسير )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
59
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
4.50
135
عرابي أحمد ،الدكتور
الكفاءة القرائية عند علماء التراث )دراسة دﻻلية(
4.00
198
ﷴ بن محمود العجلي
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المؤلف

عنوان الكتاب
كفاية اﻷتقياء ومنهاج اﻷصفياء شرح هداية اﻷذكياء إلى طريق
2020
فقه شافعي
تقي الدين أبي بكر بن ﷴ/الحصني الشافعي
كفاية اﻷخيار في حل غاية اﻻختصار )طبعة جديدة ورق شموا(
حديث وأخﻼق
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي/المنذري
كفاية التعبد وتحفة التزهد
2022
آداب إسﻼمية
أحمد بن علي/الفاكهي المكي
مسلم
القادر بن
عنه لكل
الكفاية شرح بداية الهداية لحجة اﻹسﻼم أبي حامد الغزالي )كتاب ﻻ غنى عبد
2022
علم كﻼم
إبراهيم بن ﷴ بن أحمد/البيجوري
كفاية العوام وهي حاشية البيجوري المسماة تحقيق المقام )غﻼف  -ابيض(
2019
فقه حنفي
جﻼل الدين بن شمس الدين/الكرﻻني الخوارزمي
الكفاية في شرح الهداية ) 1/8شموا  -لونان(
2012
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي حديث وعلوم حديث
الكفاية في علم الرواية  -محقق
أبو المحاسن يوسف المرداوي الدمشقي ،اﻹمامفرائض ومواريث وفقه حنبلي 2003
الكفاية في الفرائض
2007
قراءات
أبي العز ﷴ بن الحسين/الواسطي القﻼنسي
الكفاية الكبرى في القراءات العشر
2018
علم التجويد
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
كفاية المستفيد في علم التجويد )شموا(
خالد سليم عبد الفتاح ،الدكتورعقيدة-فقه-أخﻼق-مقارنة أديان 2020
كفاية المسلم في العقيدة والفقه واﻷخﻼق والفكر والفرق واﻷديان
2009
فقه شافعي
الرفعة/أبي العباس نجم الدين أحمد
ابن الكفاية
كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه اﻹمام الشافعي  1/21ويليه )الهداية إلى أوهام
2020
دراسات  -تصوف
ﷴ بن عمر/باجمال
الكفاية الوفية في إيضاح كلمات الصوفية
أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي/البريلوي الهندي فقه عام وأحكام فقهية 2005
كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم
2018
آداب ومواعظ
حسين بن محمود الصادق ،الشيخ
كل بني آدم خطاء )اﻷسباب والعﻼج(
2011
علم كﻼم
عيسى ربيح أمين أحمد
الكﻼم اﻹلهي بين القدم والحدوث )دراسة تحليلية(
2002
أصول فقه
المصيبالسبكي
النظرعبد الكافي
علي بن
الكﻼم على حنث الناسي ويليه )رسالة في حتمية ﻻ اجتهاد مع النص( ويليه )سؤاﻻن في
2012
دراسات إسﻼمية
شمس الدين أبي عبد ﷲ ﷴ/ابن سرور المقدسي
الكﻼم على وصول القراءة للميت
2022
ﷴ إدريس بن عبد العلي الهندي/النجرامي علوم الحديث  -تراجم
الكﻼم المسدد في رواة موطأ ﷴ )شموا(
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية أدعية وأذكار وحديث
الكلم الطيب
تفسير قرآن
حسنين ﷴ مخلوف ،الشيخ
كلمات القرآن تفسير وبيان ويليه )أحكام التﻼوة والتجويد( غﻼف  -لونان
2010
تفسير قرآن
حسنين ﷴ مخلوف ،الشيخ
كلمات القرآن تفسير وبيان ويليه )أحكام التﻼوة والتجويد( كرتونيه  -لونان
2007
تصوف
ﷴ أبو الهدى الصيادي الرفاعي ،الشيخ
الكليات اﻷحمدية المؤلفة من كلمات اﻹمام الرفاعي غوث البرية
2017
رشيد المدور أصول الفقه وقواعده
كليات في الفقه على مذهب اﻹمام مالك من كتاب القوانين الفقهية ﻻبن جزي
أخﻼق
سيد الرفاعي
كما تدين تدان
2017
فقه حنفي
ولي بن رسول/اﻹزميري الحنفي
لونان(
كمال الدراية وجمع الرواية والدراية من شروح ملتقى اﻷبحر ) 1/11شموا -ﷴ بن
عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ،الشيخ تصوف وشمائل ﷴية 2004
الكماﻻت اﻹلهية في الصفات المحمدية
2011
عقيدة
ﷴ الصالح الضاوي
كن فيكون )دراسة تحليلية مفاهيمية للمصطلح انطﻼقا من القرآن والسنة(
الجامعية،الدكتور دراسات  -حديث  -بﻼغة 2020
إسماعيل أحمد
والدراسات
الكناية في الحديث النبوي الشريف في صحيحي البخاري ومسلم )سلسلة الرسائل عمار
2021
علوم خفية
الروحانيات المسمى )كنز اﻷسرار في إستحضار الجن وصرف العمار(أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
حديث وفقه حنبلي
عبد الرحمن بن أبي داود الحنبلي
الكنز اﻷكبر من اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فقه حنفي
ابن نعمان الطائي
كنز البيان مختصر توفيق الرحمن وهو )شرح متن كنز الدقائق(
2014
تصوف
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
الكنز الثمين في كشف أسرار الدين
2019
حديث نبوي
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين )ص(
2011
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/شمس الدين الرازي
كنز الحكمة )مئة حديث شريف(
2013
تصوف
حسام الدين علي بن عبد ﷲ/البدليسي
كنز الخفا في مقامات الصوفي )كتاب النصوص(
2019
فقه شافعي
لونان ﷴ بن أحمد المحلي ،الشيخ
جﻼل الدين
كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لﻺمام النووي في فقه اﻹمام الشافعي - 1/3
2010
حديث وفروسية
ابن إقبال القرتبي/شرف الدين أبي القاسم
كنز العباد في بيان فضائل الغزو والجهاد
2016
حديث
عﻼء الدين علي بن حسام الدين/المتقي الهندي
كنز العمال في سنن اﻷقوال واﻷفعال مع الفهارس ) 1/10شموا  -لونان(
قراءات
عبد ﷲ بن عبد المؤمن/ابن الوجيه الواسطي
الكنز في القراءات العشر
2019
فضائل وفقه
المآربالشاذلي/الحمزاوي
حسن العدوي
كنز المطالب في فضل البيت وفي الحجر والشاذروان وما في زيارة القبر الشريف من
2020
دراسات  -أديان
نايف ﷴ شبيب ،الدكتور
كنزا الربا )كتاب الصابئة المندائيين المقدس( )عرض وتحليل(
2018
أدعية وأذكار
×20ﷲ بن ﷴ/الخياط الهاروشي
كنوز اﻷسرار في الصﻼة والسﻼم على النبي المختار وعلى آله وأصحابة اﻷبرار عبد
2009
أدعية وأذكار
عبد المجيد بن طه الدهيبي الزعبي الجيﻼني
كنوز اﻷسرار والمعاني في أحزاب وأدعية السادة اﻷقطاب والقطب الجيﻼني
2010
أدعية وأذكار
ويليهﷲ بن ﷴ/الخياط الهاروشي
كنوز اﻷسرار في الصﻼة والسﻼم على النبي المختار وعلى آله وأصحابة اﻷبرار عبد
حديث
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي
كنوز الحقائق من حديث خير الخﻼئق 1/2
2008
تصوف
إبراهيم/الجيلي
ونسيمبنالسحر
موجود الكريم
عبد
ويليه مراتب الوجود وحقيقية كل
الكهف والرقيم في شرح ﷽
2017
تفسير قرآن
ﷴ المفضل/ابن عزوز
الكواكب الدرية في بعض ما يتعلق بألفاظ التسمية
2020
شمائل ﷴية
الكواكب الدرية بشرح الجواهر البرزنجية في مولد خير البرية للبرزنجي علي بن علي الغزي اﻷزهري/المخلﻼتي
ﷴ عبد الرؤوف/ابن تاج العارفين المناوي سير وتراجم وتصوف 2008
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 1/2
2013
تصوف
الكواكب الزاهرة في اجتماع اﻷولياء يقظة بسيد الدنيا واﻵخرة )ص( أبي الفضل عبد القادر بن الحسين/ابن مغيزل
ابن الكيال/ﷴ بن أحمد الخطيب سير وتراجم وحديث
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات
2012
حديث
أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن ﷴ/الكوراني
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  1/12مع الفهارس
2008
تصوف
ﷴ حﻼوة المرصفي ،الشيخ
الكوكب البدري على منظومة استغفار سيدي مصطفى البكري
2004
فقه شافعي ونحو
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي تصوف وسير وتراجم 2005
الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري
2012
تصوف
الخلوتية أحمد/الشعراني
والنصائحالوهاب بن
)الوصاياالمواهب عبد
أبي
الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ويليه
الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي تصوف وسير وتراجم 2012
الجيﻼني
كوكب المباني وموكب المعاني شرح صلوات سيدي الشيخ عبد القادر عبد
2013
آداب إسﻼمية
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتور
كيف تختار شريكة حياتك؟
2012
عقيدة
عمر/الحدوشي
عبدهبنورسوله
مسعود
وأنبنﷴا
ﷲ عمر
الفضل
أبي إﻻ
كيف تفهم عقيدتك بدون معلم )شرح كلمة اﻹخﻼص وهي شهادة أن ﻻ إله
2015
قراءات قرآن
حمودي التحافي/الشيخة أم نصير
الشاطبية
صبرية يحيى
كيف وقف اﻹمام حمزة بن حبيب الزيات على الكلمات المهموزة من طريق
كيفية الخﻼص في تفسير سورة اﻹخﻼص لشيخ اﻹسﻼم تقي الدين ابن تيمية علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ تفسير قرآن وعلم كﻼم 2004
2007
تصوف
واللب(ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
كيفية السلوك الى رب العالمين ويليه )بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤادأبي عبد
2004
طب وعلوم خفية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
كيفية عﻼج ربط الرجل والمرأة
عثمان بن ﷴ شطا الدمياطي/البكري
)ابيض(
اﻷولياءأبي بكر

حرف الﻼم
106

موضوع

سنة

تصوف

2021

ISBN
978-2-7451-1290-3
978-2-7451-8231-9
978-2-7451-5498-9
978-2-7451-6369-1
978-2-7451-2689-4
978-2-7451-2506-4
978-2-7451-9149-6
978-2-7451-8004-9
978-2-7451-9836-5
978-2-7451-5794-2
978-2-7451-8496-2
978-2-7451-4351-8
978-2-7451-6360-8
978-2-7451-4419-5
978-2-7451-4601-4
978-2-7451-0833-3
978-2-7451-6904-4
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978-2-7451-7965-4
978-2-7451-4057-9
978-2-7451-4602-1
978-2-7451-1299-6
978-2-7451-2925-3
978-2-7451-8507-5
978-2-7451-1302-3
978-2-7451-1303-0
978-2-7451-1304-7
978-2-7451-1306-1
978-2-7451-1307-8
978-2-7451-6390-5
978-2-7451-9507-4
978-2-7451-8143-5
978-2-7451-6247-2
978-2-7451-1309-2
978-2-7451-5767-6
978-2-7451-3189-8
978-2-7451-8035-3
978-2-7451-9637-8
978-2-7451-9190-8
978-2-7451-5101-8
978-2-7451-1310-8
978-2-7451-5191-9
978-2-7451-8021-6
978-2-7451-4175-0
978-2-7451-5494-1
978-2-7451-5385-2
978-2-7451-6589-3
978-2-7452-0754-0
978-2-7451-7616-5
978-2-7451-3237-6
978-2-7451-9213-4
978-2-7451-3864-4

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 20.00اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1/2
X
20
دراسات قرآنية
عبد الجبار فتحي زيدان ،الدكتور
 14.00ﻻ وجوه وﻻ نظائر في كتب الوجوه والنظائر
49
تصوف
السيد دياب دويدار ،اﻻستاذ الدكتور
الﻶلئ السنية في أوراد الطريقة الدومية الخلوتية
2.50
264
علم التجويد
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ﷴ/القسطﻼني
الﻶلئ السنية شرح المقدمة الجزرية
4.00
162
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 30.00الﻶلئ المصنوعة في اﻷحاديث الموضوعة  1/3مع الفهارس
21
فهارس
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
فهارس الﻶلئ المصنوعة في اﻷحاديث الموضوعة
7.00
99
فقه حنفي
الﻶلئ المصنوعة في الروايات المرجوعة )التي رجع عنها اﻷئمة الثﻼثة( )شموا(ﷴ مهدي حسن/الشاه جهانفوري
6.00
162
أبي الثناء محمود بن زيد/الﻼمشي الحنفي علم أصول الفقه  -فقه حنفي
 10.00كتاب الﻼمشي في أصول الفقه )شموا(
89
علم الكﻼم
أبي الحجاج يوسف بن ﷴ/المكﻼتي
 10.00لباب العقول في الرد على الفﻼسفة في علم اﻷصول
60
فقه حنفي
أبي ﷴ علي بن زكريا/المنبجي
 14.00اللباب في الجمع بين السنة والكتاب على مذهب اﻹمام أبي حنيفة
51
فقه حنفي
عبد -الغني الغنيمي الحنفي/الميداني
 24.00اللباب في شرح الكتاب وهو )شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي( ]م -1شموا
34
فقه شافعي
اللباب في الفقه الشافعي ويليه دقائق المنهاج والعقد المفرد في حكم اﻷمرد أبي الحسن أحمد بن ﷴ/الضبي المحاملي
6.00
108
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
لباب النقول في أسباب النزول  -كرتونيه
7.50
90
تصوف
مجموعة من المؤلفين
لبس الخرقة في السلوك الصوفي
3.00
225
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ فقه عام وأحكام فقهية
اللحية في ضوء الكتاب والسنة
5.00
135
فقه حنفي
أحمد بن ﷴ الحلبي/لسان الدين ابن الشحنة
 12.00لسان الحكام في معرفة اﻷحكام )شموا  -لونان(
74
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني حديث وسير وتراجم
 120.00لسان الميزان  1/8مع الفهارس
5
خالد فائق صديق العبيدي ،الدكتور عقيدة وأشراط الساعة
 14.00لسنا بمأمن جنود السماوات واﻷرض
36
التستري/أبو ﷴ سهل بن عبد ﷲ أخبار اﻷنبياء وأدب
لطائف قصص اﻷنبياء )ع(
4.00
135
شعر وتصوف
الصوفيةالكيالي ،الشيخ الدكتور
عاصم إبراهيم
 68كتاب ناشرون  12.00لطائف اﻷذواق القلبية ورقائق اﻷسرار الروحية )مختارات من القصائد والتواشيح
تصوف
الكيالي ،الشيخ الدكتور
إبراهيمجديدة
عاصمطبعة
اللطائف اﻹلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية ﻻبن عطاء ﷲ السكندري -
6.00
99
تصوف
ﷴ/ابن عجيبة الحسني
عجيبة
أحمد بن
العباس بن
الشيخ أحمد
اللطائف اﻹيمانية الملكوتية والحقائق اﻹحسانية الجبروتية في رسائل أبي
9.50
60
زهد ورقائق
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد/ابن رجب الحنبلي
 12.00لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف
X
55
ﷴ بن أبي بكر بن أبي عيسى المدني حديث وعلوم حديث
 14.00اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ اﻷعارف
45
ومنقحة تصوف  -مناقب
السكندري
مصححة
جديدةعطاء ﷲ
)طبعةﷴ/ابن
الحسنأحمد بن
أبي الفضل
لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي
 120كتاب ناشرون 7.00
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
اللطف في الوعظ
2.50
334
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
لفتة الكبد إلى نصيحة الولد
2.00
375
الخيضري الشافعي/ﷴ بن ﷴ شمائل نبوية وسيرة نبوية
 14.00اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم
53
حديث
أبي الفيض ﷴ بن ﷴ الحسيني/مرتضى الزبيدي
لقط الﻶلئ المتناثرة في اﻷحاديث المتواترة
5.50
X
102
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أحكام فقهية وعلوم خفية
لقط المرجان في أحكام الجان
8.00
X
61
قراءات
جمال الدين أبي عبد ﷲ ﷴ بن الحسن/الفاسي
 48.00الﻶلئ الفريدة في شرح القصيدة شرح الفاسي على الشاطبية 1/3
15
مسلما ً دراسات  -عقيدة
الدكتور
اﻹنسان
تجعل ،الشيخ
عبد الفتاح
مائةسليمسبب
لماذا نحن مسلمون؟ )مائة سبب وسبب عرض باﻷدلة العقلية والنقلية ﻷكثر منخالد
12.00
54
زهد ورقائق
علي بن ﷴ بن علي/سبط أبي حامد الغزالي
لمح الفكر لملح الشكر وصرف الهمة لشكر النعمة
6.00
135
علوم القرآن
القرآن عبد الواحد/الغافقي
القاسم ﷴ بن
 47كتاب ناشرون  19.00لمحات اﻷنوار ونفحات اﻷزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من اﻵثار في ثوابأبيقارئ
أصول فقه
أبي إسحاق إبراهيم بن علي/الشيرازي
اللمع في أصول الفقه
4.00
160
تصوف وتاريخ
أبي نصر عبد ﷲ بن علي/السراج الطوسي
اللمع في تاريخ التصوف اﻹسﻼمي  -كرتونيه
9.50
62
علم كﻼم
إسماعيل/اﻷشعري
الكﻼم للمصنف
علمعلي بن
الحسن
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وفي آخره )رسالة في استحسان الخوضأبيفي
3.50
252
فقه مالكي
أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر/التلمساني
اللمع في الفقه على مذهب اﻹمام مالك
7.00
135
شروح  -حديث
أبي المجد عبد الحق بن سيف الدين/الدهلوي
 240.00لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ) 1/11شموا(
2
تصوف
أبي بكر بن ﷴ بناني ،الشيخ
اللمعات الصوفية في كشف بعض اﻷسرار النورانية
 162كتاب ناشرون 5.00
تجويد قرآن
محمود ﷴ عبد المنعم بن عبد السﻼم العبد
اللمعة البدرية شرح متن الجزرية ﻷبي الخير ﷴ ابن الجزري
3.50
189
أحكام فقهية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
اللمعة في خصائص الجمعة
4.50
135
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 14.00لواقح اﻷنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  -كرتونيه
32
تصوف
المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
أبي 1/3
 12كتاب ناشرون  48.00لواقح اﻷنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي
تصوف وعلم كﻼم
المالكي اﻷزهري ،الشيخ
واﻷسرار
بن علي
اﻷحوال
بألسنة الحافظ
عبد
لوامع اﻷنوار وروض اﻷزهار في الرد على من أنكر على المتكلمين
5.00
144
عقيدة وعلم كﻼم
سالم/الحنبلي السفاريني
المرضية
بن أحمد بن
الفرقة
لوامع اﻷنوار البهية وسواطع اﻷسرار اﻷثرية لشرح الدرة المضية في عقد ﷴ
30.00
تصوف
عبد الكريم الجيلي ،الشيخ
لوامع البرق الموهن ويليه )شرح عقيدة الغيب( ويليه )هتك اﻷستار(
3.50
198
توحيد
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
 12.00لوامع البينات شرح أسماء ﷲ تعالى والصفات
68
أسماء ﷲ الحسنى
لوحة أسماء ﷲ الحسنى  5 - 70×100ألوان بالذهب
3.50
X
50
قرآن كريم
قرآن
لوحة القرآن الكريم كامﻼ  5 - 70×100ألوان بالذهب
4.00
50
علوم حديث
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
ليس كذلك في اﻻستدراك على الحفاظ
6.50
90
مواعظ وأوراد
بن سالم باهشام
الليل في حياة العارفين با
 162كتاب ناشرون 6.00
حديث
ﷴ حسن إسماعيل
ليلة القدر )فضلها ،وثواب العمل فيها ،والتماسها(
1.50
675
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الباقي/الزرقاني

موضوع

سنة

حديث

2016
2007
2013
2019

2018
2018
2022

2008
2016
2004
2020

2008
2004
2017
2010
2007
2004
2015
2013
2020

2022

2011
2019

2015
2019
2021

2016
2011
2018
2020

2018
2012
2021

2015
2005
2008
2010
2020

2012
2012
2001
2019

2009

حرف الميم
المؤمنات وسير السالكات
مئتا سؤال وجواب في العقيدة اﻹسﻼمية المسمى )أعﻼم السنة المنشورة( لونان
حديث
ما استدركه الحاكم من فضائل علي ومن فضائل السيدة فاطمة والحسن والحسين ثامر جبار عباس القيسي ،الشيخ
فقه مالكي وحديث
عبد السﻼم عمران شعيب
ما ترك مالك اﻹمام من أحاديث اﻷحكام وحجته في ذلك
حديث
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح اﻹمام البخاري
دراسات حديثية
أبي المجد عبد الحق بن سيف الدين/الدهلوي
ما ثبت من السنة في أيام السنة )شموا(
عبد الجبار فتحي زيدان ،الدكتور دراسات  -قرآن  -نحو
ما في القرآن الكريم )دراسة نحوية( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
دراسات  -عقيدة
الحسني
الجامعية
ﷴ/الكتاني
والدراسات
الرسائلالمهدي بن
)سلسلةالوقت ﷴ
أبي
ما يجب أن تكنه الصدور في جانب الربوبية وهو النافع يوم النشور
علوم حديث
إبراهيم عويدات
الحديث
أشرف ﷴ
ما يلزم قارئ الحديث من مصطلحات علم الحديث )مجموعة قواعد اﻷصول  -قواعد أصول
حديث وأخﻼق
طه عبد ﷲ العفيفي
المائة الثانية من وصايا الرسول)ص(  1/3لونان
الجامعية دراسات  -عقيدة
والدراسات،اﻷستاذ
مباحث اﻹيمان عند الطاهر ابن عاشور من خﻼل تفسيره التحرير والتنوير)سلسلة الرسائل ﷴ أرارو

91 978-2-7451-5905-2

7.00

تقي الدين أبي بكر بن ﷴ/الحصني الشافعي

216 978-2-7451-4033-3

3.50

حافظ بن أحمد/الحكمي

74 978-2-7451-5011-0

8.50

47 978-2-7451-6087-4

14.00

210 978-2-7451-1313-9

3.00

77 978-2-7451-3061-7

9.50

135 978-2-7451-9142-7

7.00

81 978-2-7451-8411-5

9.00

135 978-2-7451-6658-6

5.50

15 978-2-7453-5310-4
144 978-2-7451-9513-5

توزيع

42.00
7.00
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سير وتراجم وتصوف
عقيدة

2010
2018
2006
2009
2018
2019
2019

2011
2006
2020

ISBN

السعر$

سعة

180 978-2-7451-9447-3

6.00

162 978-2-7451-8187-9

6.00

42 978-2-7451-8873-1

18.00

66 978-2-7451-4772-1

9.00

140 978-2-7451-8393-4

5.00

978-2-7451-1316-0

105.00

6

50 978-2-7451-1189-0
978-2-7451-2302-2

10.00
180.00

3

216 978-2-7451-5349-4

3.50

144 978-2-7451-7394-2

5.00

18 978-2-7451-3987-0

42.00

41 978-2-7451-7024-8

17.00

34 978-2-7451-9222-6

24.00

43 978-2-7451-4667-0

17.00

56 978-2-7451-4668-7

7.50

34 978-2-7451-0158-7
45 978-2-7453-6965-5

19.00
توزيع

225 978-2-7451-5211-4

24.00
3.00

17 978-2-7451-9098-7

42.00

135 978-2-7451-0183-9

4.00

59 978-2-7451-5528-3

12.00

504 978-2-7451-6267-0

1.50

720 978-2-7451-1320-7

X

1.00

126 978-2-7451-1321-4

4.50

225 978-2-7451-2313-8

3.00

360 978-2-7451-9136-6

2.50

53 978-2-7451-8407-8

18.00

16 978-2-7451-6546-6

42.00

32 978-2-7451-9182-3

24.00

76 978-2-7451-8151-0

9.50

150 978-2-7451-1323-8

4.50

87 978-2-7451-8089-6

7.00

74 978-2-7451-6903-7

7.00

83 978-2-7451-5139-1

7.00

17 978-2-7451-4318-1

36.00

135 978-2-7451-6693-7

6.00

978-2-7451-8655-3

110.00

6

162 978-2-7451-4544-4

5.00

12 978-2-7451-2304-6

60.00

10 978-2-7451-2305-3

60.00

26 978-2-7451-4412-6

18.00
9.50

62 978-2-7451-6103-1
4

X

120.00

15 978-2-7451-1209-5

X

35.00

978-2-7451-3352-6

32 978-2-7451-4971-8

18.00

47 978-2-7451-2527-9

18.00

40 978-2-7451-6411-7

14.00

72 978-2-7451-6914-3

8.50

67 978-2-7451-7591-5

9.50

68 978-2-7451-8117-6

12.00

198 978-2-7451-7405-5

4.00

81 978-2-7451-4122-4

7.00

66 978-2-7451-9727-6

12.00

978-2-7451-5853-6

1

325.00

978-2-7451-2748-8

2

240.00

74 978-2-7451-6957-0

8.00

32 978-2-7451-9240-0

21.00

41 978-2-7451-4480-5

12.00

180 978-2-7451-3824-8

4.00

180 978-2-7451-3823-1

3.50

16 978-2-7451-1329-0

45.00

64 978-2-7451-6797-2

12.00

79 978-2-7451-6798-9

9.50

48 978-2-7451-7573-1

كتاب ناشرون 14.00

52 978-2-7451-7678-3

كتاب ناشرون 12.00

60 978-2-7451-7584-7

كتاب ناشرون 14.00

المؤلف

موضوع

عنوان الكتاب
المباحث الضرورية لدراسة مذهب الحنفية )شموا(
دراسات فقهية
عبد اللطيف بو عبدﻻوي ،الدكتور
مباحث في فقه اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر
دراسات إسﻼمية
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور
المبادئ اﻹسﻼمية في التعامل عبر اﻷديان
تصوف
الحاتمي
عربيوالعلوم
الخواص
منﷴ/ابن
الحروفعلي
محيي الدين ﷴ
المبادي والغايات في معاني الحروف واﻵيات ويليه العقد المنظوم فيما تحويه
بشير حسن راضي العامري ،اﻷستاذ الدكتور تاريخ  -شمائل المحمدية
واﻷندلس(
ﷴ
مباهج احتفالية )احياء ليلة المولد النبوي الشريف في المغرب
فقه حنبلي
ابن مفلح الحنبلي
المبدع شرح المقنع 1/8
فهارس
خليل الميس ،المفتي الشيخ
فهارس المبسوط
فقه حنفي
أبي بكر ﷴ بن أحمد بن أبي سهل/السرخسي
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي ) 1/15طبعة جديدة ورق شموا(
عقيدة وأخﻼق
ماجد حميد عبد البطاوي
المبشرون بالجنة في ضوء الكتاب والسنة
شمس الدين ﷴ بن أحمد/ابن قايماز الذهبي علوم الحديث ومصطلحاته
المبهج اﻻنيس في علم مصطلح الحديث
قراءات
سبط الخياط السبع
المبهج في القراءات السبع المتممة بقراءة ابن محيصن اﻷعمش ويعقوب وخلف 1/3
علوم القرآن
مبهمات القرآن أو )صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي اﻹعﻼم والتكميل( أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/البلنسي
شروح حديث
واحدالهروي/المﻼ علي القاري
بمجلدبن ﷴ
الدين علي
)جزءان
المبين المعين لفهم اﻻربعين )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( نور
حديث وأخﻼق
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف/ابن الماجد
المتجر الرابح )طبعة جديدة محققة  -لونان(
حديث وأخﻼق
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف/ابن الماجد
المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح  -متن  -كرتونيه  -لونان
دراسات قرآنية
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار/الهمذاني
متشابه القرآن الكريم
علوم قرآن
ﷴ علي حسن الحلي
المتشابه من القرآن )تفسير اﻵيات الغامضة( )شموا(
رشيد سليم الجراح سير وتراجم وتصوف
متصوفة الزهاد الزاهدة التائبة رابعة العدوية شهيدة الحب اﻹلهي
سيرة نبوية
جعفر أبي قاسم/العزاوي اﻹكيسلي
العينينﷲ1/2
متعة اﻷنظار في شرح مسرح اﻷفكار بسيرة النبي المختار للشيخ ماء أبي عبد
قصص قرآن
غانم غالب غانم ،اﻷستاذ
المتكلمون في المهد
ناصر الدين الخطيب أدعية وأذكار وتصوف
المتمم بأمر المعظم )ص( لونان
متن ابن عاشر المسمى )المرشد المعين على الضروري من علوم الدين( عبد الواحد بن أحمد/ابن عاشر اﻷنصاري فقه مالكي وعلم كﻼم
حديث
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
متن اﻷربعين النووية مع شرح غريبها ومشكﻼت ألفاظها
فقه عام
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
متن اﻹيضاح في المناسك
حديث
يوسف بن إبراهيم الوارجﻼني
متن الجامع الصحيح )مسند الربيع بن حبيب بن عمرو اﻷزدي البصري(
شمس الدين أبي الخير ﷴ بن ﷴ/ابن الجزري منظومات  -قراءات قرآنية
متن الدرة في ضوء الشاطبية )لونان(
حديث  -دراسات
ناصر الدين أحمد بن ﷴ بن منصور/ابن المنير
المتواري على أبواب البخاري
أصول فقه
إلياس قبﻼن
متون أصولية مهمة 1/3
فقه حنفي
مجموعة من المؤلفين
المتون الفقهية للسادة الحنفية )شموا(
عقيدة
رشيد أحمد العلوي ،المفتي
المتون السبعة في عقائد أهل السنة )شموا(
حديث وتصوف
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
مجابو الدعوة
علوم قرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
مجالس ابن الجوزي في المتشابه من اﻵيات القرآنية
تصوف
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد
مجالس شيخ اﻹسﻼم سيدنا عبد القادر الكيﻼني )جﻼء الخواطر(
أخﻼق
علي إبراهيم ايوب ،الشيخ
مجالس المؤمنين وعظ وإرشاد واجتماع وأدب وعبادات
حديث وأخﻼق
ﷴ بن عمر السفيري
المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية من صحيح اﻹمام البخاري 1/3
أصول فقه
ﷴ بن مصطفى الخادمي/أبي سعيد النقشبندي
مجامع الحقائق في أصول الفقه )شموا(
فقه حنفي
بن بركات بن ﷴ/الباقاني
الحنفي
إماممحمود
عربالدين
مجرى اﻷنهر على ملتقى اﻷبحر في الفقه على المذهب الحنفي ﻹبراهيم نور
أحمد بن المأمون/البلغيثي الفاسي المفربي صلوات ﷴية ومدائح نبوية
مجلى اﻷسرار والحقائق فيما يتعلق بالصﻼة على خير الخﻼئق )ص(
حديث
الهيثمي/نور الدين علي بن أبي بكر
مجمع البحرين في زوائد المعجمين اﻷوسط والصغير  1/4لونان
فقه حنفي
شموا(عبد الرحمن بن ﷴ/داماد أفندي
شيخي زاده
مجمع اﻷنهر في شرح ملتقى اﻷبحر ﻹبراهيم الحلبي ) 1/4طبعة جديدة ورق
فقه حنفي
مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب/ابن الساعاتي
مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي
تصوف
بن الحسن
عربي
الكيﻼني/ناصر
الحسينيالدين ابن
مجمع البحرين في شرح الفصين )حكم الفتوحات وحكم الفصوص للشيخ اﻷكبر محيي
حديث
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان/الهيثمي
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  1/12مع الفهارس  -لونان
فهارس
أبي العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
فهارس مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/3
فقه حنفي
غياث الدين/أبوﷴ البغدادي الحنفي
مجمع الضمانات  -لونان
فقه حنبلي
عبد الرحمن بن عبد ﷲ العائذي/أبا بطين
المجموع فيما هو كثير الوقوع
سيرة نبوية
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
مجموع اﻷربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين )ص(
علوم حديث
أبي عاصم بشير ضيف بن أبي بكر الجزائري
مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح والتعديل
علوم حديث
مجموعة من المؤلفين
مجموع رسائل اليواقيت في علوم الحديث ويليه )المجموع اللطيف(
علم رجال الحديث
أبي عاصم بشير ضيف بن أبي بكر الجزائري
مجموع رسائل لؤلؤة رجال الحديث الشريف
علوم حديث
مجموعة من المؤلفين
مجموع رسائل في علوم الحديث
مجموعة من العلماء صلوات ﷴية وتصوف
مجموع رسائل صوفية في الصلوات على خير البرية
زهد ورقائق
والمعاملة
النفس،فضيلة الشيخ
اصﻼحالقادري
في العطار
العطارإلياس
مجموع رسائل الشيخ إلياس العطار ) 12رسالة من رسائل الشيخ إلياس ﷴ
فقه شافعي
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
المجموع شرح المهذب ) 1/27طبعة جديدة ورق شموا  -لونان(
أحكام فقهية
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
مجموع الفتاوى ﻻبن تيمية  1/21مع الفهارس  -لونان
فقه
الحسنيالمالكي الحسني ،العﻼمة السيد
المالكيبن علوي
ﷴ
مجموع فتاوى ورسائل اﻹمام الفقيه المحدث السيد علوي بن عباس
فضائل الصحابة
أبي الخير أحمد بن إسماعيل/الطالقاني القزويني
مجموع في الصهرين )كتاب قربة الدارين وكتاب اﻷربعين(
عاصم إبراهيم الكيالي ،الشيخ الدكتور سيرة نبوية وتصوف
مجموع لطيف أنسي في صيغ المولد النبوي القدسي
مجموعة من العلماء حديث وعلوم حديث
مجموع مسلسﻼت في الحديث
رسائل شرعية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
مجموع من رسائل اﻹمام السيوطي
شعر ومدائح نبوية
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
المجموعة النبهانية في المدائح النبوية 1/4
دراسات فقهية
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
مجموعة أبحاث ودراسات فقهية ) (-2-عن حقوق السجناء والمعتقلين
دراسات فقهية
المعاصرةالفقه اﻻسﻼمي الهند
مجمع
مجموعة أبحاث ودراسات فقهية ) (-1-عن مفطرات الصوم وبعض القضايا الهامة
تصوف وأوراد
مصطفى/الكمشخانوي المجددي
العلية
أحمد بن
الطريقة
ضياء الدين
مجموعة اﻷحزاب الشاذلية للقطب أبي الحسن الشاذلي ولسائر شيوخ
تصوف وأوراد
ضياء الدين أحمد بن مصطفى/الكمشخانوي المجددي
مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ اﻷكبر ابن عربي
تصوف
مصطفى/الكمشخانوي المجددي
نقشبند
أحمد بن
الدينشاه
الدين
ضياء
مجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية للشيخ ﷴ بن ﷴ بهاء
ﷴ محروس المدرس اﻷعظمي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات فقهية  -تراجم
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سنة
2019

2014
2016
2006
2021

2016
2006
2017
2006
2013
2018
2018
2021

2017
2016
2006
2018
2017
2010
2013

2001
2019

2018
2010
2018
2017
2013
2010
2007
2004
2016
2021

2006
2021
2021

2010
2009
2005
2019
2022

2011
2012
2014
2012
2010
2020
2021

2011
2021

2018
2010
2003
2003
2017
2017
2020
2020

2013

ISBN

السعر$

سعة

12.00

55 978-2-7451-5112-4
90 978-2-7451-1330-6

5.50

288 978-2-7451-8171-8

3.00

47 978-2-7451-5961-8

14.00
26.00

20 978-2-7451-8452-8
189 978-2-7451-5394-4

كتاب ناشرون 5.00

62 978-2-7451-6318-9

كتاب ناشرون 9.50

58 978-2-7453-7052-1
978-2-7453-5325-8

توزيع

5

18.00
118.00

68 978-2-7451-0106-8

12.00

144 978-2-7451-1332-0

3.50

71 978-2-7451-2599-6

12.00

51 978-2-7451-5233-6

12.00

350 978-2-7451-1333-7

3.00

43 978-2-7451-5682-2

14.00

72 978-2-7451-6439-1

8.50

43 978-2-7451-9409-1

24.00

36 978-2-7451-5752-2

14.00

30 978-2-7451-5685-3

24.00

162 978-2-7451-5167-4

4.00

57 978-2-7451-3800-2

8.50

24 978-2-7451-2554-5

30.00

60 978-614-496-001-1

15.00

72 978-2-7451-1337-5

9.50

20 978-2-7451-2306-0

36.00

47 978-2-7451-4560-4

14.00

21 978-2-7451-2901-7
68 978-2-7453-6603-6

30.00
توزيع

9.50

79 978-2-7451-8324-8

12.00

38 978-2-7451-6032-4

17.50

70 978-2-7451-5715-7

9.00

83 978-2-7451-5952-6

8.50

135 978-2-7451-4359-4

4.00

40 978-2-7451-9652-1
978-2-7451-6648-7

X

3

20.00
130.00

74 978-2-7451-5771-3

8.50

53 978-2-7451-4961-9

14.00

52 978-2-7451-5434-7

8.00

135 978-2-7451-4397-6

5.00

978-2-7451-4038-8

5

130.00

978-2-7451-8337-8

4

175.00

45 978-2-7451-9278-3

كتاب ناشرون 21.00

100 978-2-7451-1347-4

5.00

72 978-2-7451-9259-2

9.50

68 978-2-7451-7045-3

12.00

135 978-2-7451-4833-9

5.50

16 978-2-7451-5182-7

42.00

87 978-2-7451-5232-9

8.50

8

85.00

30 978-2-7451-6076-8

19.00

62 978-2-7451-8604-1

8.50

978-2-7451-2531-6

10 978-2-7451-7614-1

60.00

152 978-2-7451-7085-9

2.50

54 978-2-7451-5674-7
100 978-2-7451-1356-6

9.00
X

38 978-2-7451-5842-0
14 978-2-7453-6781-1
978-2-7453-1362-7

7

6.00
14.00

توزيع

36.00

توزيع

30.00

10 978-2-7451-2852-2

70.00

189 978-2-7451-8617-1

4.00

81 978-2-7451-8009-4

9.00

12 978-2-7451-2549-1

60.00

156 978-2-7451-1363-4

4.00

108 978-2-7451-2564-4

5.00

68 978-2-7451-3167-6

9.50

12 978-2-7451-2977-2

60.00

عنوان الكتاب
مجموعة ثمان رسائل شافعية مفيدة
علوم حديث
النسائي والخطيب البغدادي
مجموعة رسائل في علوم الحديث
2015
فقه
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
مجموعة الرسائل العلمية للسيد علوي بن عباس المالكي الحسني
2009
عقيدة وفقه عام
فقطعمر/الحدوشي
مسعود بن
)رسالةبنللنساء
الفضل عمر
ويليها
مجموعة الرسائل في أهم المسائل في العقيدة والمداراة وتوحيد اﻷهلة أبي
2014
فقه حنفي
ﷴ أمين بن عمر بن عبد العزيز/ابن عابدين
مجموعة رسائل ابن عابدين ) 1/2شموا(
2015
تصوف
داود بن محمود بن ﷴ القيصري
مجموعة رسائل معرفية أو )رسائل القيصري(
2020
تصوف
مجموعة من المؤلفين
مجموعة رسائل في إثبات كرامات اﻷولياء
2011
رسائل شرعية
ﷴ ابن الحاج علي البيرمي/اﻵمدي
مجموعة رسائل البيرمي اﻵمدي
حديث
مجموعة الصحاح الستة  ) 1/6البخاري -مسلم -الترمذي -ابن ماجه -ابي داود -النسائي
2017
علوم متنوعة
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
مجموعة من رسائل المﻼ علي القاري )شموا(
تصوف
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
محاسبة النفس واﻹزراء عليها
علوم حديث
سراج الدين البلقيني
محاسن اﻻصطﻼح في تضمين ابن الصﻼح
اﻷبشيهي/شهاب الدين ﷴ تصوف وصلوات ﷴية 2007
محاسن اﻷخبار في فضل الصﻼة على النبي المختار )ص( ومحاسن السادة اﻷخيار
فقه حنفي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد الرحمن/البخاري
محاسن اﻹسﻼم وشرائع اﻹسﻼم
2007
فقه شافعي
أبو بكر ﷴ بن الشاشي/القفال الكبير
محاسن الشريعة في فروع الشافعية )كتاب في مقاصد الشريعة(
2009
سيرة نبوية وحديث
محاسن النبي )ص( من ذخيرة المحتاج في الصﻼة على صاحب اللواء والتاج )ج (4ﷴ المعطى الشرقاوي ،الشيخ
2019
علوم القرآن
محمود أحمد غازي ،الدكتور
محاضرات في علوم القرآن الكريم
2007
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
محاضرة اﻷبرار ومسامرة اﻷخيار في اﻷدبيات والنوادر واﻷخبار
2009
تفسير قرآن
أبو زكريا يحيى الشاوي
المحاكمات بين أبي حيان وابن عطية والزمخشري 1/2
2006
تصوف
عبد الحق الكتاني ،اﻷستاذ
المحب المحبوب أو شرح تائية الحراق وابن الفارض في الحب اﻹلهي
2022
تصوف
عمر أحمد الراوي
محبة ﷲ تعالى عند اﻹمامين الجليلين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية
2010
قراءات
أبي الفتح عثمان/ابن جني
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واﻹيضاح عنها 1/2
الدين الندوي ،الدكتور دراسات  -تراجم  -حديث 2022
المصابيح
المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي ومنهجه في كتابه لمعات التنقيح في شرح مشكاة فريد
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/ابن قدامة المقدسي
المحرر في اختصار اﻹلمام
فقه حنبلي
السنية(البركات عبد السﻼم/ابن تيمية
والفوائدالدين أبي
مجد
المحرر في الفقه على مذهب اﻹمام أحمد بن حنبل  1/2ومعه )النكت
2022
فقه شافعي
أبي القاسم عبد الكريم بن ﷴ/القزويني
المحرر في فقه اﻹمام الشافعي
2015
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
المحصول في علم اﻷصول 1/2
2010
شمائل نبوية
مﻼ خليل بن حسين/السعردي
محصول المواهب اﻷحدية في الخصائص والشمائل اﻷحمدية
عبد ﷲ فتحي الظاهر ،اﻷستاذ الدكتور دراسات في السيرة النبوية 2017
محطات في السيرة النبوية والتاريخ اﻹسﻼمي )تصحيح مفاهيم(
2008
أخﻼق
توفيق علي زبادي
المحفزات لعمل الخيرات 1/2
2008
أخﻼق
توفيق علي زبادي
المحفزات لعمل الخيرات )ج(1
2008
أخﻼق
توفيق علي زبادي
المحفزات لعمل الخيرات )ج(2
2004
علوم قرآن
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
المحكم في نقط المصاحف
2020
مأمون نصري شيخ البزورية دراسات  -أصول فقه
الجامعية
محل النفي وأثره في اختﻼف الفقهاء واﻷصوليين )سلسلة الرسائل والدراسات نعمت
2010
حديث
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
المحلى باﻵثار  - 1/12لونان
المالكي المكي/ﷴ ابن السيد علوي شمائل نبوية وتصوف 2008
ﷴ )ص( اﻹنسان الكامل
أكرم عبد خليفة حمد الدليمي ،الدكتور سيرة نبوية وعلوم قرآن 2009
ﷴ بن كعب القرظي وأثره في التفسير )اعﻼم الفقه واﻻصول والكﻼم(
2021
سيرة نبوية
ﷴ رضا
ﷴ رسول ﷲ )ص( )ابيض( لونان
القرآن الغني المقدسي سير وتراجم وعقيدة  -حنبلي 2004
أبو ﷴ عبد
المحنة على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ويليه البرهان في بيان القرآن ويليه اختصاص
2004
فقه حنفي
أبي المعالي محمود بن أحمد بن مازة/المرغيناني
المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1/9
2021
فقه حنفي
رضي الدين ﷴ بن ﷴ الحنفي/السرخسي
المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي ) 1/9شموا(
الجامعيةجمعة ،الدكتور دراسات  -تصوف  -فقه 2020
نادر
محيي الدين بن عربي وآراؤه الفقهية في الفتوحات المكية )سلسلة الرسائل والدراسات
حديث
أحمد بن إبراهيم الهاشمي ،السيد
مختار اﻷحاديث النبوية )ابيض(
2018
حكم ومواعظ
أبي الوفاء المبشر/ابن فاتك
مختار الحكم ومحاسن الكلم
2010
بﻼغة وحديث
سياقيةفتاح ،الدكتور
ودراسة محمود
بشير
المختار مما فسره الزمخشري من ألفاظ الحديث في أساس البﻼغة )تأسيس لغوي
2005
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
المختار من رسائل ابن عربي
2009
سير وتراجم
الجزري
والتابعين
ﷴ/ابن اﻷثير
الصحابة
المبارك بن
الدينأخيار
ومناقب من
مجد
المختار من مناقب اﻷخيار ) 1/3يحتوي على تراجم وأخبار وأقوال
2008
أصول فقه
والجدل عثمان
الحاجب/جمال الدين
علمي اﻷصول
مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه المسمى )مختصر منتهى السول واﻷمل في ابن
حديث
البوصيري/أبو العباس شهاب الدين
مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  1/6مع الفهارس
2009
حديث وفقه مقارن
أبي علي الحسن بن نصر/الطوسي
مختصر اﻷحكام في الفقه 1/2
2022
ﷴ/الغزالي الطوسي مواعظ وزهد ورقائق
علوم بنالدين
حامد ﷴ
إحياء
مختصر إحياء علوم الدين المسمى )المرشد اﻷمين إلى موعظة المؤمنين من أبي
2013
فقه حنفي
علي/الرازي الجصاص
اﻷزديبنالطحاوي
بكر أحمد
سلمة
مختصر اختﻼف العلماء ) 1/4الكتاب المفقود ﻷبي جعفر أحمد بن ﷴ ابن أبي
2018
فقه مالكي
المختصر(عبد الرحمن بن ﷴ/الصغير اﻷخضري
مختصر اﻷخضري في العبادات على مذهب اﻹمام مالك ويليه )نظم أبي زيد
2022
عقيدة وتصوف
مختصر تذكرة القرطبي المسماة )التذكرة بأحوال الموتى وأمور اﻵخرة( أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
حديث وأخﻼق
علوي بن عباس المالكي
مختصر الترغيب والترهيب
2011
تفسير قرآن
النزوليحيى ﷴ بن صمادح/التجيبي
مختصر تفسير الطبري بهامش القرآن الكريم بالرسم العثماني ومذيﻼ بأسباب أبي
2010
تفسير قرآن
1/3إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
كثير(الفداء
مختصر تفسير القرآن العظيم المسمى )عمدة التفسير عن الحافظ ابن أبي
تفسير قرآن
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
مختصر تفسير ابن كثير  - 1/3ورق ميفان
2001
تفسير قرآن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري القرطبي
مختصر تفسير القرطبي  1/4لونان
2018
علوم الحديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
مختصر كتاب التمييز
2017
حديث-عقيدة
أبي الفتح نصر بن إبراهيم/المقدسي
مختصر الحجة على تارك المحجة
2000
حديث وفقه مقارن
أبي العباس شهاب الدين أحمد/ابن فرح اﻹشبيلي
مختصر الخﻼفيات 1/4
حديث
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
مختصر رياض الصالحين لمحيي الدين النووي
سيرة نبوية
ﷴ بن عبد الوهاب
مختصر زاد المعاد
2000
أدعية وأذكار
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
مختصر سﻼح المؤمن
2000
حديث
مختصر سنن أبي داود ) 1/4ومعه معالم السنن وتهذيب سنن أبي داود(زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي/المنذري
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المؤلف

موضوع

سنة

السيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن/السقاف

فقه شافعي

2008

ISBN
978-2-7451-8555-6
978-2-7451-2563-7
978-2-7451-8002-5
978-2-7451-8443-6
978-2-7451-7984-5
978-2-7451-1364-1
978-2-7451-1367-2
978-2-7451-2310-7
978-2-7451-7301-0
978-2-7452-0480-0
978-2-7451-1357-3
978-2-7451-4991-6
978-2-7453-1359-7
978-2-7451-2889-8
978-2-7451-5051-6
978-2-7451-9085-7
978-2-7451-1360-3
978-2-7451-9553-1
978-2-7451-3786-9
978-2-7451-8545-7
978-2-7451-7206-8
978-2-7451-3799-9
978-2-7451-4316-7
978-2-7452-1567-0
978-2-7451-2783-9
978-2-7451-1370-2
978-2-7451-2931-4
978-2-7451-2308-4
978-2-7451-8220-3
978-2-7453-1371-9
978-2-7451-7413-0
978-2-7451-5738-6
978-2-7451-9201-1
978-2-7451-1361-0
978-2-7451-8695-9
978-2-7451-2929-1
978-2-7451-7800-8
978-2-7451-4331-0
978-2-7451-4387-7
978-2-7451-9527-2
978-2-7451-7081-1
978-2-7451-4717-2
978-2-7451-4981-7
978-2-7451-1374-0
978-2-7451-3069-3
978-2-7451-1376-4
978-614-496-045-5
978-2-7451-9119-9
978-2-7451-6719-4
978-2-7451-7310-2
978-2-7451-8190-9
978-2-7451-7969-2
978-2-7451-9733-7
978-2-7451-8036-0
978-2-7451-7432-1
978-2-7451-6898-6
978-2-7451-5059-2
978-2-7451-4804-9
978-2-7451-9211-0
978-2-7451-6705-7
978-2-7451-8626-3
978-2-7453-0151-8
978-2-7451-5356-2
978-2-7451-8851-9
978-2-7451-8651-5
978-2-7451-7871-8

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
مختصر السنوسي المنهج السديد المعروف بشرح الجزائرية
6.00
108
2002
سيرة نبوية
ﷴ بن عبد الوهاب
مختصر سيرة الرسول )ص(
5.00
X
87
2016
فقه نبوي
أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
 24.00مختصر شرح معاني اﻵثار ﻷبي جعفر الطحاوي 1/2
30
2016
فقه
داود الناصري ،الشيخ
مختصر شرح السيد شريف في الفرائض )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
9.50
70
2013
فقه حنفي
زيد/اﻷبياني بك
قدري
مختصر شرح اﻷحكام الشرعية في اﻷحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان لمحمد ﷴ
14.00
53
حديث
القزويني ،العﻼمة
مختصر شعب اﻹيمان للبيهقي
1.50
X
315
2022
حديث
زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف/الزبيدي
مختصر صحيح البخاري )التجريد الصريح( )ابيض(
9.50
42
2013
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
 17.00مختصر صحيح مسلم
38
2011
حديث
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 26.00مختصر صحيح مسلم 1/2
23
2012
حديث
شهاب الدين أحمد بن أحمد/الزبيدي
 20.00مختصر صحيح مسلم  -تحقيق البغا
توزيع
36
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 10.00مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
51
عبد الرحمن السويسي الحنفي ،الشيخ فقه حنفي وأحكام فقهية 2006
مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية في الفقه الحنفي
8.50
80
البعلي/بدر الدين الحنبلي أحكام فقهية وفقه حنبلي
 14.00مختصر الفتاوى المصرية  -مختصر فتاوى ابن تيمية
توزيع
40
2000
أصول فقه
ابن اللحام/أبو الحسن عﻼء الدين
المختصر في أصول الفقه  -مجلد
9.50
66
2007
أصول فقه
ابن اللحام/أبو الحسن عﻼء الدين
المختصر في أصول الفقه  -غﻼف
6.00
126
2018
فقه
أبي إسحاق إبراهيم بن علي/الفيروزآبادي
مختصر فيما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي )شموا(
6.00
144
2021
فقه حنفي
أبي الحسن أحمد بن ﷴ بن أحمد/القدوري
مختصر القدوري في الفقه الحنفي
7.00
70
2021
فقه حنفي
نظام الدين الكيرانوي
 40.00مختصر القدوري في الفقه الحنفي مع شرحه التنقيح الضروري ) 1/2شموا(
18
2003
أصول فقه
ابن خطيب الدهشة
مختصر قواعد العﻼئي واﻹسنوي
7.00
81
2020
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني قواعد الفقه الشافعي
 14.00مختصر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي للزركشي )شموا(
50
2011
سيرة نبوية
وليد نور ،الدكتور
المختصر القويم في دﻻئل نبوة الرسول الكريم )ص(
9.00
74
2003
أبي العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي حديث وسير وتراجم
 18.00مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث ﻻبن عدي
32
2004
العباس تقي الدين أحمد بن علي/المقريزي أحكام فقهية وحديث
مختصر كتاب قيام الليل ويليه مختصر كتاب قيام رمضان ومختصر كتابأبيالوتر
9.50
68
2011
علي بن أبي بكر/اﻷزرق
مختصر كتاب جواهر البحرين في تناقض الحبرين لﻸسنوي )شموا(
 38توزيع صافي 6.50
السمان جار ﷲ محمود بن عمر/الزمخشري حديث وسير وتراجم
مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة ﻹسماعيل بن زنجويهأبي القاسم
11.00
66
عقيدة
ﷴ بن علي بن سلوم
 12.00مختصر لوامع اﻷنوار البهية
X
40
2000
قراءات
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
مختصر في مذاهب القراء السبعة باﻷمصار
9.50
74
فقه شافعي
إسماعيل بن يحيى المزني
 12.00مختصر المزني في فروع الشافعية
55
2014
علم التجويد
إبراهيم الشرقاوي
والمغاربة
إسماعيل بن
المختصر المفيد في علم التجويد وفقا َ لرواية حفص عن عاصم )سلسلة إتحاف المشارقة
9.00
78
2001
مواعظ
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
مختصر منهاج القاصدين
8.00
توزيع X
57
2012
تصوف
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري
المختصر المنير في تدبير الرزق
2.00
400
2008
حديث
أبي الحسن علي بن ﷴ المعافري/ابن القابسي
مختصر موطأ اﻹمام مالك المسمى )الملخص لمسند الموطأ(
7.00
87
2018
دراسات  -عقيدة
مختصر موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ورسله المسمى )القول الفصل( ) مصطفى صبري التوقادي
6.00
135
علوم الحديث
عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور
مختصر الناسخ والمنسوخ في حديث رسول ﷲ )ص(
2.50
330
2020
فقه حنفي
المحبوبي/صدر الشريعة
مسعودشموا
جديدةبن ورق
عبيد ﷲ
 20.00مختصر الوقاية مع شرحه اختصار الرواية لنجم الدين ﷴ الدركاني )طبعة
28
أصول فقه
أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم
المداخل اﻷصولية لﻼستنباط من السنة النبوية
5.50
135
2013
تصوف
ﷴ )بن عبد الكبير/الكتاني الحسني
واﻹنابة
اﻻجتباءالفيض
أبي
مدارج اﻹسعاد الروحاني في التربية والسلوك والفرق بين طريقتي
8.50
76
2010
أخﻼق وتصوف
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ]1م شموا[ لونان أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
19.00
32
2009
أخﻼق وتصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
 30.00مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  1/3لونان
18
2020
تصوف
عبد الوهاب بن أحمد/ابن أبي عبد ﷲ الزغلي
مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين
 264كتاب ناشرون 3.50
2012
تصوف
أبي بكر بن ﷴ بناني ،الشيخ
مدارج السلوك إلى مالك الملوك
9.50
66
2005
حديث
أبي الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
 70.00المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي  1/6لونان
8
2006
علوم القرآن
معن توفيق دحام الحيالي ،الدكتور
 14.00المدح والذم في القرآن الكريم
49
فقه حنبلي
ابن بدران/عبد القادر بن أحمد بن مصطفى
المدخل إلى مذهب اﻹمام أحمد بن حنبل
7.00
X
83
2017
دراسات إسﻼمية
ﷴ عبد الغني علوان النهاري ،الدكتور
المدخل إلى فقه اﻷقليات )موسوعة فقه اﻷقليات المسلمة في العالم (-1-
5.00
144
أخﻼق وفقه مالكي
ابن الحاج/أبو عبد ﷲ ﷴ المالكي الفاسي
 30.00المدخل إلى تنمية اﻷعمال بتحسين النيات  1/2الطبعة الكاملة
26
2022
علم الدعوة إلى ﷲ
حذيفة عبود مهدي السامرائي ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00المدخل إلى علم الدعوة من التأصيل إلى اﻻستشراف
68
2019
عبد ﷲ خضر حمد ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -علوم قرآن
 18.00مدخل الى علوم القرآن واتجاهات التفسير )شموا(
45
2010
أخﻼق وفقه عام
عبد اﻹله ميقاتي
مدخل إلى فقه النعمة
9.00
X
58
2011
أصول فقه
نعمان جغيم ،الدكتور
مدخل إلى المذهب الشافعي )رجاله وأصوله وكتبه واصطﻼحاته(
9.00
63
2015
دراسات فقهية
عبد الغفور ﷴ البياتي ،القاضي الدكتور
المدخل لدراسة القواعد الفقهية )دراسة منهجية جامعة بين النظرية والتطبيق(
8.50
95
2017
دراسات فقهية
علي عثمان جرادي
مدخل لدراسة المذهب الحنفي )شموا(
3.50
280
2020
علم المنطق
عبد الغني العمومري
مدخل لدراسة علم المنطق واﻻستدﻻل
5.00
192
2020
تصوف
أبي الوفاء علي بن عطية/الشيخ علوان الحموي
 32كتاب ناشرون  19.00المدد الفائض والكشف العارض لشرح تائية عمر ابن الفارض
2012
فهمي أحمد عبد الرحمن ،الدكتور حديث وسير وتراجم
 24.00كتاب المدلسين ومروياتهم في صحيح البخاري 1/2
22
ضاري مظهر صالح ،اﻷستاذ الدكتور علوم القرآن وتصوف 2010
مدلوﻻت اللون في القرآن والفكر الصوفي
7.00
126
2005
أخﻼق وأدب
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
المدهش  -كرتونيه
9.50
45
2012
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
 60.00المدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد  - 1/5محقق
8
2019
ﷴ عامر القزدر دراسات  -حديث  -فقه
مدى شرعية التأذين واﻹقامة في أذني المولود )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
5.00
216
2010
فقه مالكي
ﷴ اﻷمين بن مزيد الموريتاني ،الدكتور
مذكرة الفقه المالكي
4.50
X
135
2017
أخﻼق وآداب
ﷴ بو الحديد ،اﻷستاذ
المذكرة في فقه الدعوة إلى ﷲ
7.00
87
2015
فقه
ﷴ اﻷمين بن ﷴ المختار الجكني/الشنقيطي
 12.00مذكرة في أصول الفقه )شموا  -لونان(
توزيع
68
عبد القادر جعفر ،الدكتورفرائض ومواريث وفقه مالكي 2006
مذكرة الميراث على مذهب اﻹمام مالك  -لونان
2.50
324
2017
أصول فقه
ﷴ بن فرامرز بن علي الحنفي/مﻼ خسرو
 12.00مرآة اﻷصول في شرح مرقاة الوصول )شموا(
68
2018
علم التجويد
المرآة الجلية على المقدمة الجزرية )نثر منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه سركان أونال
3.00
375
2015
تصوف
أحمد بن سليمان اﻷروادي اﻷكبري/النقشبندي
مرآة العرفان ولبه شرح رسالة من عرف نفسه فقد عرف ربه ﻻبن عربي
 225كتاب ناشرون 4.00
أحمد بن تركي/المنشليلي

110

موضوع

سنة

عقيدة

2018

ISBN
978-2-7451-7414-7
978-2-7451-7256-3
978-2-7451-8225-8
978-2-7451-1381-8
978-2-7451-8030-8
978-2-7451-1382-5
978-2-7451-3464-6
978-2-7451-0122-8
978-2-7451-5283-1
978-2-7451-8497-9
978-2-7451-5861-1
978-2-7451-8426-9
978-2-7451-8735-2
978-2-7451-8947-9
978-2-7451-6031-7
978-2-7451-4985-5
978-2-7451-3908-5
978-2-7451-8291-3
978-2-7451-7494-9
978-2-7451-6692-0
978-2-7451-3062-4
978-2-7451-8152-7
978-2-7451-6559-6
978-2-7451-4851-3
978-2-7451-7201-3
978-2-7451-5348-7
978-2-7451-3890-3
978-2-7451-6230-4
978-2-7451-9068-0
978-2-7451-8463-4
978-2-7451-6232-8
978-2-7451-4294-8
978-2-7451-5137-7
978-2-7451-2319-0
978-2-7451-2981-9
978-2-7451-6417-9
978-2-7451-8939-4
978-2-7451-5049-3
978-2-7451-4843-8
978-2-7451-3653-4
978-2-7451-7707-0
978-2-7451-7986-9
978-2-7451-3573-5
978-2-7451-5477-4
978-2-7451-7063-7
978-2-7451-1191-3
978-2-7451-1385-6
978-2-7451-8417-7
978-2-7451-5970-0
978-2-7451-7483-3
978-2-7451-5746-1
978-2-7451-4202-3
978-2-7451-2639-9
978-2-7451-2970-3
978-2-7451-5298-5
978-2-7453-3248-2
978-2-7451-5147-6
978-2-7451-6539-8
978-2-7451-5099-8
978-2-7451-7132-0
978-2-7451-6868-9
978-2-7451-5664-8
978-2-7451-4803-2
978-2-7451-5437-8
978-2-7451-3925-2
978-2-7451-1392-4

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 49كتاب ناشرون  14.00المرآة لحقائق بعض اﻷحاديث واﻵيات ويليه )اللطائف(
2011
فقه عام وتاريخ
سمير بو مدين
المرأة المسلمة بين الشرق والغرب )بين تكريم اﻹسﻼم وظلم اﻹنسان(
3.50
112
2014
دراسات فقهية
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور
المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين
 88كتاب ناشرون 9.50
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري أصول فقه وفقه مقارن
مراتب اﻹجماع
4.00
X
128
2019
تصوف
بهاء الدين ﷴ مهدي الخزامي/الصيادي الرواس
 68كتاب ناشرون  12.00مراحل السالكين ويليه )رفرف العناية(
2011
حديث
أبي ﷴ عبد الرحمن/ابن أبي حاتم الرازي
كتاب المراسيل
7.00
82
2002
أخﻼق
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
مرافق الموافق في الوعظ ويليه )رؤوس القوارير(
9.50
55
2015
عقيدة  -فقه
أبي اﻹخﻼص حسن بن عمار/الشرنبﻼلي
مراقي السعادات في علمي التوحيد والعبادات )شموا(
3.50
216
2007
فقه حنفي وعقيدة
أبي اﻹخﻼص حسن بن عمار/الشرنبﻼلي
مراقي العﻼ في تحرير مسألة حقيقة اﻹيمان وضده والطﻼ
8.50
89
2014
فقه حنفي
حسن بن عمار/الشرنبﻼلي
اﻹيضاح
اﻹخﻼص
مراقي الفﻼح بإمداد الفتاح شرح نور اﻹيضاح ونجاة اﻷرواح وبهامشه متنأبينور
9.50
74
2008
أخﻼق
ﷴ المختار بن عابدين بن المختار الشنقيطي
مرام التواق إلى محاسن اﻷعمال ومكارم اﻷخﻼق
4.00
180
2015
أوراد وأذكار
عبد السﻼم ﷴ البدوي
المرشد اﻷسنى في الدعاء بأسماء ﷲ الحسنى
2.50
264
2017
علوم القرآن
أبو عبد ﷲ ﷴ بن عبد السﻼم بن علي
المرشد اﻷمين للراغبين في حفظ القرآن العظيم
9.50
74
2017
قانون  -فقه حنفي
ﷴ قدري باشا
 30.00مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اﻹنسان في المعامﻼت الشرعية )شموا(
30
2008
قراءات
الشمنوي/عبد الرحمن بن حلمي
 12.00مرشد الطلبة من طريق الطيبة )ملحق كتاب بدائع البرهان على عمدة العرفان(
57
شمس الدين ﷴ بن علي/ابن طولون الصالحيسيرة نبوية وخصائص نبوية 2007
مرشد المحتار إلى خصائص المختار )ص(
7.00
82
2003
علوم قرآن
أبو شامة المقدسي
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  -لونان
4.00
135
2016
شروح حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 75.00مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ) 1/4شموا  -لونان(
10
2021
شرح حديث
الهروي/المﻼ علي القاري
ومنقحةﷴورق شموا
مصححةعلي بن
 150.00مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  1/11للتبريزي )طبعة جديدة نور الدين
4
2012
أصول فقه
ﷴ بن فرامرز بن علي الحنفي/مﻼ خسرو
مرقاة الوصول إلى علم اﻷصول في أصول الفقه
9.50
57
2017
دراسات فقهية
ﷴ سعيد منصور ،اﻷستاذ الدكتور
المرونة في أدلة اﻷحكام الشرعية في الفقه اﻹسﻼمي
3.50
216
2015
فقه نبوي
مرويات أبي حنيفة المسمى )البحث النفيس في روايات إمام أئمة الحديث( أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي ،اﻹمام
3.50
225
2010
حديث
علي نهاد العزاوي
مرويات أسماء بنت أبي بكر الصديق )رضي ﷲ عنهما( في الكتب التسعة
5.50
135
2005
حديث وتاريخ
عمر قحطان عبد اللطيف العزاوي
المرويات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب الستة
9.50
64
2011
ظفر عبد الرزاق ذنون جاسم ،الدكتورة حديث وسير وتراجم
 14.00المرويات التاريخية ﻷم المؤمنين عائشة )رضي ﷲ عنها(
60
2008
إدريس عسكر حسن العيساوي ،الدكتور حديث وسير وتراجم
مرويات من رمي باﻹرجاء في صحيح البخاري )دراسة تطبيقية(
9.50
68
ﷴ بن عبد السﻼم الناصري تصوف وأحكام فقهية 2003
المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا
5.50
135
2009
علوم خفية
المسالسباعي ،الشيخ
منعثمان
سعد ﷲ
المس العاشق وأثره في تعطيل زواج اﻹناث )يقدم الكتاب العﻼجات المجدية لهذا النوع
8.50
82
2019
يحيى الفيفي دراسات  -أصول فقه
الجامعية
والدراساتسعيد بن
حسن بن
 14.00المسائل اﻷصولية المتعلقة بالبﻼغة العربية في كتب التفتازاني )سلسلة الرسائل
81
2020
دراسات فقهية
،اﻷستاذ المساعد
الجامعية
التركي
والدراسات
ساواش كوجاباش
 24.00المسائل التي اختلف فيها أئمة الحنفية الثﻼثة في فقه العبادات )سلسلة الرسائل
30
2009
فقه مالكي
عبد ﷲ بن ﷴ معصر ،الدكتور
مسائل اﻹمام مالك من خﻼل الموطأ
3.00
252
2004
تصوف
ﷴ/ابن عربي الحاتمي
النبوية
واﻷحاديث علي
محيي الدين ﷴ
المسائل ﻹيضاح المسائل ويليه رد المتشابه إلى المحكم من اﻵيات القرآنية
5.50
108
2006
علم كﻼم
طه خالد السيد علي السامرائي
مسائل الخﻼف بين اﻷشاعرة والماتريدية
5.00
135
2017
دراسات فقهية
الدكتور
الجامعية
والدراسات،الشيخ
عثمان جرادي
الرسائل
المسائل الخﻼفية في فرق النكاح بين أبي حنيفة والصاحبين )شموا( )سلسلة علي
6.00
135
2018
تصوف
الحارث بن أسد/المحاسبي
ﷲ العقل
وكتاب
أبي عبد
المسائل في أعمال القلوب والجوارح ومعه )المسائل في الزهد وكتاب المكاسب
7.00
93
2019
تصوف
عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
والحقيقة(
أبي
المسائل المكنونة )كتاب جامع لمسائل شتى في علم الشريعة والطريقة
 96كتاب ناشرون 7.00
2017
دراسات فقهية
مصطفى صبري التوقادي
مسألة ترجمة القرآن )شموا(
5.00
144
2022
أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمن/السكتاني علم الجرح والتعديل
مسألة عدالة الصحابة
4.00
224
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ﷴ/القسطﻼني تصوف وصلوات ﷴية 2009
 14.00مسالك الحنفا الى مشارع الصﻼة على المصطفى )ص(
40
2015
فقه مالكي
لونان(الفيض أحمد بن ﷴ/ابن الصديق الغماري
مسالك الدﻻلة في شرح مسائل الرسالة في فقه اﻹمام مالك )ابيض  -أبي
12.00
49
2013
فقه مالكي
المسالك في شرح موطأ اﻹمام مالك ) 1/6سبعة أجزاء في ست مجلدات( أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي
95.00
7
2014
هشام بن ﷴ حيجر ،الدكتور تراجم رجال الحديث
 12.00مسامرة اﻷلباء ومباسطة الظرفاء بتخريج أحاديث روضة العقﻼء ونزهة الفضﻼء
83
2019
علم كﻼم
ﷴ/ابن أبي شريف
قطلوبغا
ﷴ بن
الدينﻻبن
المسايرة
المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في اﻵخرة ومعه )حاشية على كمال
9.50
68
2007
تصوف
علي وفا ابن سيدي ﷴ وفا ،سيدي
 12.00المسامع وارادات إلهية فيضية وفي المقدمة )المنح اﻹلهية(
56
2013
آداب وسلوك
أبي بكر ﷴ بن جعفر بن سهل/الخرائطي
مساوئ اﻷخﻼق ومذمومها وطرائق مكروهها
8.50
76
فهارس
الحاكم النيسابوري/أبو عبد ﷲ
 10.00فهارس كتاب المستدرك على الصحيحين
49
2020
حديث
الحاكم النيسابوري/أبو عبد ﷲ
 65.00المستدرك على الصحيحين  1/5مع الفهارس
6
2015
دراسات قرآنية
،الدكتور
المطابقة
المستشرقون ودعوى اﻷخطاء اللغوية في القرآن الكريم )دراسة تطبيقية لبعض اﻹشكاﻻت في آدم بمبا
9.50
72
2022
أصول فقه
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 12.00المستصفى من علم اﻷصول
36
2012
حديث
ﷴ بن سعيد بن معن/القريظي
 36.00المستصفى في سنن المصطفى )ص( 1/2
22
2008
تجويد قرآن
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ﷴ/القسطﻼني
 12.00المستطاب في التجويد المسمى )هداية القراء(
57
2004
سيرة نبوية
أبو مدين الفاسي
 12.00مستعذب اﻷخبار بأطيب اﻷخبار شرح أوجز السير ﻻبن فارس
51
2002
حديث وتصوف
ابن بشكوال/أبو القاسم خلف اﻷندلسي
كتاب المستغيثين با تعالى عند المهمات والحاجات
4.00
180
2000
تجويد قرآن
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان
المستنبط الجديد في قواعد التجويد )عرض جديد ﻷحكام تجويد القرآن الكريم(
3.50
X
135
2010
قراءات
ابن سوار البغدادي/أبو طاهر أحمد بن علي
 14.00المستنير في القراءات العشر
41
2009
فقه عام وأخﻼق
أبي بكر جابر/الجزائري
كتاب المسجد وبيت المسلم  -لونان
8.50
توزيع
59
حوري ياسين حسين الهيتي ،الدكتور دعوة إسﻼمية وفقه عام 2007
المسجد ورسالته في اﻹسﻼم
9.50
66
2010
فقه مالكي
أبي الحسن علي بن يحيى/ابن الهواري المالقي
المسلك البديع في أحكام السهو في الصﻼة والترقيع
3.50
198
2007
علوم حديث
كيكلدي العﻼئي الشافعي
المسلسل
الحديثأبو سعيد
صﻼح الدين
المسلسﻼت المختصرة في علم الحديث النبوي الشريف ويليه )مباحث في
5.50
135
2013
تصوف
مسلك اﻷتقياء ومنهج اﻷصفياء في شرح هداية اﻷذكياء إلى طريق اﻷولياء عبد العزيز بن حفيد زين الدين/المليباري
 53كتاب ناشرون 12.00
2011
تصوف
عبد الوارث بن عبد ﷲ/ابن العافية اليلصوتي
المسلك القريب الموصل إلى حضرة الحبيب
 198كتاب ناشرون 3.50
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند فقه عام وسياسة شرعية 2007
المسلم واﻵخر في بلدان اﻷقليات المسلمة
6.00
117
أبي ﷴ الحسن بن علي بن المنتصر/الكتاني فقه عام وتاريخ وحضارة 2005
 18.00المسلمون في أوروبا وأمريكا
34
ﷴ فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية فقه عام وتاريخ وحضارة 2007
 12.00المسلمون في غرب إفريقيا )تاريخ وحضارة(
66
2004
حديث
أبو داود الطيالسي
 35.00مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود ) 1/3مع الفهارس(
X
14
حديث
الجوهري/أبو الحسن علي بن الجعد
 14.00مسند ابن الجعد
38
إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي/البروسوي
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موضوع

سنة

تصوف

2013

ISBN

السعر$

سعة

60 978-2-7451-5734-8

12.00

53 978-2-7451-4413-3

14.00

13 978-2-7451-4776-9

54.00

978-2-7451-0064-1

6

95.00

978-2-7451-5295-4

3

200.00

47 978-2-7451-0142-6

18.00

24 978-614-496-047-9

25.00

96 978-2-7451-8005-6
26 978-2-7451-1395-5

7.00
X

16.00

62 978-2-7451-1398-6

10.00

47 978-2-7451-7134-4

12.00

50 978-2-7451-1396-2

15.00

49 978-2-7451-7131-3

14.00

38 978-2-7451-1391-7

17.00

978-2-7451-6142-0

85.00

9

5.00

135 978-2-7451-1399-3
7

80.00

14 978-2-7451-1390-0

50.00

47 978-2-7451-5229-9

12.00

978-2-7451-1397-9

26 978-2-7451-1400-6

30.00

180 978-2-7451-3643-5

3.50

171 978-2-7451-4276-4

4.00

18 978-2-7451-3350-2

36.00

46 978-2-7451-9671-2

18.00

171 978-2-7451-4832-2

4.00

58 978-2-7451-1402-0

7.00

40 978-2-7451-9855-6

15.00

34 978-2-7451-9346-9

30.00

51 978-2-7451-5207-7

14.00

55 978-2-7451-5592-4

12.00

62 978-2-7451-4594-9

12.00

53 978-2-7451-6385-1

كتاب ناشرون 14.00

72 978-2-7451-5806-2

8.50

108 978-2-7451-6990-7

7.00

16 978-2-7451-2315-2

36.00

20 978-2-7451-1403-7

36.00

45 978-2-7451-5947-2

14.00

80 978-2-7451-1404-4

9.00

59 978-2-7451-6068-3

12.00

144 978-2-7451-1405-1

4.50

192 978-2-7451-9402-2

5.00

25 978-2-7451-2515-6

24.00

79 978-2-7451-1406-8

8.50

68 978-2-7451-9864-8

8.00

162 978-2-7451-3559-9

6.00

20 978-2-7451-9344-5

42.00

978-2-7451-9369-8

90.00

8

144 978-2-7451-5353-1

5.00

26 978-2-7451-5687-7

30.00

25 978-2-7451-8259-3

30.00

108 978-2-7451-8041-4

6.00

79 978-2-7451-4385-3

8.50

34 978-2-7451-8142-8

15.00

198 978-2-7451-3600-8

2.50

170 978-2-7451-3182-9

X

4.00

28 978-2-7451-9024-6

22.00

198 978-2-7451-5391-3

3.50
8.50

72 978-2-7451-3983-2
16 978-2-7452-0193-0

توزيع

20.00

160 978-2-7453-5439-2

توزيع

7.00

77 978-2-7452-1759-0

12.00

978-2-7451-3043-3

4

150.00

978-2-7451-1409-9

4

130.00

300 978-2-7451-9261-5

5.00

7

85.00

14 978-2-7451-2663-4

48.00

978-2-7451-4957-2

المؤلف

عنوان الكتاب
مسند أبي حنيفة برواية أبي ﷴ عبد ﷲ ابن الحارث الحارثي
2005
حديث
الواحد بن أحمد/ضياء الدين المقدسي
عبد أدهم
بن بن
إبراهيم
مسند أبي العباس ﷴ بن إسحاق السراج ويليه مسند اﻹمام الزاهد ﷴ
2006
حديث
أبو عوانة اﻹسفراييني النيسابوري
مسند أبي عوانة  1/4المسمى المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
حديث
أبو يعلى الموصلي/أحمد بن علي بن المثنى
مسند أبي يعلى الموصلي  1/7مع الفهارس
2008
حديث
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
مسند اﻹمام أحمد بن حنبل )رضي ﷲ عنه(  1/12مع الفهارس
2015
حديث
أبي نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني
مسند اﻹمام أبي حنيفة برواية اﻷصبهاني )شموا(
2022
حديث
أبي عبد ﷲ الحسين بن ﷴ بن خسرو/البلخي
مسند اﻹمام اﻷعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي )شموا(
2017
عقيدة
مسند الحجة على تارك المحجة )شرح عقيدة اﻹمام الحافظ ﷴ المقدسي( أبي الفضل ﷴ بن طاهر بن علي/المقدسي
حديث
أبي بكر عبد ﷲ بن الزبير/الحميدي
مسند الحميدي  1/2مع الفهارس
حديث
عبد العزيز بن إسحاق البغدادي
مسند اﻹمام زيد
2012
حديث
أبي سعيد الهيثم بن كليب/الشاشي القفال
مسند الشاشي المسمى )المسند الكبير(
2022
حديث
مسند اﻹمام الشافعي )حبر اﻷمة وإمام اﻷئمة( )طبعة جديدة محققة ورق شموا( أبي عبد ﷲ ﷴ بن إدريس/الشافعي
2011
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن سﻼمة القضاعي ،القاضي
مسند الشهاب المسمى )الشهاب من اﻷمثال والمواعظ واﻵداب(
2016
حديث
أبي بكر ﷴ بن هارون/الروياني
مسند الصحابة المسمى )مسند الروياني(
2010
حديث
ابن حبان البستي/أبي حاتم ﷴ
المسند الصحيح على التقاسيم واﻷنواع 1/5
حديث
عبد ﷲ بن المبارك المروزي
مسند عبد ﷲ بن المبارك ويليه )كتاب البر والصلة(
2021
حديث
مسند الفردوس  1/6وهو )الفردوس بمأثور الخطاب( مع الفهارسأبي شجاع شيرويه بن شهردار/ابن شيرويه الدليمي
حديث
أبي نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني
المسند المستخرج على صحيح اﻹمام مسلم 1/4
2007
أصول فقه
مجد الدين أبي البركات ابن تيمية وولده وحفيده
المسودة في أصول الفقه
2002
حديث
أحمد شاه بن عبد الرحيم/ولي ﷲ الدهلوي
المسوى شرح الموطأ 1/2
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي حديث وأشراط الساعة 2004
المسيح الدجال منبع الكفر والضﻼل
2005
تصوف
الرحمن اﻷنصاري/ابن الدباغ ،الشيخ
اﻷنوار
مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب ويليه سر اﻷسرار في كشف عبد
2011
حديث
ومسلمموسى/عياض اليحصبي
الفضل بن
والبخاري -
مشارق اﻷنوار على صحاح اﻵثار في شرح غريب الحديث )الموطأ  -القاضي أبي
2020
توحيد
برهان الدين ﷴ بن ﷴ الحنفي/النسفي
مشارق اﻷنوار في شرح اﻷسماء الحسنى )شموا(
2009
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
مشاهد اﻷسرار القدسية ومطالع اﻷنوار اﻹلهية
ابن حبان البستي سير وتراجم وحديث
مشاهير علماء اﻷمصار
2021
تراجم
عبد الستار المعروفي ،الشيخ
مشايخ اﻹمام اﻷعظم )شموا(
2019
،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -فقه  -تراجم
الجامعية
والدراساتاﻷعظمي
محروس المدرس
الرسائل
مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية )سلسلة ﷴ
اﻻزدي/أبو سعيد عبد الغني بن سعيد علوم الحديث وأنساب 2007
مشتبه النسبة في ضبط أسماء وأنساب الرواة المتشابهة في الخط المختلفة في النقط
2016
مقارنة اﻷديان
سومية حجاج
المشترك الديني بين اﻷديان السماوية والعالمية )دراسة مقارنة( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
2005
تصوف
مشرب اﻷرواح )ألف مقام ومقام من مقامات العارفين با تعالى( أبي ﷴ روزبهان بن أبي نصر البقلي/الشيرازي
2019
تصوف
أبي المواهب الحسن بن مسعود/اليوسي
مشرب العام والخاص من كلمة اﻹخﻼص
2008
تصوف
علي بن أحمد/المهائمي
المخصوص
مشرع الخصوص إلى معاني النصوص وهو كتاب )النصوص في تحقيق الطور عﻼء الدين
هبة ياسين فقه عام وأحكام فقهية 2010
مشروعية التزين والتجميل )دراسة مقارنة تبحث في عمليات التجميل وموقعها في الشرع
2022
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد ﷲ/الخطيب التبريزي
مشكاة المصابيح ) 1/2لونان(
2016
حديث
أبي جعفر أحمد بن ﷴ اﻷزدي/الحجري الطحاوي
مشكل اﻵثار 1/2
القيرواني تفسير قرآن وإعراب قرآن 2010
إعرابه
القيسي
وجوه
طالب
وتبيين
مكي/ابن أبي
مشكل إعراب القرآن )تفسير لغوي للقرآن الكريم ،يتميز بأعراب المشكلأبيمنﷴالقرآن
شموا(الحسن اﻻصفهاني/ابن فوركعلوم الحديث  -شروح الحديث 2020
بكر ﷴ بن
كتاب مشكل الحديث وبيانه )طبعة جديدة مراجعة ومصححة ومضبوطة -أبيورق
2011
حديث
ﷴ عبد الباقي بن ﷴ/قاضي المارستان
مشيخة قاضي المارستان
أخﻼق وحديث
أبي إسحاق إبراهيم الحنبلي/ابن مفلح المقدسي
مصائب اﻹنسان من مكائد الشيطان
أحمد مصطفى فيصل دراسات  -قرآن  -مواعظ 2020
مصائر المغرورين والطغاة والمتكبرين في القرآن الكريم
حديث
أبي ﷴ الحسين بن مسعود/الفراء البغوي
مصابيح السنة 1/2
2018
قراءات
أبي بكر عبد ﷲ بن أبي داود/السجستاني
كتاب المصاحف
إياد سالم صالح وزيد حاتم أحمد ،الدكتور دراسات  -قرآن  -تاريخ 2021
المصاحف المخطوطة )أبحاث جديدة ورؤى منهجية سديدة(
2020
أصول فقه
الظاهريالسوسي
مولود السريري
الطيب حزم
أحمد بن
مصادر التشريع اﻹسﻼمي وطرق استثمارها عند اﻹمام الفقيه المجتهد علي بن أبي
2018
أديان وعقائد
،اﻷستاذ الدكتور
والمصادر
المرعشلي
البحث
الرحمن
)سلسلة
الفكرية(بن عبد
مصادر الدراسات اﻻسﻼمية )ج ) (-2-العقائد واﻷديان والمذاهب يوسف
مصادر الدراسات اﻹسﻼمية )ج ) (-3-الفقه الحنفي أصوﻻً
ً
2020
تراجم
المرعشلي ،الدكتور
والمصادر
عبد الرحمن
البحث
وفروعا( )سلسلةيوسف
ﷴ بن عبده آل ﷴ اﻷبيضي فقه عام وأحكام فقهية 2006
مصافحة اﻷجنبية في ميزان اﻹسﻼم
2008
علم القراءات
أبو الكرم الشهرزوري/المبارك بن الحسن
المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر 1/2
2021
شرح حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه ) 1/2شموا  -لونان(
جعفر الصادق ،اﻹمام مواعظ وزهد ورقائق 2017
مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة
2018
تصوف
والمنام ﷴ بن موسى/المزالي المراكشي
أبي عبد ﷲ
مصباح الظﻼم في المستغيثين بخير اﻷنام عليه الصﻼة والسﻼم في اليقظة
2021
شروح حديث
ﷴ بن عبد ﷲ/الجرداني
مصباح الظﻼم وبهجة اﻷنام شرح نيل المرام من أحاديث اﻷنام
ﷴ بن ﷴ الصالحي/المنبجي الحنبلي أدعية وأذكار وفقه حنبلي 2005
المصباح في أذكار المساء والصباح 17×12
ﷴ بن ﷴ الصالحي/المنبجي الحنبلي أدعية وأذكار وفقه حنبلي 2001
المصباح في أذكار المساء والصباح 17×24
2022
أبي الحسن علي بن ﷴ/الشريف الجرجاني شروح  -علم البﻼغة
المصباح في شرح المفتاح
2007
تصوف
المصباح في مكاشفة بعث اﻷرواح ويليه )شرح الحجب واﻷستار( أبي ﷴ روزبهان بن أبي نصر البقلي/الشيرازي
2005
سير وتراجم
حديدة اﻻنصاري
السائلين
الدين ابن
إعﻼم
جمال
المصباح المضيء في كتاب النبي اﻷمي إلى ملوك اﻷرض من عربي وعجمي ويليه
2009
قرآن كريم
قرآن
مصحف  35×25جوامعي شموا لونان مجلد
2010
قرآن كريم
قرآن
مصحف ورش  -لونان سحاب  - 14×10شموا
2021
دراسات قرآنية
بسام بركة وحسام سباط ،الدكتور
المصطلح القرآني وإشكاليات نقله إلى اللغات اﻷخرى
2010
حديث
عبد الرزاق الصنعاني ،اﻹمام
المصنف  1/12مع الفهارس  -عبد الرزاق
2017
حديث
شموا( بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي شيبة
أبي
الكتاب المصنف في اﻷحاديث واﻵثار  1/9مع الفهارس )طبعة جديدة ورق
2021
ﷴ بن أحمد بن تغلب الفزراني/البهجة دراسات  -لغة  -قرآن
مطابقة ألفاظ القرآن المجيد لكﻼم العرب
2009
فقه حنبلي
الرحيباني الحنبلي/مصطفى بن سعد
على كتاب
السيوطي
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  1/6في الفقه الحنبلي وهو شرح
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
المطالب العالية من العلم اﻹلهي 1/3
أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي ،اﻹمام
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موضوع

سنة

حديث

2020

ISBN
978-2-7451-3603-9

سعة

السعر$

المؤلف

5

120.00

أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني

144 978-2-7451-5416-3

5.00

72 978-2-7451-4637-3

9.00

49 978-2-7451-3855-2

12.00

171 978-2-7451-5573-3

4.00

162 978-2-7451-7922-7

4.00

34 978-2-7451-5950-2

19.00

117 978-2-7451-1411-2

5.00

18 978-2-7451-9666-8

40.00

162 978-2-7451-3169-0

4.00

270 978-2-7451-8791-8

3.50

34 978-2-7451-4273-3

14.00

135 978-2-7451-1413-6

4.50

171 978-2-7451-5843-7

4.00

70 978-2-7451-6773-6

كتاب ناشرون 10.00

216 978-2-7451-8969-1

5.00

17 978-2-7451-4485-0

42.00

70 978-2-7451-8448-1

9.50

21 978-2-7451-1415-0

30.00

160 978-614-496-030-1

6.00

135 978-2-7451-4887-2

5.50

978-614-496-073-8

15.00

192 978-2-7451-5879-6

3.50

78 978-2-7451-3199-7

7.00

14 978-2-7451-5249-7

48.00

25 978-2-7451-0021-4

30.00

225 978-2-7451-4720-2

3.50

18 978-2-7451-3484-4

36.00

36 978-2-7451-2728-0

17.00

50 978-2-7451-9426-8

12.00

62 978-2-7451-3518-6

9.50

70 978-2-7451-1419-8

10.00

200 978-2-7451-2659-7

4.00

15 978-2-7451-1421-1

X

50.00

25 978-2-7451-1422-8

30.00

180 978-2-7451-1423-5

4.00

139 978-2-7451-1424-2

X

40 978-2-7451-3682-4

X

59 978-2-7451-7084-2
68 978-2-7451-6968-6
978-2-7451-2317-6

7

4.00
12.00
14.00
9.00

توزيع

85.00

64 978-2-7451-3845-3

12.00

102 978-2-7451-5076-9

7.00

51 978-2-7451-8629-4

14.00

74 978-2-7451-3838-5

8.50

21 978-2-7451-2316-9
34 978-2-7453-5874-1

36.00
توزيع

20.00

26 978-2-7451-4622-9

18.00

41 978-2-7451-1449-5

15.00

28 978-2-7451-4444-7

19.00

32 978-2-7451-5726-3

24.00

30 978-2-7451-5058-5

30.00

978-2-7451-8175-6

85.00

7

66 978-2-7451-3927-6
978-2-7451-4787-5

9.50
140.00

4

93 978-2-7451-1450-1

8.00

30 978-2-7451-8877-9

30.00

61 978-2-7451-1425-9

12.00

72 978-2-7451-9100-7
41 978-2-7451-1473-0
978-2-7453-3834-7

5

12.00
X

14.00

توزيع

165.00

63 978-2-7451-5300-5

8.50

14 978-614-496-057-8

70.00

36 978-2-7451-9776-4

18.00

144 978-2-7451-5789-8

كتاب ناشرون 7.00

49 978-2-7451-6573-2

كتاب ناشرون 14.00

عنوان الكتاب
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 1/9
ﷴ حسنين مخلوف العدوي المالكي ،الشيخ علم كﻼم وعلوم خفية 2007
المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية
2007
حديث وعلم كﻼم
أبي الجمال ﷴ الطاهر بن الحسن/الكتاني
مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشهادة
ﷴ المهدي بن أحمد بن علي ،اﻹمام تصوف وصلوات ﷴية 2005
مطالع المسرات بجﻼء دﻻئل الخيرات )ابيض(
2007
عبد ﷲ عبدي بن ﷴ/البسنوي الرومي سيرة نبوية وتصوف
مطالع النور السني في طهارة النسب العربي ويليه )التعظيم والمنة(
2013
منطق
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لﻸبهري
2012
تصوف
القيصري
للقيصري
والشرحبن ﷴ
عربيبن محمود
مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم )جزءان بمجلد واحد( المتن ﻻبن داود
سير وتراجم
محب الدين الخطيب
مع الرعيل اﻷول
2021
فقه حنفي
عبد الرحيم بن أبي بكر بن سليمان/المرعشي
المعادل شرح ملتقى اﻷبحر ) 1/2شموا(
2001
أدعية وأذكار
ابن الرسام
معادن الجواهر في فضل الذكر والذاكر ويليه )إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه
2016
عقيدة
أبو عبد ﷲ ﷴ بن عبد السﻼم بن علي
معارج الجنة نظم كتاب )المنة شرح اعتقاد أهل السنة(
2020
عقيدة
حافظ بن أحمد/حكمي
معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم اﻷصول في التوحيد  -لونان
تصوف وعلم كﻼم
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
معارج القدس في مدارج معرفة النفس
نوري الطيب تصوف وسير وتراجم 2007
معارج المحبين ويليه )الرسالة النورانية في ترجمة شيخ الطريقة القادرية(
2022
تصوف
عز الدين أحمد الحسيني الرفاعي/الصياد
المعارف المحمدية في الوظائف اﻷحمدية
2020
دراسات  -فقه
ﷴ عبد الغني علوان النهاري ،النهاري
المعالم اﻷساسية لفقه اﻷقليات )موسوعة فقه اﻷقليات المسلمة في العالم (-2-
2005
سير وتراجم
ابن الدباغ/أبوالقاسم التنوخي
معالم اﻹيمان في معرفة أهل القيروان  1/3ومعه ذيل معالم اﻹيمان
2018
حديث
ﷴ بن علي الطرابلسي/المالكي الخروبي
معالم الدين في زمن الغابرين
2009
حديث
الخطابي البستي/أبو سليمان
معالم السنن ) 1/2شرح سنن أبي داود(
2022
شمائل ﷴية
معالم سالم يونس ،الدكتورة
معالم شخصية الرسول ﷴ )ص( في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
2007
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
المعالم في أصول الفقه ويليه )المحقق من علم اﻷصول(
2022
علي أحمد علي محسب علوم القرآن  -دراسات
معالم القرآن )عدد آيه ورسمه وضبطه( )شموا(
2008
علم كﻼم
الطاهر بدوي ،الشيخ
معالم قرآنية في صراعنا مع اليهود
2001
سياسة شرعية
ابن اﻹخوة/ضياء الدين ﷴ بن ﷴ
معالم القربة في أحكام الحسبة
معاني القرآن وإعرابه  1/4المسمى )المختصر في إعراب القرآن ومعانيه( أبي اسحاق إبراهيم بن السري/الزجاج تفسير قرآن وإعراب قرآن 2007
فقه مقارن
ﷴ بن عبد ﷲ الصردفي الريمي
المعاني البديعة في معرفة اختﻼف أهل الشريعة 1/2
2005
تصوف
ﷴ بن شعيب الحجازي اﻷبشيهي
المعاني الدقيقة الوفية فيما يلزم نقباء السادة الصوفية
2016
تفسير قرآن
أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد ﷲ/الفراء
معاني القرآن  1/3للفراء )لونان(
2010
قراءات
أبو منصور اﻷزهري
معاني القراءات
2022
علوم القرآن
أبي العباس أحمد بن يحيى/ثعلب
معاني القرآن وإعرابه لثعلب )شموا(
2011
تفسير قرآن
اﻷخفش اﻷوسط/سعيد بن مسعدة
معاني القرآن  -لﻸخفش  -لونان
فقه شافعي
أبي العباس أحمد بن ﷴ بن أحمد/الجرجاني
المعاياة في العقل أو الفروق
2000
أصول فقه
أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم
معايير التأويل والمتأولين للعامة والمقصرين والمجتهدين
علوم قرآن
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
معترك اﻷقران في إعجاز القرآن 1/3
2005
أصول فقه
ابن الطيب البصري/ﷴ
المعتمد في أصول الفقه 1/2
حديث وسيرة نبوية
ابن خليفة عليوي
معجزات النبي المختار من صحيح اﻷخبار
علم كﻼم
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
المعجزة وكرامات اﻷولياء
2010
علوم حديث
بشير محمود فتاح ،الدكتور
المعجم اﻻصطﻼحي ﻷلفاظ الجرح والتعديل في علم الحديث النبوي الشريف
2002
سير وتراجم
الطيب مولود السريري السوسي
أبي فيه
معجم اﻷصوليين )يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب اﻵراء فيه والمؤلفين
عماد الهﻼلي سير وتراجم وتفسير قرآن 2010
معجم أعﻼم النساء في القرآن الكريم
2012
حديث
أبي القاسم سليمان بن أحمد/اللخمي الطبراني
المعجم اﻷوسط للطبراني 1/7مع فهرس
2004
سير وتراجم
يحيى مراد ،الدكتور
معجم تراجم أعﻼم الفقهاء
2005
علوم الحديث
ساجد الرحمن الصديقي ،الدكتور
المعجم الحديث في علوم الحديث
خضر موسى ﷴ حمود ،الدكتورمعاجم  -تراجم  -مدائح نبوية 2019
معجم الدر الثمين في مدح سيد المرسلين )ص(
2003
المسند عبد الحفيظ الفاسي الفهري سير وتراجم وحديث
معجم الشيوخ المسمى )رياض الجنة أو المدهش المطرب(
سير وتراجم
ابن اﻷعرابي
معجم شيوخ ابن اﻷعرابي 1/2
2004
سير وتراجم
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
معجم شيوخ الحافظ خليل بن كيكلدي العﻼئي 1/2
2004
سير وتراجم
ابن سعد المقدسي
معجم شيوخ التاج السبكي قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي
سير وتراجم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
معجم شيوخ الذهبي
2005
أبي الحسين عبد الباقي/ابن مرزوق البغدادي حديث وسير وتراجم
معجم الصحابة 1/2
2019
حديث نبوي
أبي القاسم سليمان بن أحمد/اللخمي الطبراني
المعجم الصغير للطبراني )طبعة جديدة محققة عن المخطوط(
ﷴ المنتصر با بن ﷴ الزمزمي/الكتاني فقه ظاهري ومعاجم فقهية 2009
معجم فقه ابن حزم الظاهري 1/2
2013
فقه
المنتصر با بن ﷴ الزمزمي الكتاني
مجلدات(
ﷴ
معجم فقه السلف )صحابة وعترة وتابعين( ) 1/5تسعة أجزاء بخمسة
2003
ابن المقرئ/ابن بكر ﷴ بن إبراهيم حديث وسير وتراجم
المعجم في الحديث وفي الشيوخ الذين أخذ عنهم المصنف
2012
حديث نبوي
الكاملبن أحمد/اللخمي الطبراني
بالشكلسليمان
المعجم الكبير ) 1/11يحتوي على المسانيد المفقودة المنقحة والمضبوطةأبي القاسم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
معجم محدثي الذهبي
2016
دراسات قرآنية
مهدي أسعد عرار ،الدكتور
معجم المرأة في القرآن الكريم )شموا(
2001
حديث
أبو الفداء السامي التوني
معجم مسانيد كتب الحديث
بن ﷴ رفيق اﻹسﻼم اﻷزهريحديث  -علم الجرح والتعديل 2020
الجامعية
سيف اﻹسﻼم
والدراسات
ﷴ
معجم المعدلين والمجروحين في جامع الترمذي )سلسلة الرسائل
2013
تفسير قرآن
أبي القاسم الحسين بن ﷴ/الراغب اﻷصفهاني
معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم  -لونان
2014
معجم حديث
المعجم المفهرس ﻷلفاظ الحديث النبوي ) 1/8عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالكآرنت يان ونسنك
محيي الدين الطعمي سير وتراجم وتصوف 2009
معجم من رأى رسول ﷲ )ص( في النوم واليقظة
2022
مهدي أسعد عرار ،الدكتور معاجم  -علوم قرآن
معجم النبي اﻻكرم )ص( في القرآن الكريم )دراسة صرفية معجمية سياقية( 1/3
2020
ﷴ فاضل الشهيد بن ﷴ حامد/الغجراتي شروح  -شمائل ﷴية
معدن الفضائل في شرح الشمائل )شموا(
2019
تصوف
الكريم/ابن هوازن القشيري
واﻷولياء
القاسم عبد
اﻷنبياء
كتاب المعراج )حقائق المعراج الروحية والحسية وأحكامة اﻹيمانية بين أبي
2013
تصوف
سالم/السقاف
بالسالكين
معراج اﻷرواح والمنهج الوضاح )كتاب يتحدث عن مصطلحات التجليات الكشفية الحاضةأبي بكر بن
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موضوع

سنة

حديث

2003

ISBN

سعة

45 978-2-7451-8804-5

السعر$
كتاب ناشرون 15.00

225 978-2-7451-4257-3

3.00

43 978-2-7451-3534-6

17.00

978-2-7451-1452-5

120.00

5

135 978-2-7451-4817-9
978-2-7451-3271-0

5.50
70.00

9

72 978-2-7451-1453-2

8.50

61 978-2-7451-1451-8

12.00

20 978-2-7451-0034-4

36.00

59 978-2-7451-5475-0

12.00

40 978-2-7451-3108-9

17.00

180 978-2-7451-3972-6

3.50

19 978-2-7451-0015-3

36.00

50 978-2-7451-1454-9

10.00

978-2-7451-6582-4

155.00

4

160 978-2-7451-9645-3

5.00

38 978-2-7451-5899-4

18.00

55 978-2-7451-2624-5

12.00

25 978-2-7451-4308-2

30.00

15 978-2-7451-4972-5

48.00

32 978-2-7451-9866-2

20.00

978-2-7451-5773-7

3

198 978-2-7451-7669-1

165.00
كتاب ناشرون 5.00

978-2-7451-5288-6

5

120.00

978-2-7451-5701-0

2

240.00
36.00

20 978-2-7451-1457-0
9

60.00

21 978-2-7451-3428-8

36.00

34 978-2-7451-6552-7

كتاب ناشرون 19.00

978-2-7451-4973-2

7.00

96 978-2-7451-7801-5
70 978-2-7451-6130-7

8.50

108 978-2-7451-4326-6

6.00

66 978-2-7451-7047-7

9.00

70 978-2-7451-5080-6

9.50

68 978-2-7451-3721-0

7.00

720 978-2-7451-4220-7

1.00
8.50

72 978-2-7451-3780-7
235 978-2-7451-1462-4

X

90 978-2-7451-1464-8

X

978-2-7451-0144-0

9

2.50
75.00
3.50

40 978-2-7451-3251-2

12.00

160 978-2-7451-9630-9

5.00

135 978-2-7451-1466-2

4.00

216 978-2-7451-5602-0

3.50

58 978-2-7451-1467-9

8.00

34 978-2-7451-5529-0

14.00

47 978-2-7451-8160-2

كتاب ناشرون 18.00

261 978-2-7451-3156-0

3.00

85 978-2-7451-4572-7

7.00

83 978-2-7451-7211-2

كتاب ناشرون 7.00

98 978-2-7451-9065-9
225 978-2-7451-1461-7

7.00
X

3.50

180 978-2-7451-1471-6

5.00

36 978-2-7451-6933-4

18.00

58 978-2-7451-7842-8

14.00
12.00

978-2-7451-9390-2

135 978-2-7451-8250-0

كتاب ناشرون 6.00

384 978-2-7451-6021-8

2.50
12.00

64 978-2-7451-8087-2
270 978-2-7451-8941-7

كتاب ناشرون 2.50

400 978-2-7451-9492-3

2.50

53 978-2-7451-6008-9

12.00

40 978-2-7451-3802-6
74 978-2-7452-1743-0

12.00
توزيع

12.00

150 978-2-7451-9891-4

4.00

74 978-2-7451-6222-9

8.50

المؤلف

عنوان الكتاب
المعراج عند ابن عربي
2009
عقيدة
مصطفى حلمي ،الدكتور
معرفة ﷲ عز وجل وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية
2014
علوم حديث
أبي عمرو عثمان الشهرزوري/ابن الصﻼح
معرفة أنواع علم الحديث
2010
حديث
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
معرفة السنن واﻵثار 1/7
2005
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور سيرة نبوية وتصوف
معرفة سيدنا ﷴ )ص(
2002
أبي نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد/اﻷصبهاني حديث وسير وتراجم
معرفة الصحابة 1/5
2016
علوم حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد ﷲ/النيسابوري
كتاب معرفة علوم الحديث )طبعة جديدة ورق شموا((
سير وتراجم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
معرفة القراء الكبار على الطبقات واﻷعصار
الفسوي/أبو يوسف يعقوب بن سفيان سير وتراجم وحديث
المعرفة والتاريخ 1/3
أبي العباس أحمد بن أبي القاسم/التادلي تصوف وسير وتراجم 2007
المعزى في مناقب سيدي أبي يعزى
2000
ابن خلفون سير وتراجم وحديث
المعلم بشيوخ البخاري ومسلم
2003
حديث وأخﻼق
أبو سعيد اﻷعرابي
معنى الزهد والمقاﻻت وصفة الزاهدين
2004
فقه مالكي
أبي ﷴ عبد الوهاب بن علي/ابن نصر المالكي
المعونة على مذهب عالم المدينة 1/2
2022
علم المنطق
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
معيار العلم في المنطق
2011
فقه مالكي
1/8يحيى/الونشريسي التلمساني
أحمد بن
النوازل
فقهالعباس
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب فيأبي
2020
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي أخﻼق وآداب إسﻼمية
معيد النعم ومبيد النقم )شموا(
معين اﻷمة على معرفة الوفاق والخﻼف بين اﻷئمة )جزءان بمجلد واحد( أحمد بن ﷴ الحسيني الحنفي/السمرقندي فقه مقارن وفقه حنفي 2008
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
المعين في طبقات المحدثين
2013
سيرة وغزوات
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/الواقدي
كتاب المغازي 1/2
2006
محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين العيني سير وتراجم وحديث
مغاني اﻷخيار في شرح أسامي رجال معاني اﻵثار  1/3لونان
2021
أصول فقه
بن فيض ﷲ بابر/الفاضل القندهاري
)شموا(
حبيب ﷲ
مغتنم الحصول في علم اﻷصول )موسوعة المناقشات واﻵراء اﻷصولية(
2011
علم كﻼم
مجلداتأحمد/اﻷسدآبادي
الجبار بن
عشر
الحسن عبد
جزءا ً في
المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ) 1/10أربعة عشر أبي
2013
تصوف
قاسم بن عبد ﷴ النعيمي ،الشيخ الدكتور
مغني السؤال عما عليه أهل الحقيقة من المعارف واﻷحوال
2008
فقه حنبلي
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
المغني على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي  1/8مشكول  -لونان
2009
فقه حنبلي
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
المغني على مختصر الخرقي ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 1/15
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
المغني في الضعفاء 1/2
2020
فقه شافعي
شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 1/4
2010
المديني/أبي موسى ﷴ بن عمر حديث وعلم الغريب
المغيث في غريبي القرآن والحديث 1/2
2011
يعقوب بن سيد علي/البروسوي فقه حنفي وعلم كﻼم
مفاتيح الجنان في شرح شرعة اﻹسﻼم لﻺمام زاده الحنفي
2013
مصطلح حديث
حيجر ،الدكتور
العلمية ج
هشام بن ﷴ
المفاتيح الربانية في حل المنظومة البيقونية للشيخ عمر البيقوني )سلسلة تقريب المتون
2010
تصوف
عبد الباقي مفتاح
المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب )فصوص الحكم( ﻻبن عربي
2016
تصوف
أحمد بن ﷴ الشافعي الشاذلي/ابن عياد
المفاخر العلية في المآثر الشاذلية
2011
فقه عام وعلم كﻼم
ﷴ الصالح الضاوي
مفاهيم أساسية في زيارة القبور والتوسل واﻻستغاثة والشفاعة والتبرك
2007
أصول فقه
بشير مهدي الكبيسي ،الدكتور
مفاهيم اﻷلفاظ ودﻻلتها عند اﻷصوليين
2019
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد تصوف ومعارف عامة
مفاهيم يجب أن تصحح
ﷴ بن إدريس الدباغ تصوف وصلوات ﷴية 2013
مفتاح اﻷسرار فيما يتعلق بالصﻼة على سيد اﻷبرار )ص(  -لونان
2002
عقيدة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل القرآن والسنة
أصول فقه
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
مفتاح الجنة في اﻻحتجاج بالسنة
2018
شروح حديث
ﷴ بن عبد ﷲ العلوي/الفنجاني الهندي
مفتاح الحاجة بشرح سنن ابن ماجه ) 1/4شموا(
خطابة
ﷴ أحمد العدوي
مفتاح الخطابة والوعظ  -غﻼف
2005
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
مفتاح دار السعادة ومنشور وﻻية العلم واﻹرادة
القيسي/اﻷسير المدجندراسات  -تاريخ  -علم الكﻼم 2021
قرؤوا اﻷناجيل
مفتاح الدين في المجادلة بين النصارى والمسلمين من قول اﻷنبياء والمرسلين الذين ﷴ
تاريخ وحديث
ﷴ عبد العزيز الخولي ،اﻷستاذ المرحوم
مفتاح السنة أو )تاريخ فنون الحديث(
2007
تصوف
مفتاح الشهود في مظاهر الوجود ويليه )منهاج التصوف ومظهر البينات(عليوة المستغماني/أحمد بن مصطفى بن ﷴ
حديث
التوقادي/ﷴ الشريف
مفتاح الصحيحين بخاري ومسلم
2010
تصوف
الفناري
للفناري
والمشهودبن ﷴ
المعقولﷴ بن حمزة
شمس الدين
مفتاح غيب الجمع والوجود لصدر الدين القونوي وشرحه مصباح اﻷنس بين
2015
تصوف
بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
عشر(
العباس أحمد
السادس
مفتاح الفضائل والنعم في الكﻼم على بعض ما يتعلق بالحكم )الشرحأبي
أبي الفضل أحمد بن ﷴ/ابن عطاء ﷲ السكندري أدعية وأذكار وتصوف 2005
مفتاح الفﻼح ومصباح اﻷرواح في ذكر ﷲ الكريم الفتاح
2006
قراءات
أبي القاسم عبد الوهاب بن ﷴ القرطبي المغربي
المفتاح في القراءات السبع
2012
تصوف
إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
النقشبندي
الدين الغني بن
مفتاح المعية شرح رسالة طريقة السادة النقشبندية للشيخ الولي تاج عبد
2017
فهرسة
عبد ﷲ/البحركي
الجامع
طاهر مﻼ
مفتاح الوصول الى التاج الجامع لﻸصول )وهو فهرس ألفبائي لﻸحاديث الواردة فيمﻼالتاج
أصول فقه
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/المقري التلمساني
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على اﻷصول
2019
تصوف
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
مفرج الكروب ومفرح القلوب ومبلغ الخائف من حصول اﻷمن وحصونه غاية المطلوب
2011
قراءات
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
المفردات السبع )وهي مفردات القراء السبعة(
ﷴ علي باري الغيني دراسات  -تاريخ  -قرآن 2019
الجامعية
ﷴ سيت بن
المفسرون في النصف اﻷول من القرن الرابع الهجري )سلسلة الرسائل والدراسات
2022
عمر الكريمي ،الدكتور علوم القرآن  -دراسات
مفهوم اﻻختﻼف في القرآن الكريم )دراسة مصطلحية(
2017
دراسات صوفية
الباقي مفتاح وﷴ الصالح الضاوي
اﻷكبر(
مفهوم الطبيعة عند ابن عربي )بحوث حول مرتبة الطبيعة في رؤية الشيخ عبد
2008
فقه عام
الطاهر بدوي ،الشيخ
مفهوم المساواة في اﻹسﻼم وأبعادها
2018
أخﻼق وآداب
طاهر حيدر العزير ،الدكتور
الجامعية
مفهوم النصيحة في اﻹسﻼم )المنطلقات واﻷهداف( )سلسلة الرسائل والدراسات ﷴ
2017
دراسات إسﻼمية
قحطان عبد الرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
مفهوم الوسطية في القرآن والسنة
دراسات  -فقه  -مقاييس وأوزان2019
علي عثمان جرادي ،الشيخ الدكتور
المقادير الشرعية وضبطها بالمقادير العصرية على مذهب السادة الحنفية )شموا(
2008
مقارنة اﻷديان
الشرقاوي ،الدكتور
مقارنة
تحليليةعبد ﷲ
مقارنة اﻷديان بين التنظير والتطبيق عند القاضي عبد الجبار المعتزلي )دراسة حمدي
2019
حديث
المقاصد الحسنة في بيان كثير من اﻷحاديث المشتهرة على اﻷلسنة  -لونانشمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي
2020
ربيع حمو ،الدكتور دراسات  -أصول فقه
مقاصد الشريعة في مجال اﻷسرة
صبحي ريان ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -فقه  -أصول فقه 2021
مقاصد الشريعة اﻻسﻼمية وتحديات العصر
2010
علم كﻼم
ﷴ عبدو ،الدكتور
مقاصد العقائد عند اﻹمام الغزالي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
علي عبد الفتاح ﷴ عبده ،الدكتور
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المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 12.00المقاصد العقدية في القصص القرآني )قضايا ونماذج  -أبعاد ودﻻﻻت(
68
اﷴ جبرون ،الدكتور أصول فقه وسياسة شرعية 2010
المقاصد في الفكر اﻹصﻼحي اﻹسﻼمي )في أفق نظرية جديدة للعمل اﻹسﻼمي(
5.50
144
2021
تصوف
كمال الدين أبي بكر ﷴ بن إسحاق/اﻷشبوني
 60كتاب ناشرون  10.00مقاصد منجيات اﻹحياء
2015
تصوف
المصطفى بن ﷴ فاضل/ماء العينين
المقاصد النورانية في ذكر من ذاته وصفاته متعالية
9.50
77
2011
تصوف
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد
المقاﻻت الذوقية لﻺمام عبد القادر الكيﻼني
9.50
68
2009
فقه عام
ابن البنا/أبي العباس أحمد بن ﷴ اﻷزدي
مقالة في مقادير المكاييل الشرعية
5.00
162
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عبد القادر/الفﻼلي شروح  -منظومات  -توحيد 2021
 10.00المقتبس اﻷسنى في بيان طرف من معاني نظم اﻷسماء الحسنى
56
2020
علوم الحديث  -شروح  -منظومات
أبي حفص عمر بن عبد ﷲ/الفاسي
المقترح في شرح أبيات ابن فرح ومعه )منظومة في ألقاب الحديث(
7.00
128
2019
سيرة نبوية
بدر الدين الحسن بن عمر/ابن حبيب الحلبي
المقتفى من سيرة المصطفى )ص(
7.00
126
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي سير وتراجم وحديث
 30.00المقتنى في سرد الكنى 1/2
28
2017
دراسات قرآنية
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
 14.00مقدرات القرآن )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( )شموا(
49
2002
فقه مالكي
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من اﻷحكام الشرعيات  1/2أبي الوليد ﷴ القرطبي/ابن رشد
30.00
23
2021
علوم حديث
أبي عمرو عثمان الشهرزوري/ابن الصﻼح
 10.00مقدمة ابن الصﻼح في علوم الحديث
48
2022
علم تفسير القرآن
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
مقدمة في أصول التفسير
6.00
98
2016
تصوف
أبي عبد الرحمن ﷴ بن الحسين/السلمي
المقدمة في التصوف
8.50
85
2022
نادر ﷴ إسماعيل ،الدكتور مناقب وشمائل ﷴية
مقدمة في منهج حياة آل البيت
4.00
192
2010
تصوف وعلم كﻼم
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
المقصد اﻷسنى في شرح أسماء ﷲ الحسنى  17*12لونان
2.50
216
2008
تصوف وعلم كﻼم
الحسنى الدين بن عبد العزيز
الدريني/ابي ﷴ عز
المقصد اﻷسنى في شرح اﻷسماء الحسنى ) تفسير صوفي صحيح كامل ﻷسماء ﷲ
7.00
83
حديث
الهيثمي/أبو بكر
 30.00المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي 1/2
24
2011
علم القراءات
أحمد/اﻷنصاري
بن واﻻبتداء
الوقف
فيبن ﷴ
زكريا
المرشد
كتاب يحيى
المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واﻻبتداء المسمى )اختصار أبي
14.00
53
2000
فقه شافعي
أحمد بن مغيث الطليطلي
المقنع في علم الشروط
6.00
90
2012
علوم حديث
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
المقنع في علوم الحديث
9.50
57
فقه حنبلي
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه اﻹمام أحمد بن حنبل
8.00
60
2005
فقه حنبلي
موفق الدين عبد ﷲ/ابن قدامة المقدسي
 48.00المقنع في فقه اﻹمام أحمد بن حنبل 1/3
13
2004
فقه عام
قدامة
الجوزية
الوسوسةقيمﻻبن
منأبي بكر/ابن
والتحذير بن
الموسوسين عبد ﷲ ﷴ
أبي
مكائد الشياطين في الوسوسة وذم الموسوسين )شرح كتاب ذم
2.00
360
2009
تصوف وتاريخ
ميعاد شرف الدين الكيﻼني ،السيد
مكاتبات سيدنا عبد القادر الكيﻼني )رضي ﷲ عنه( وشرحها
4.00
162
2013
آداب إسﻼمية
أبي بكر ﷴ بن جعفر بن سهل/الخرائطي
مكارم اﻷخﻼق ومعاليها ومحمود طرائقها
8.50
72
2012
حديث وأخﻼق
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
 12.00مكارم اﻷخﻼق ﻻبن أبي الدنيا ويليه )مكارم اﻷخﻼق للطبراني(
53
2011
أخﻼق
برهان الدين ﷴ بن ﷴ الحنفي/النسفي
مكارم اﻷخﻼق للنسفي
4.00
162
2022
الطوسي للغزالي تصوف
ﷴ/الغزاليالكبرى
كتاببنالمكاشفة
حامد ﷴ
)مختصر من
أبي
مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة عﻼم الغيوب في علم التصوف وهو
8.50
60
2013
ﷴ بن أحمد بن الحسن رفيق البيضاوي دراسات في التفسير
 19.00مكامن الدرر في محاور السور في تفسير ظﻼل القرآن
36
2013
عابد براك محمود خلف اﻷنصاري ،الدكتور عقيدة وسير وتراجم
مكانة أئمة أهل البيت عند المسلمين )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
4.00
162
كامل صكر القيسي ،الدكتور دراسات إسﻼمية  -أخﻼق 2018
مكانة كبار السن في اﻹسﻼم
9.00
90
2017
تراجم
مرتضى الحسيني الندوي
والدراساتﷴالجامعية
المكتبة القرآنية في الهند في القرن الثاني عشر الهجري )سلسلة الرسائلسعيد حسن بن
12.00
68
2021
تصوف
أحمد بن عبد اﻷحد/الفاروقي السرهندي
 45.00المكتوبات الربانية ) 1/3طبعة جديدة ورق شموا مصححة ومنقحة(
16
2012
تصوف
ﷴ أسعد صاحب زادة/العثماني النقشبندي
 14.00مكتوبات حضرة موﻻنا خالد المسمى )بغية الواجد(
توزيع
55
2001
قراءات
النشار/عمر بن قاسم
 18.00المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه )موجز في ياءات اﻹضافة بالسور للمحقق
40
2014
فقه
أبي عبد الرحمن مصطفى/القليوبي الشافعي
المكروه يسقط فضيلة الجماعة
5.00
180
أخﻼق
عبد القادر أحمد عطا
مكفرات الذنوب وثواب اﻷعمال الصالحة
3.00
225
2020
بن إبراهيم/ابن الزبير الغرناطي تفسير قرآن وعلم كﻼم
التنزيل
جعفر أحمد
من آي
مﻼك التأويل القاطع بذوي اﻻلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ أبي
14.00
40
2012
أصول تصوف
إدريس بووانو ،الدكتور
مﻼمح الفكر المقاصدي في الخطاب الصوفي عند الشيخ أحمد زروق
3.50
176
2000
فقه حنفي
ناصر الدين أبي القاسم ﷴ بن يوسف/السمرقندي
 14.00الملتقط في الفتاوى الحنفية
53
2008
تفسير قرآن
عبد الرافع جاسم ،الدكتور
الملك في القرآن الكريم )قراءات في النص القرآني(
6.00
162
2013
فرق وعقائد
أبي الفتح ﷴ بن عبد الكريم/الشهرستاني
 14.00الملل والنحل ]1م[
36
2009
أصول فقه
ﷴ بنعمر ،الدكتور
 11.00من اﻻجتهاد في النص إلى اﻻجتهاد في الواقع )نحو مساهمة في تأصيل فقه الواقع(
85
2021
دراسات-علوم حديث-علوم الرجال
،الباحث الدكتور
الجامعية
جيرو
والدراسات
يوسف ﷴ رشيد
 18.00من احتمل اﻷئمة تدليسهم من الرواة )دراسة تأصيلية تطبيقية( )سلسلة الرسائل
40
2016
تراجم
الرحمن بن ﷴ الباقر/الكتاني
اﻹستقﻼل
هريرة عبد
اﻹسﻼمية بعد
أبي
من أعﻼم المغرب في القرن الرابع عشر ونبذة عن حركة العلماء
9.50
66
2007
تصوف
ﷴ بن العربي الرباطي الدﻻئي
من أنوار تجليات الملك الخﻼق في تآليف سيدي ﷴ الحراق
9.50
68
2012
علوم قرآن
زغلول النجار ،الدكتور
من آيات اﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم ]3ج في 1م[ )لونان(
9.50
توزيع
68
2011
عقيدة
أبي الفتوح عبد ﷲ بن عبد القادر/التليدي
من اﻹيمان بالغيب اﻹيمان بفتنة القبر ونعيمه
3.00
288
المختار ﷴ التمسماني فقه عام وسياسة شرعية 2012
من ثوابت اﻻحكام في اﻹسﻼم حد الردة )نقد مقال علماني(
 57كتاب ناشرون 9.50
الكتانيةعبد الكبير الكتاني آداب وسلوك إسﻼمية 2017
من رسائل اﻹمام ﷴ بن عبد الكبير الكتاني ) 11رسالة في اﻵداب والسلوك( )النفائس ﷴ بن
 68كتاب ناشرون 9.50
حديث
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
من عاش بعد الموت
3.00
X
250
2021
فقه شافعي
أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى/المزني
من فتاوى المزني )شموا(
4.00
320
2014
توحيد
مروان إبراهيم القيسي ،اﻷستاذ الدكتور
من مضامين التوحيد النفسية والتربوية
 198كتاب ناشرون 5.00
2016
مدائح نبوية
عبد ﷲ بن ﷴ/الشبراوي
منائح اﻷلطاف في مدائح اﻷشراف )ديوان الشبراوي(
 135كتاب ناشرون 6.00
2003
فقه حنبلي
إبراهيم بن ﷴ بن ضويان ،الشيخ
 18.00منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اﻹمام أحمد بن حنبل 1/2
28
2016
أصول فقه
أبي البركات عبد ﷲ بن أحمد بن محمود/النسفي
المنار في أصول الفقه )شموا(
9.00
89
علوم حديث
بكر/ابن قيم الجوزية
النيسابوري
ﷴ بن أبي
الحاكم
لﻺمامعبد ﷲ
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ويليه )المدخل في أصول الحديث أبي
4.00
X
150
2017
قراءات
واﻻبتداء الكريم/اﻷشموني
الوقف ﷴ بن عبد
منار الهدى في بيان الوقف واﻻبتدا ومعه )المقصد لتلخيص ما في المرشد في أحمد بن
18.00
32
2004
تصوف
نجم الدين أبي بكر عبد ﷲ/ابن شاهاور الرازي
منارات السائرين إلى حضرة ﷲ )ﷻ( ومقامات الطائرين
8.50
80
تصوف
عبد ﷲ اﻷنصاري/الهروي
كتاب منازل السائرين
3.50
165
2022
فقه مالكي
أبي اﻹرشاد نور الدين علي بن ﷴ/اﻷجهوري
مناسك الحج والعمرة  -اﻷجهوري
3.00
225
2006
فقه شافعي
مناسك الحج على المذهب الشافعي ) 20×14وهي رسالة في المناسك( شمس الدين ﷴ بن أحمد/الخطيب الشربيني
2.50
252
2022
فقه مالكي
أبي عبد ﷲ ﷴ التاودي/ابن سودة المري
مناسك الحج والعمرة  -ابن سودة
4.00
180
2009
تصوف
عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ،الشيخ
المناظر اﻹلهية ويليه شرح مشكﻼت الفتوحات المكية ﻻبن عربي
4.00
180
الزايدي طويل ،الدكتور

115

موضوع

سنة

عقيدة وتفسير قرآن

2011

ISBN
978-2-7451-4822-3
978-2-7451-9081-9
978-2-7451-4035-7
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978-2-7451-8398-9
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978-2-7451-3969-6
978-2-7451-5974-8
978-2-7451-4064-7
978-2-7451-6402-5
978-2-7451-9265-3
978-2-7451-6451-3
978-2-7451-7324-9
978-2-7451-8741-3
978-2-7451-8211-1
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978-2-7451-4797-4
978-2-7451-1510-2
978-2-7451-3788-3
978-2-7451-4612-0
978-2-7451-1511-9
978-2-7451-2894-2
978-2-7451-2844-7
978-2-7451-2838-6
978-2-7451-2761-7
978-2-7451-8050-6
978-2-7451-3817-0
978-2-7451-5700-3
978-2-7451-5679-2
978-2-7451-4872-8
978-2-7451-6626-5
978-2-7451-5106-3
978-2-7451-1513-3
978-2-7451-6873-3
978-2-7451-1514-0
978-2-7451-9061-1
978-2-7451-6078-2
978-2-7451-8091-9
978-2-7451-9147-2
978-2-7451-8529-7
978-2-7451-2755-6
978-2-7451-8388-0
978-2-7451-9219-6
978-2-7451-1515-7
978-2-7451-3533-9
978-2-7451-6845-0
978-2-7451-6831-3
978-2-7451-4180-4
978-2-7451-4645-8
978-2-7451-7449-9

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 10.00مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية
X
62
2019
الحسين حران دراسات  -علم المناظرة
المناظرة والحوار في الفكر الديني المعاصر )دراسة حجاجية تطبيقية(
5.00
216
2018
علوم قرآن
أبي بكر بن حسن الوتاد
منافع القرآن الكريم  -لونان
4.00
135
الحسين بن نصر بن ﷴ ابن خميس الموصلي سير وتراجم وتصوف 2006
 30.00مناقب اﻷبرار ومحاسن اﻷخيار في طبقات الصوفية 1/2
25
2019
مناقب
)شموا(عبد ﷲ ﷴ بن عمر/فخر الدين الرازي
أبي
مناقب اﻹمام الشافعي وهو كتاب )إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم(
9.50
68
2022
تراجم  -مناقب
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي/البيهقي
 15.00مناقب اﻹمام الشافعي للبيهقي )شموا(
44
2003
سير وتراجم
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -لونان
7.00
89
2010
سير وتراجم
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه(
9.00
77
2005
سير وتراجم
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ
مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
5.50
135
2020
تراجم وتصوف
اﻻولياء(الدين عبد المؤمن بن أبي المنصور/القطيعي
مناقب اﻷولياء المسمى )الرسالة المنصورية( ويليه )ذيل مناقب صفي
 60كتاب ناشرون 11.00
اﻷخيارموسى بن عيسى/المازوني دراسات  -تراجم  -مناقب 2019
أبي عمران
 18.00مناقب صلحاء الشلف وهو )مختصر كتاب ديباجة اﻻفتخار في مناقب أولياء ﷲ
60
2012
فضائل وتصوف
مناقب القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني المسمى )تذكرة أولي اﻷلباب(أبي اﻷنس ﷴ محيي الدين/المليجي
6.00
135
2011
باسم مكداش ،الشيخ سير وتراجم وعقيدة
مناقب وفضائل آل بيت النبي )ص( عند أهل السنة والجماعة
9.50
64
قواعد التأليف  -دراسات إسﻼمية2021
حبيبة أبو زيد ،الدكتورة
مناهج البحث وقواعد التأليف في الدراسات اﻹسﻼمية
5.00
144
2020
رياض هاشم هادي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات  -سيرة نبوية
مناهج التأليف في السيرة النبوية عند علماء المسلمين وغيرهم
9.00
76
2017
أصول فقه
ومنقحةالرحمن الدوري ،اﻷستاذ الدكتور
قحطان عبد
مناهج الفقهاء في استنباط اﻷحكام وأسباب اختﻼفهم  -طبعة جديدة مزيدة
 144كتاب ناشرون 5.00
حديث
ﷴ عبد الباقي اﻷيوبي
المناهل السلسلة في اﻷحاديث المسلسلة
8.00
X
51
البدري/بدر الدين حسن بن ﷴ العوضي سير وتراجم وتصوف 2008
مناهل الصفا في مناقب آل الوفا
5.00
144
2018
تصوف
قدور بن ﷴ الجزائري/المستغانمي
مناهل الصفا في مرائي المصطفى )ص(
 135كتاب ناشرون 6.00
2003
علوم قرآن
ﷴ عبد العظيم/الزرقاني
 24.00مناهل العرفان في علوم القرآن 1/2
24
2022
علوم قرآن
ﷴ عبد العظيم/الزرقاني
 12.00مناهل العرفان في علوم القرآن ]1م شموا[ لونان
40
2016
حديث نبوي
أبي يعقوب ﷴ بن إسحاق بن يزيد/النيسابوري
 11.00المناهي وعقوبات المعاصي
68
2010
تصوف وشعر
ناصر الدين عبد اللطيف ناصر الدين الخطيب
 14.00منبر الغيب
47
التهامي غيتاوي بن سيدي ﷴ ،الشيخ موﻻي سير وتراجم وتصوف 2011
منة الرحمن في جملة من حياة سيدي ﷴ البكري بن عبد الرحمن
6.50
135
2012
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي تفسير قرآن وأخﻼق
 14.00المنتخب في النوب
49
2021
واحدﷲ ﷴ المريني/ابن أبي زمنين فقه  -فقه سياسة شرعية
أبي عبد
 25.00منتخب اﻷحكام )كتاب يجمع عيونا ً من مسائل اﻷقضية واﻷحكام( )جزئين بمجلد
32
2005
فقه مقارن
علي نور الدين بن حجازي البيومي ،اﻹمام
المنتخب في الفقه على المذاهب اﻷربعة
8.50
76
حديث
أبي ﷴ عبد ﷲ بن علي/ابن الجارود
 10.00كتاب المنتقى وبهامشه )إتحاف أهل التقى بتخريج أحاديث المنتقى(
55
2021
مجد الدين أبي البركات عبد السﻼم/ابن تيمية حديث وأحكام فقهية
 12.00المنتقى في أحاديث اﻷحكام عن خير اﻷنام  -لونان
34
2009
حديث
أبي الوليد سليمان بن خلف/القاضي الباجي
 105.00المنتقى شرح موطأ مالك 1/9
5
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ بن أحمد/الفيشي دراسات  -لغة  -علم الحديث 2020
المنتقى من المنتخب اﻷوطا في غريب ألفاظ الموطا )شموا(
9.50
72
2022
وائل حافظ خلف حديث  -شمائل ﷴية
المنتقى من تبسم النبي )ص( وضحكه )الجامع للشمائل (-4-
5.00
أبي عبد ﷲ الحسين بن نصر/الجهني الكعبي سير وتراجم وتصوف 2006
منتقى مناقب اﻷبرار ومحاسن اﻷخيار
5.00
162
حديث
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
منتهى اﻵمال في شرح حديث إنما اﻷعمال
4.50
135
2003
أصول فقه
منتهى السول في علم اﻷصول ويليه )تحصيل المأمول من علم اﻷصول مختصر إرشاد الفحولاﻵمدي/سيف الدين
9.50
64
2007
تصوف وشعر
سعد الدين الفرغاني ،الشيخ
 21.00منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض 1/2
27
أصول فقه
ابن الحاجب/جمال الدين عثمان
منتهى الوصول واﻷمل في علمي اﻷصول والجدل
5.00
X
120
2016
فقه شافعي
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
 24.00المنثور في القواعد )فقه شافعي( 1/2
28
قراءات
ابن الجزري/شمس الدين ﷴ بن ﷴ
منجد المقرئين ومرشد الطالبين
3.00
270
أخﻼق
سلمى بنت ﷴ/أم الخير
منجيات النساء ) 17×24 -اﻷعمال والطاعات المكفرة للذنوب(
3.50
189
حديث
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
منح المنة في التلبس بالسنة
4.00
135
2014
حديث
المنح اﻹلهية في ترتيب أحاديث الجامع الصغير على اﻷبواب الفقهية لﻺمام السيوطي بسام بن عبد المبدئ النعمة
70.00
13
2009
قراءات
نور الدين علي بن ﷴ الهروي/المﻼ علي القاري
المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية
5.00
162
2021
تصوف
إبراهيم/الشرقاوي
الصوفية
حجازي بن
علماء
ﷲ بن
لكبار
المنح القدسية على الحكم العطائية ﻻبن عطاء ﷲ السكندري ومعه )إفادات عبد
8.00
X
60
2009
تصوف
المستغانمي
عاشر
ﻻبنعليوه
مصطفى/ابن
الصوفية
بطريق بن
المنح القدوسية في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين أحمد
7.50
79
2008
تصوف
أبي المحاسن ﷴ بن خليل/القاوقجي
المنح النفسي على الفتح القدسي شرح ورد السحر لسيدي مصطفى البكري
4.00
162
2009
شمائل نبوية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحجوجي
 12.00المنح الوهبية على تلخيص الشمائل النبوية ومعها )كنز اليواقيت الغالية(
55
الكوفاموي ثم المدراسي أدعية وأذكار وتصوف 2007
التهليل
البخاري
وفضل
الدعوات خان
منحة السراء في شرح الدعاء المسمى بكاشف الضراء ويليه تفسيرارتضا علي
5.50
135
عقيدة
السلفي/ﷴ بن أحمد
المنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية
5.00
93
2010
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن ﷴ/الحجوجي
 18.00منحة الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب
36
منطق
المغربي/أبو القاسم الحسين
 10.00المنخل  -مختصر إصﻼح المنطق
61
2018
فقه مالكي
أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر/الفاسي
المنسبكات في علم الذكاة
4.00
180
2010
منطق
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن\ابن سينا
منطق المشرقيين ويليه )اﻷرجوزة المزدوجة في المنطق(
3.50
180
2013
دراسات أصولية
أحمد ولد ﷴ محمود ،الشيخ
 18.00المنطق وأصول الفقه
49
2020
مدحت عبد الرزاق الحجازي دراسات  -علم المنطق
المنطق وعلم النفس )رؤية جديدة(
6.00
192
2020
علوم حديث
عمر بن ﷴ فتوح/البيقوني
المنظومة البيقونية بشرح الزرقاني مع حاشية عطية اﻷجهوري )شموا(
7.00
80
علوم حديث
أبي العرفان ﷴ بن علي/الصبان الشافعي
 12.00منظومة الصبان في علم مصطلح الحديث
57
المنظومة الفقهية روائع المنافع في فقه اﻹمام الشافعي أو )ألفية النعيمي( قاسم بن عبد ﷴ النعيمي ،الشيخ الدكتور منظومات  -فقه شافعي 2015
3.00
240
2019
أصول فقه
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي/السبكي
منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه )شموا(
6.00
120
حديث
أبي الحسين مسلم بن الحجاج/القشيري النيسابوري
المنفردات والوحدان
8.00
68
2002
أحكام فقهية
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
منكرات اﻷفراح وآثارها السيئة على الفرد واﻷمة
4.00
180
2022
تصوف
اﻹطﻼقبن أحمد/الشعراني
عبد الوهاب
المواهبعلى
بنعمة ﷲ
المنن الكبرى المسمى )لطائف المنن واﻷخﻼق في بيان وجوب التحدث أبي
15.00
28
2010
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
 12.00المنن الوسطى
53
2003
مالكالطهطاوي ،الشيخ حديث وأحكام فقهية
وموطأالعال
الستةأحمد عبد
منهاج اﻷبرار شرح ما ورد في سجود السهو وصﻼة أهل اﻷعذار من الكتب علي
17.00
36
2004
أخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
منهاج اﻷبرار شرح كتاب التوبة واﻻستغفار لشيخ اﻹسﻼم ابن تيمية
6.00
108
2013
فقه حنفي
الشيخ ﷴ المﻼ/اﻷحسائي
اﻷحسائي
أبي بكر بن
منهاج الراغب إلى إتحاف الطالب في الفقه الحنفي )مدرسة الشيخ أبي بكر المﻼ
9.50
59
أبي الطيب مولود السريري السوسي

116

موضوع

سنة

أصول فقه وفقه مالكي

2005

ISBN
978-2-7451-0012-2
978-2-7451-8519-8
978-2-7451-9874-7
978-2-7451-3512-4
978-2-7451-1518-8
978-2-7451-7178-8
978-2-7451-7921-0
978-2-7451-4752-3
978-2-7451-2807-2
978-2-7451-4917-6
978-2-7453-5551-1
978-2-7451-5103-2
978-2-7451-6602-9
978-2-7451-6691-3
978-2-7451-8953-0
978-2-7451-9394-0
978-2-7451-9395-7
978-2-7451-9392-6
978-2-7451-9393-3
978-2-7451-9239-4
978-2-7451-2662-7
978-2-7451-5965-6
978-2-7451-6814-6
978-2-7451-3677-0
978-2-7451-6470-4
978-2-7451-9883-9
978-2-7451-4083-8
978-2-7451-8575-4
978-2-7451-6794-1
978-2-7451-3308-3
978-2-7451-1521-8
978-2-7451-4711-0
978-2-7451-6057-7
978-2-7451-5127-8
978-2-7451-5217-6
978-2-7451-6651-7
978-2-7451-5721-8
978-2-7451-9353-7
978-2-7451-3057-0
978-2-7451-1522-5
978-2-7451-5659-4
978-2-7451-4656-4
978-2-7451-6712-5
978-2-7451-1523-2
978-2-7451-8705-5
978-2-7451-3558-2
978-2-7451-5234-3
978-2-7451-6482-7
978-2-7451-1524-9
978-2-7451-2864-5
978-2-7451-1527-0
978-2-7451-9868-6
978-2-7451-9127-4
978-2-7451-0114-3
978-2-7451-5086-8
978-2-7451-5621-1
978-2-7451-1529-4
978-2-7451-8872-4
978-2-7451-7135-1
978-2-7451-4323-5
978-2-7451-9385-8
978-2-7451-4984-8
978-2-7451-4878-0
978-2-7451-1532-4
978-2-7451-6524-4
978-2-7451-9715-3

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 42.00منهاج السنة النبوية في نقض كﻼم الشيعة والقدرية 1/4
15
2014
تصوف  -عقيدة
خليل) بن حسين/الحيزاني السعردي
والكﻼم(
منهاج السنة السنية في آداب سلوك الصوفية ويليه )نهج اﻷنام في العقائد المﻼ
 144كتاب ناشرون 5.00
2021
فقه شافعي
عبد القادر بن ﷴ الفنملي المليباري ،الشيخ
المنهاج الصحيح في صﻼة التراويح على مذهب اﻹمام الشافعي
5.00
150
2020
فقه شافعي
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب اﻹمام الشافعي )ابيض( محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
7.00
80
2022
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي سلوك،آداب وتصوف
منهاج العابدين إلى الجنة
6.50
120
عبد ﷲ بن أحمد بن حسن/الربتكي المدرس فقه عام وسياسة شرعية 2012
المنهاج في بيان أحكام العشر والخراج
7.50
88
2021
فقه شافعي
العباس أحمد بن ﷴ/ابن حجر الهيتمي
كرتونيه
المنهاج القويم شرح على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي )ابيض( أبي
8.00
62
2005
حديث وأخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
منهاج المخلصين شرح كتاب اليقين  -للحافظ ابن أبي الدنيا
4.00
135
2006
فقه عام
مبارك/أم الفضل
اليومية
مصطفى
حياتهن
منهاج المرأة المسلمة عبادات ومعامﻼت ) 17×24دليل فقهي للنساء المسلمات فيعلية
3.50
207
2013
فقه عام
مبارك/أم الفضل
اليومية
مصطفى
حياتهن
منهاج المرأة المسلمة عبادات ومعامﻼت ) 17×12دليل فقهي للنساء المسلمات فيعلية
2.00
288
2022
عبادات وآداب
أبي بكر جابر/الجزائري
 10.00منهاج المسلم مشكول شكﻼ كامﻼ  -كرتونيه )ابيض( لونان
توزيع
54
ابن ينصارن الماجري/أبو العباس أحمد سير وتراجم وتصوف 2007
المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي ﷴ صالح
9.50
66
2010
أصول فقه
مﻼ خليل بن حسين/السعردي
منهاج الوصول إلى علم اﻷصول
3.50
توزيع
270
2010
أصول فقه
ناصر الدين أبي سعيد عبد ﷲ بن عمر/البيضاوي
منهاج الوصول إلى علم اﻷصول في أصول الفقه
4.00
162
2019
أويس وفا بن ﷴ اﻷرزنجاني/خان زاده آداب وأخﻼق إسﻼمية
 42.00منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين لﻺمام الماوردي ) 1/2شموا(
19
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور دراسات  -علوم التاريخ 2018
منهج اﻷبحاث التاريخية )في خطوات تطبيقية(
9.50
108
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور دراسات  -أصول فقه 2018
منهج اﻷبحاث الشرعية )أصول الفقه في خطوات تطبيقية(
9.50
90
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور دراسات  -علم تفسير القرآن 2019
 12.00منهج أبحاث المفسرين )أصول التفسير في خطوات تطبيقية(
72
سعيد إسماعيل صالح صيني ،الدكتور دراسات  -علوم الحديث 2018
منهج ابحاث المحدثين )أصول الحديث في خطوات تطبيقية(
7.00
126
2019
أمينة مزيغة ،الدكتورة دراسات  -أصول فقه
 12.00المنهج اﻻجتهادي عند حجة اﻹسﻼم أبي حامد الغزالي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية
75
أحمد ﷴ العليمي سير وتراجم  -حنبلي
 42.00المنهج اﻷحمد في تراجم أصحاب اﻹمام أحمد 1/3
18
القدومي/عبد ﷲ بن عودة بن عبد ﷲ صوفان سير وتراجم وعلم كﻼم 2008
المنهج اﻷحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب اﻹمام أحمد
4.00
162
2010
منطق
عمر جدية ،الدكتور
 12.00منهج اﻻستقراء عند اﻷصوليين والفقهاء
70
2003
أصول فقه
أبي الطيب مولود السريري السوسي
منهج اﻷصوليين في بحث الدﻻلة اللفظية الوضعية
4.50
X
135
2010
تربية إسﻼمية
عبد الوهاب الحاجي
منهج التربية والتعليم عند رسول ﷲ )ص(
4.00
162
2022
اﻷزهري دراسات  -سيرة نبوية
الجامعية
اﻹسﻼم
والدراسات
الرسائل ﷴ رفيق
)سلسلةاﻹسﻼم بن
منهج التعامل مع المسيء الى الرسول )ص( في ضوء السنة النبوية ﷴ سيف
15.00
50
2022
علوم الحديث
منهج ذوي النظر شرح منظومة علم اﻷثر للحافظ جﻼل الدين السيوطيﷴ محفوظ بن عبد ﷲ بن عبد المنان/الترمسي
12.00
54
2015
عقيدة
سمير بن هاشم بن خضير العبيدي ،الشيخ الدكتور
منهج السلف في الصفات اﻹلهية
7.00
108
2013
دراسات عقدية
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
 60كتاب ناشرون  12.00منهج السلف في فهم النصوص )بين النظرية والتطبيق(
ابن الدريهم فقه عام وسياسة شرعية 2002
 12.00منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ويليه )المذمة في استعمال أهل الذمة(
53
2011
فقه شافعي
أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاري
منهج الطﻼب في فقه اﻹمام الشافعي
5.50
135
2005
حديث
مصطفى حلمي ،الدكتور
منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين
9.00
66
2009
تجويد قرآن
المنعم الناصر ،الدكتور
الحكيم
المنهج العلمي في دراسة قواعد التﻼوة )دراسة حديثة في قواعد وأصول تﻼوة الذكر عبد
4.00
162
2006
فقه مالكي
الوثائقعبد ﷲ ﷴ بن يوسف/السنوسي التلمساني
المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الﻼئق بآداب الموثق وأحكام أبي
5.00
144
2006
علوم القرآن
توفيق علي زبادي
منهج القرآن الكريم في مدح القلة وذم الكثرة
9.50
66
سالمة محمود ﷴ عبد القادر مناهج البحث وسيرة نبوية 2010
منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة النبوية وتفسيرها
7.00
82
2007
دعوة إسﻼمية
ﷴ قاسم الشوم ،اﻷستاذ الدكتور
منهجية علم الدعوة
5.50
126
2021
شمائل ﷴية
محمود بن سليمان/التجاني
 46كتاب ناشرون  12.00المنهل اﻷصفى في زيارة المصطفى والتعلق بجنابه اﻷوفى )ص( ألفا ألفا
2017
توحيد
ﷴ المدني ،الشيخ
منهل التوحيد
 135كتاب ناشرون 6.00
علوم حديث
بدر الدين ﷴ بن إبراهيم/ابن جماعة الكناني
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
3.50
200
2008
علم كﻼم
الحافظ بن علي المالكي الصعيدي ،الشيخ
اﻹشكال
المنهل السيال الدافع لما نشأ من خﻼف بين اﻷشعري والماتريدية من عبد
12.00
68
شمس الدين ﷴ بن عبد الرحمن/السخاوي تصوف وسير وتراجم 2005
المنهل العذب الروي في ترجمة قطب اﻷولياء النووي
5.00
153
2021
علوم حديث
ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف
6.50
70
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
المنهيات
3.00
207
2016
شمائل نبوية
الترمذي الحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني
شرح الشمائل المحمدية المسمى )منية السائل خﻼصة الشمائل( لﻺمام ﷴ عبد
4.00
144
2002
أخﻼق
عبد الحميد اﻷنقوري
منية الواعظين وغنية المتعظين
3.50
210
2007
تصوف
المصطفى بن ﷴ فاضل/ماء العينين
منيل المآرب للبشر شرح الكبريت اﻷحمر ويليه )منيل العبد مناه(
8.50
76
2010
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
 150.00المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي 1/8
5
2020
فقه شافعي
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف/الشيرازي
 42.00المهذب في فقه اﻹمام الشافعي 1/3
14
أخﻼق
سلمى بنت ﷴ/أم الخير
المهلكات من كبائر النساء
3.00
X
225
حديث
الهيثمي/نور الدين علي بن أبي بكر
 14.00موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
36
السيد علي القادري/البندنيجيشروح  -منظومات  -تصوف 2022
الموارد اللدنية في شرح العينية
 160كتاب ناشرون 4.00
المواريث بين اﻷديان السماوية والقوانين الوضعية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعيةشكري الدربالي ،الدكتوردراسات  -فقه  -علم الفرائض 2018
18.00
47
2018
علم الفرائض
قاسم بن عبد ﷴ النعيمي ،الشيخ الدكتور
المواريث في الفقه اﻹسﻼمي
3.50
180
2008
فقه عام
أبو آدم سلطان غانيجيف
الموازنة في التشريع اﻹسﻼمي بين المرونة والحزم
5.00
153
2007
تصوف
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ويليه )المنح السنية(
3.50
234
خطابة وأخﻼق
الكمالي/عبد الرحمن بن أحمد
المواعظ السنية ﻷيام شهر رمضان البهية في إرشاد البرية
4.00
180
2016
مواعظ
المواعظ من كتاب صيد الخاطر )سلسلة تبسيط القراءة اﻹسﻼمية( جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
5.00
132
2011
أخﻼق
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
المواعيد الربانية )قربة تعالى ومطردة للداء عن الجسد(
3.00
270
2019
أصول فقه
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي/الشاطبي
 19.00الموافقات في أصول الشريعة ]1م[ لونان
30
2018
أصول فقه
الموافقات في أصول الشريعة ) 1/2طبعة جديدة ورق شموا  -لونان( أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي/الشاطبي
30.00
28
2007
حديث
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر ﻻبن الحاجب في الفقه أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
14.00
45
2007
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
مواقع النجوم ومطالع أهلة اﻷسرار والعلوم
9.50
68
تصوف
ﷴ بن عبد الجبار بن الحسن/النفري
المواقف ويليه )كتاب المخاطبات(
8.50
X
82
2013
تصوف
المواقف اﻹلهية ويليه )رسالة تحفة الروح واﻷنس( و)رسالة اﻷذكار( عبد القادر بن ﷴ أبي الفيض/ابن قضيب البان
 162كتاب ناشرون 6.00
ً
 14.00مواقف العلماء من أحكام الحجاب واﻻختﻼط )قديما ً
2020
دراسات  -فقه
القزدر ،الدكتور
الجامعية
وحديثا( )سلسلة الرسائل والدراساتﷴ عامر
50
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المؤلف

موضوع

سنة

تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية

علم كﻼم

2009

ISBN

السعر$

سعة

12.00

48 978-2-7451-9418-3
22 978-2-7451-3951-1

36.00

162 978-2-7451-7223-5

3.50

69 978-2-7451-5802-4

9.50

47 978-2-7451-4395-2

14.00

32 978-2-7451-7777-3

19.00

14 978-2-7451-4458-4

42.00

978-2-7451-2543-9

5

32 978-2-7451-9289-9

120.00
كتاب ناشرون 24.00
8.50

73 978-2-7451-5997-7
14 978-2-7451-1534-8
26 978-2-7451-4781-3

42.00
X

21.00

135 978-2-7451-7042-2

6.00

117 978-2-7451-4706-6

6.00

234 978-2-7451-6654-8

3.50

17 978-2-7451-1537-9

42.00

8

85.00

21 978-2-7451-5886-4

30.00

17 978-2-7451-4945-9

30.00

978-2-7451-6396-7

978-2-7451-1538-6

140.00

4

24 978-2-7451-6928-0

30.00

24 978-2-7451-7130-6

30.00

978-2-7451-9712-2

250.00

2

24.00

34 978-2-7451-9300-1
8

70.00

12 978-2-7451-0198-3

51.00

44 978-2-7451-9301-8

15.00

66 978-2-7451-8495-5

12.00

978-2-7451-1536-2

30.00

26 978-2-7451-1535-5
24 978-2-7453-7330-0

توزيع

24.00

978-2-7453-6123-9

8

توزيع

75.00

978-2-7451-4955-8

1

X

1,000.00

55 978-2-7451-8666-9

12.00

64 978-2-7451-8194-7

كتاب ناشرون 12.00

60 978-2-7451-8037-7

كتاب ناشرون 14.00

40 978-2-7451-8476-4

كتاب ناشرون 18.00

17 978-2-7451-1551-5

20.00

X

162 978-2-7451-5050-9

4.00

36 978-2-7451-5995-3

18.00

71 978-2-7451-6300-4

8.50

29 978-2-7451-1552-2

24.00

44 978-2-7451-8801-4
36 978-2-7453-5651-8

16.00
توزيع

34 978-2-7451-6098-0
50 978-2-7453-1555-3

12.00
توزيع

43 978-2-7451-6952-5

9.00
14.00

51 978-2-7451-9297-4
168 978-2-7451-3630-5

12.00

15.00
X

4.00

50 978-2-7451-1557-7

10.00

216 978-2-7451-7916-6

3.50

49 978-2-7451-6255-7

14.00

12 978-2-7451-9025-3

40.00

68 978-2-7451-4997-8

9.50

75 978-2-7451-6414-8

كتاب ناشرون 12.00

55 978-2-7451-0194-5

كتاب ناشرون 14.00

70 978-2-7451-4979-4

9.00

240 978-2-7451-8573-0

2.50

153 978-2-7451-5360-9

5.00

198 978-2-7451-7430-7

كتاب ناشرون 3.50

59 978-2-7451-5625-9

9.50

978-2-7451-5848-2

5

120.00

88 978-2-7451-6642-5

7.00

220 978-2-7451-2814-0

3.50

78 978-2-7451-4376-1

كتاب ناشرون 8.50

120 978-2-7451-1560-7

5.50

51 978-2-7451-9315-5

كتاب ناشرون 14.00

المؤلف

عنوان الكتاب
المواقف في علم الكﻼم
عبد القادر بن محيي الدين/الجزائري
المواقف الروحية والفيوضات السبوحية 1/2
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
مواقف من حياة المصطفى )ص( )دروس وعبر(
الحلواني/شهاب الدين أحمد بن أحمد
مواكب ربيع في مولد الشفيع )ص(
،الدكتور
الدعوة
السميعفيحسين
العرب
غيرعبد
من علي
الموالي و دورهم في الدعوة الى ﷲ تعالى  -دراسة وافية حول دور المسلمينعماد
أبي المواهب جعفر بن إدريس/الكتاني الحسني
مواهب اﻷرب المبرئة من الجرب في السماع وآﻻت الطرب 1/2
أحمد بن أحمد المختار الجكني/الشنقيطي
مواهب الجليل من أدلة خليل ) 1/4ابيض(
الحطاب/ﷴ بن ﷴ المغربي
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) 1/8لونان(
إبراهيم بن موسى/الطرابلسي
الجامعية( )
مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان )سلسلة الرسائل والدراسات أبي إسحاق
ويليهالشافعي/ﷴ بن تاج الدين أحمد
الوسيمي
المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية ويليه )خصوصية اﻻصطفا(
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ﷴ/القسطﻼني
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 1/3
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي/الجمل
المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية 1/2
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
المواهب والمنح اﻹلهية التي خص ﷲ بها خير البرية )ص(
مصطفى حلمي ،الدكتور
الموجز في العقيدة اﻹسﻼمية  -عقيدة السفاريني
ﷲ ﷴ/ابن ناصر الدين الدمشقي
الهجرة(
مورد الصادي بمولد الهادي )ص( ويليه )قصيدة بواعث الفكرة في حوادث أبي عبد
سيد كسروي حسن
موسوعة آثار الصحابة 1/3
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا 1/6
عادل بن سعد
موسوعة اﻷحاديث القدسية 1/2
لونانبن سعد وعمرو بن محروس
موسوعة اﻷسماء والصفات لﻸئمة اﻷعﻼم )البيهقي ،ابن تيمية ،ابن القيم(  1/2عادل
ﷴ السعيد بن بسيوني زغلول
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 1/11
الدكتور مجدي باسلوم واﻷستاذة سميرة مسكي
موسوعة آل بيت النبي )ص( 1/2
الطبرانيبن معين ،اﻹمام
موسوعة تاريخ ابن معين  1/2برواية الدوري وابن محرز والدارمي وابن جنيد وهاشم يحيى
لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي ،الشيخ
الموسوعة الحديثية لمرويات اﻹمام أبي حنيفة ) 1/20شموا(
ﷴ الصالح الضاوي
موسوعة حكم ومواعظ اﻹمام الغزالي في إحياء علوم الدين
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن
موسوعة رجال الكتب التسعة 1/4
بلعيد محاسن
موسوعة الرقم سبعة )) 1/3 (7من روائع اﻹعجاز العددي(
عبد العزيز يحيى السعدي
موسوعة الرواة المخضرمين
عبد الرزاق عبد ﷲ حاش
موسوعة الطﻼب المختصرة للعقائد واﻷديان
ابن خليفة عليوي
موسوعة فتاوى النبي )ص( ودﻻئلها الصحيحة من السنة الشريفة 1/2
خليل عبد الكريم كوننج
الموسوعة الفقهية الميسرة 1/2
العوايشة/حسين بن عودة
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة 1/7
ﷴ السعيد بن بسيوني زغلول
الموسوعة الكبرى ﻷطراف الحديث النبوي الشريف 1/50
عابد توفيق الهاشمي ،الدكتور
الكتاب الرباني المعجز والعلم الحديث  1/2في مجلد
العربيالمزيدي ،الشيخ
أحمد فريد
موسوعة مصطلحات عبد الحق ابن سبعين اﻷندلسي )موسوعة مصطلحات أعﻼم التراث
موسوعة مصطلحات عبد الكريم الجيلي )موسوعة مصطلحات أعﻼم التراث العربي  -أحمد فريد المزيدي ،الشيخ
ﷴ الصالح الضاوي
موسوعة المفاهيم اﻷكبرية من خﻼل مقدمة الفتوحات المكية ﻻبن عربي
أبي بكر أحمد بن علي/الخطيب البغدادي
موضح أوهام الجمع والتفريق 1/2
أبي القاسم عبد الوهاب بن ﷴ القرطبي المغربي
الموضح في التجويد
ابن أبي مريم/أبو عبد ﷲ نصر الشيرازي
الموضح في وجوه القراءات وعللها
أبي عمرو عثمان بن سعيد/الداني
الموضح لمذاهب القراء واختﻼفهم في الفتح واﻹمالة
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
كتاب الموضوعات 1/2
عبد ﷲ الهندي/الدينوي
موطأ اﻹمام مالك برواية الشيباني مع الحواشي المفيدة )شموا(
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
الموطأ  -عبد الباقي )شموا  -لونان(
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
موطأ اﻹمام مالك برواية الليثي ويليه )إسعاف المبطأ برجال الموطأ( لونان
أبي عبد ﷲ مالك بن أنس/اﻷصبحي
موطأ اﻹمام مالك برواية الشيباني  -لونان
ابن القابسي/أبي الحسن علي بن ﷴ المعافري
الموطأ برواية أبي عبد ﷲ عبد الرحمن بن القاسم العتقي
عبد اﻷحد النوري الحنفي/النقشبندي القنوي
الموعظة الحسنة )شموا(
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة
سعيد/القاسمي
بالشكل الكامل
ﷴ بن
جديدة
الدين بن
)طبعة
للغزالي(جمال
ﷴ
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين )اختصر فيه إحياء علوم الدين
شمس الدين ﷴ بن أحمد/ابن قايماز الذهبي
الموقظة في علم مصطلح الحديث
البوغيسي ،الدكتور
الجامعية
مرجوني
والدراسات
الرسائلنور الدين
كمال الدين
موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة اﻹسماعيلية وفلسفتها )سلسلة
مصطفى صبري التوقادي
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ) 1/4شموا(
ﷴ طالب مدلول ،الدكتور
موقف القرآن الكريم من الفكر المادي
المزيدي ،الشيخ
بآثارهم
أحمد فريد
موكب النور في زيارة القبر والمقبور ويتضمن زيارة قبر النبي )ص( والصالحين والتبرك
جواد فقي علي الجوم حيدري ،الدكتور
موﻻنا خالد النقشبندي ومنهجه في التصوف )شموا(
ﷴ بن ﷴ المهدي التمسماني ،الدكتور
موﻻي علي شقور )أعيان من شيوخ الشاذلية بالمغرب (-4-
ﷴ عطا سعيد رمضان
مولد الرحمة المهداة )ص(
الميرغني/ﷴ عثمان
مولد النبي )ص( المسمى )اﻷسرار الربانية(
ميدان الفضل واﻹفضال في شم رائحة جوهرة الكمال ﻷبي العباس التجاني عبيدة بن ﷴ الصغير/ابن أنبوجة التيشيتي
عبيدة بن ﷴ الصغير/ابن أنبوجة التيشيتي
ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية
اﻻعتدال( عبد ﷲ ﷴ بن أحمد/شمس الدين الذهبي
أبي
ميزان اﻻعتدال في نقد الرجال  1/8مع الفهرس ومعه )ذيل ميزان
الذاكرينبن ﷴ/الكتاني الحسني
وفضل ﷴ الباقر
الميزان اﻷوفى بكلم المصطفى )ص( ويليه )تنبيه الغافلين في اﻷمر بالذكرأبي الهدى
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
الميزان الخضرية
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
ميزان العقائد الشعرانية المشيدة بالكتاب والسنة المحمدية
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
ميزان العمل
أبي زيد عبد الرحمن بن حميدة/البربوشي الرحماني
ميزان الفقراء في طريق العارفين أهل الذوق من اﻷولياء
أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد/عضد الدين اﻹيجي
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موضوع

سنة

معاجم  -علم الكﻼم

2020

تصوف وتفسير قرآن

2015

سيرة نبوية

2012

سيرة نبوية وتصوف

2007

دعوة إسﻼمية

2004

فقه

2013

فقه مالكي

2010

فقه مالكي

2007

فقه حنفي

2018

تصوف

2010

سيرة نبوية وشمائل ﷴية

2020

شرح حديث

2015

مناقب نبوية

2013

علم كﻼم

2007

سيرة نبوية

2009

حديث
حديث وتصوف

2010

حديث

2009

عقيدة

2006

موسوعات وحديث

2004

سير وتراجم

2010

حديث وسير وتراجم

2011

حديث

2021

معاجم  -حكم ومواعظ

2019

سير وتراجم وحديث
دراسات قرآنية

2015

تراجم

2022

أديان وعقائد

2015

أحكام فقهية وحديث
فقه عام

2012

فقه عام

2008

حديث

2021

دراسات قرآنية

2017

معاجم  -تصوف

2017

معاجم  -تصوف

2019

معاجم  -تصوف

2016

حديث
تجويد قرآن

2006

علوم قرآن

2009

علم القراءات

2010

حديث

2019

شروح  -حديث

2022

حديث
حديث

2022

حديث

2022

حديث

2010

مواعظ

2019

خطابة

2002

أخﻼق وزهد ورقائق

2021

علوم الحديث

2018

علم كﻼم

2009

علم الكﻼم

2021

علم كﻼم

2007

فقه

2019

سيرة ذاتية  -تصوف

2016

تصوف وسير وتراجم

2006

شمائل نبوية

2016

سيرة نبوية وتصوف

2008

تصوف

2022

تصوف

2014

سير وتراجم وحديث

2019

أدعية وأذكار وحديث

2010

تصوف وفقه مقارن
تصوف

2013

تصوف وعلم كﻼم

2018

تصوف

2019

ISBN

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
 14.00الميزان في أصول الفقه
الوهاب بن أحمد/الشعراني
واحد
المواهب عبد
)جزءان بمجلد
أبي
 12.00الميزان الكبرى الشعرانية )المدخلة لجميع أقوال اﻷئمة المجتهدين(
أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين ،الدكتور
الميسر في أحكام الحيض واﻻستحاضة والنفاس
9.00
فضل ﷲ كسكس وأبي الحسن هشام المحجوبي
الميسر في علم أصول الفقه )طبعة محققة ومخرجة اﻷحاديث(
3.50
وقالون ،الشيخ
ورشالجزائري
روايةالبيريني
ومنزواوي
بن ﷴ
الكوفي
الميسر المفيد في فن التﻼوة والتجويد من قراءة نافع المدني وعاصمالطاهر
18.00

سعة

عﻼء الدين ﷴ بن أحمد/اﻷسمندي السمرقندي

53 978-2-7451-3995-5
38 978-2-7451-6725-5
92 978-2-7451-7388-1
216 978-2-7451-7822-0
53 978-2-7451-9327-8

موضوع

سنة

أصول فقه

2004

تصوف

2021

فقه

2015

أصول فقه

2013

علم تجويد القرآن

2019

حرف النون
36 978-2-7451-2926-0

 17.00ناسخ الحديث ومنسوخه
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  -كرتونيه
7.00
أبي عبيد القاسم بن سﻼم/الهروي حديث وعلوم حديث
الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة
7.00
علوم القرآن
أبي جعفر أحمد بن ﷴ بن إسماعيل/النحاس
 12.00الناسخ والمنسوخ في كتاب ﷲ واختﻼف العلماء في ذلك
ﷴ بن عبد ﷲ/الجرداني شروح  -حديث  -فقه
ناصح المسلمين في معرفة الحق واليقين )شموا(
9.50
علم كﻼم
أحمد بن قاسم الحجري
ناصر الدين على القوم الكافرين
5.00
شروح حديث
أبي ذر أحمد بن إبراهيم/سبط ابن العجمي
 42.00الناظر الصحيح على الجامع الصحيح 1/2
حديث
عبد العزيز بن أحمد/الفريهاري الملتاني الهندي
الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية )رضي ﷲ عنه(
6.00
علم كﻼم
أبي ﷴ علي بن أحمد/ابن حزم الظاهري
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين
2.50
عقيدة
عبد ﷲ بن عبد الرحمن/الرومي
 14.00النبذة اليسيرة على حاشية القيرواني لشرح السنوسية على أم البراهين
أصول فقه
عيسى منون
 12.00نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء اﻷصول
مقارنة أديان
نبوءات المعاد ونهاية العالم في اﻷديان السماوية )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية سومية حجاج ،الدكتورة
6.00
ﷴ فهمي الحمدان أشراط الساعة وعلم كﻼم
 12.00نبوءات نبي اﻹسﻼم في عﻼمات الساعة الكبرى والصغرى
علم كﻼم
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
النبوات
8.00
هادي حسن حمودي ،اﻷستاذ الدكتور علم كﻼم وأخبار اﻷنبياء
النبي إبراهيم )عليه السﻼم( من مشارف الشك إلى مشارق اليقين
9.50
قصص أنبياء
لؤي فتوحي ،الدكتور
النبي يوسف في القرآن الكريم والعهد القديم والتاريخ
9.50
حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
 19.00نتائج اﻷفكار في تخريج أحاديث اﻷذكار 1/2
تصوف
مصطفى العروسي
 36.00نتائج اﻷفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية لﻸنصاري )حاشية العﻼمة مصطفى العروسي
علي بن الحسين السعدي فقه حنفي وأحكام فقهية
 12.00النتف في الفتاوى
عقيدة
هشام بن ﷴ حيجر ،الدكتور
نثر الدر النضيد بشرح جوهرة التوحيد ﻹبراهيم اللقاني )سلسلة تقريب المتون العلمية ج
9.50
تصوف
أحمد بن محيي الدين الجزائري
نثر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة وفي آخرها تقريظ واطﻼع لنخبة من العلماء
4.00
شرح حديث
أبي ﷴ عبد ﷲ بن ﷴ/يوسف أفندي زاده
 1,200.00نجاح القاري لصحيح البخاري ) 1/31شموا  -لونان(
سيرة نبوية
عمر/ابن حبيب الحلبي
ومناقب النبي
شمائلالحسن بن
بدر الدين
النجم الثاقب في أشرف المناقب يتضمن خﻼصة ما ورد من كتب السيرة من
4.00
علم الكﻼم  -تراجم
نجم المهتدي ورجم المعتدي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( )شموا(فخر الدين ﷴ بن ﷴ/ابن المعلم القرشي
30.00
فقه شافعي
كمال الدين ﷴ بن موسى بن عيسى/الدميري
 120.00النجم الوهاج في شرح منهاج في الفقه على المذهب الشافعي ) 1/6شموا(
علي/الشرقاوي الشافعي الخلوتي صلوات ﷴية وشمائل نبوية
)صفة الصﻼة
موسى بن
النجوم الزواهر في الصﻼة والسﻼم على سيد اﻷوائل واﻷواخر وفي المقدمة
5.00
قراءات
التونسي
بأبن بري
أحمد/المارغني
الرباطيبنالمعروف
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرإ اﻹمام نافع ﻷبي الحسن علي إبراهيم
8.50
تراجم
صالح العود
نجوم المساء من تراجم النساء )معجم في تراجم النساء المعاصرات من كل اختصاص
6.00
تصوف
الحسني
واﻻهتزاز
ﷴ/الكتاني
اﻷرض
الكبير بن
اﻷرجل من
المكارم عبد
نجوم المهتدين في دﻻئل اﻻجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرينأبيبرفع
5.00
عقيدة
إسماعيل/النبهاني
أعدائه
يوسف بن
 14.00نجوم المهتدين ورجوم المعتدين في دﻻئل نبوة سيدنا ﷴ سيد المرسلين )ص( والرد على
تصوف
داود بن سليمان النقشبندي ،العﻼمة
نحت حديد الباطل وبرده في أدلة الحق الذابة عن صاحب البردة
4.00
دراسات فقهية
مجمع الفقه اﻻسﻼمي الهند
نحو تفعيل اﻹفتاء والقضاء في العصر الحاضر
5.00
فقه وآداب إسﻼمية
أبي عباس زين مصطفى بن أحمد كاسمي الباسرواني
 12.00نخبة اﻷفكار من مشورات اﻷخيار وﻵلي اﻷسفار
أصول فقه حنفي
عمر نور الدين القلوصني اﻷزهري
النخبة الذكية في فن أصول فقه مذهب الحنفية
3.50
علوم حديث
ﷴ بن خليفة بن حمد النبهاني ،الشيخ
النخبة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث
3.00
معن توفيق دحام الحيالي ،الدكتور تفسير قرآن وعلوم قرآن
النداء في القرآن الكريم
9.00
أخﻼق
أبي بكر جابر/الجزائري
نداءات الرحمن ﻷهل اﻹيمان
6.00
،اﻷستاذة دراسات  -تفسير قرآن
تليﻼنيالمهرة
القرءان
النزعة اﻹصﻼحية الحديثة وأثرها في التفسير )دراسة في اﻻتجاه اﻻجتماعي( )سلسلة أهلسلمى
14.00
أدعية وأذكار
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
 21.00نزل اﻷبرار بالعلم المأثور في اﻷدعية واﻷذكار 1/2
أخﻼق
عزيز الدين/ابن الكميلي
 48.00نزهة اﻷلباب الجامعة لفنون اﻵداب 1/2
أصول فقه حنبلي
المقدسي أحمد بن مصطفى/بدران الدومي
عبد القادر بن
 14.00نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ﻻبن قدامة
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 18.00نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كﻼم سيد المرسلين 1م
حديث وأخﻼق
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف/النووي
 29.00نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كﻼم سيد المرسلين 1/2
تصوف وأدب
عبد الرحمن بن عبد السﻼم/الشافعي الصفوري
 17.00نزهة المجالس ومنتخب النفائس )جزءان بمجلد واحد(
عبيد الضرير/تقي الدين عبد الملك البابي أخﻼق وأخبار اﻷنبياء
 14.00نزهة الناظرين في اﻷخبار واﻵثار المروية عن اﻷنبياء والصالحين
علوم حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
نزهة النظر شرح نخبة الفكر
3.00
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي أشراط الساعة وعلم كﻼم
نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان
2.50
عمر أحمد الراوي سير وتراجم وسيرة نبوية
نساء حول الرسول )ص(
5.00
سير وتراجم
علية مصطفى مبارك/أم الفضل
نساء زاهدات
3.50
نساء في ظل رسول ﷲ )ص( )السيرة الكاملة ﻷزواج النبي وبناته اﻷطهار( عرفان العشا حسونة الدمشقي ،الشيخ سير وتراجم وسيرة نبوية
10.00
علوم الحديث
قاسم بن عبد ﷴ النعيمي ،الشيخ الدكتور
نسمات اﻷريج في أصول الحديث وطرق التخريج )جزءان بمجلد واحد(
9.50
علي بن عطية الهيتي ،الشيخ سير وتراجم وتصوف
 12.00نسمات اﻷسحار في مناقب وكرامات اﻷولياء اﻷخيار
أصول فقه
للحصكفيعمر بن عبد العزيز/ابن عابدين
نسمات اﻷسحار على شرح المنار للنسفي وهو على شرح إفاضة اﻷنوارﷴ أمين بن
15.00
سيرة نبوية وحديث
شهاب الدين أحمد بن ﷴ بن عمر/الخفاجي
 75.00نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 1/6
علم كﻼم
كمال الدين نور الدين مرجوني البوغيسي ،الدكتور
نشأة الفرق وتفرقها
9.50
أصول فقه
العلوي/الشنقيطي
ومصححة
إبراهيم
منقحة
جديدةﷲ بن
نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه )جزءان بمجلد واحد( )طبعة عبد
12.00
علوم القرآن
عمر/الحدوشي
اﻷخيار
واﻷئمة بن
اﻷبراربن مسعود
الفضل عمر
الصحابة
نشر العبير في منظومة قواعد التفسير وبأوله تمهيد وفيه )دفاع عن أبي
3.50
قراءات
شمس الدين أبي الخير ﷴ بن ﷴ/ابن الجزري
 17.00النشر في القراءات العشر )جزءان بمجلد واحد( )طبعة جديدة ورق شموا(
تصوف
أبي السعادات عبد ﷲ بن أسعد/اليافعي اليمني
 12.00نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية
ابن شاهين البغدادي/أبو حفص عمر أحمد

حديث وعلوم حديث

2010

83 978-2-7451-5266-4

أبي بكر ﷴ بن عبد ﷲ المالكي/ابن العربي علوم القرآن وأحكام فقهية 2014

96 978-2-7451-4587-1

2020

50 978-2-7451-9880-8
81 978-2-7451-8097-1
180 978-2-7451-2661-0
18 978-2-7451-8948-6
120 978-2-7451-8706-2
334 978-2-7451-1563-8
50 978-2-7451-8104-6
55 978-2-7451-3843-9
162 978-2-7451-9331-5
55 978-2-7451-5201-5
55 978-2-7451-1564-5
70 978-2-7451-7433-8
72 978-2-7451-0084-9
33 978-2-7451-3173-7
18 978-2-7451-2620-7
49 978-2-7451-1566-9
61 978-2-7451-7803-9
144 978-2-7451-4474-4
978-2-7451-8766-6

1

162 978-2-7451-5966-3
24 978-2-7451-5854-3
978-2-7451-8596-9

5

144 978-2-7451-5800-0
74 978-2-7451-6221-2
144 978-2-7451-8704-8
162 978-2-7451-5780-5
40 978-2-7451-6422-3
162 978-2-7451-4471-3
192 978-2-7451-7302-7
68 978-2-7451-8414-6
180 978-2-7451-4736-3
216 978-2-7451-3207-9
72 978-2-7451-5095-0
84 978-2-7453-3247-5

توزيع X

72 978-2-7452-1737-0

توزيع

30 978-2-7451-4779-0
15 978-2-7452-0748-0

توزيع

47 978-2-7451-3324-3
36 978-2-7453-4769-1

توزيع

20 978-2-7453-2188-2

توزيع X

34 978-2-7451-6854-2
38 978-2-7451-5403-3
160 978-2-7451-1571-3
270 978-2-7451-1572-0
162 978-2-7451-3726-5
216 978-2-7451-2825-6
57 978-2-7451-3132-4
68 978-2-7451-7668-4
70 978-2-7451-3178-2
44 978-2-7451-8974-5
978-2-7451-3209-3

7

74 978-2-7451-7246-4
42 978-2-7451-6034-8
207 978-2-7451-5509-2
34 978-2-7451-3695-4
55 978-2-7451-2908-6

X
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2018
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2008
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2019

2012
2012
2002
2009
2006
2022
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2021
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2013
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2022

2011
2021
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2016
2000

ISBN
978-2-7451-8966-0
978-2-7451-8736-9
978-2-7451-6183-3
978-2-7451-8709-3
978-2-7451-2824-9
978-2-7451-4915-2
978-2-7451-1575-1
978-2-7451-6753-8
978-2-7451-3592-6
978-2-7451-7150-4
978-2-7451-8684-3
978-2-7451-9073-4
978-2-7451-4938-1
978-2-7451-6202-1
978-2-7451-0116-7
978-2-7451-3731-9
978-2-7451-7049-1
978-2-7451-1577-5
978-2-7451-3265-9
978-2-7451-1576-8
978-2-7451-4606-9
978-2-7451-7875-6
978-2-7451-4426-3
978-2-7451-6011-9
978-2-7451-7581-6
978-2-7451-8970-7
978-2-7451-3813-2
978-2-7451-4003-6
978-2-7451-4290-0
978-2-7451-5237-4
978-2-7451-9651-4
978-2-7451-6342-4
978-2-7451-1579-9
978-2-7451-1580-5
978-2-7451-9082-6
978-2-7451-1581-2
978-2-7451-8597-6
978-2-7451-5930-4
978-2-7451-5589-4
978-2-7451-7222-8
978-2-7451-3109-6
978-2-7451-5478-1
978-2-7451-9705-4
978-2-7451-4724-0
978-2-7451-9217-2
978-2-7451-5395-1
978-2-7451-4079-1
978-2-7451-5362-3
978-2-7451-6806-1
978-2-7451-4577-2
978-2-7451-9925-6
978-2-7451-8103-9
978-2-7451-6934-1
978-2-7451-7791-9
978-2-7451-8148-0
978-2-7451-7785-8
978-2-7451-6401-8
978-614-496-029-5
978-2-7451-5928-1
978-2-7451-4405-8
978-2-7451-2652-8
978-2-7451-1587-4
978-2-7451-7393-5
978-2-7451-5513-9
978-2-7451-1588-1
978-2-7451-4557-4

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
نشوة الشمول في السفر إلى إسﻼمبول )شموا(
3.50
225
2017
رحﻼت
شهاب الدين محمود بن عبد ﷲ/اﻷلوسي الكبير
نشوة الشمول في السفر إلى إسﻼمبول )ابيض(
3.00
225
2010
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
 30.00النصائح 1/2
24
2017
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
النصائح الزروقية
 92كتاب ناشرون 7.00
2003
أخﻼق
سلمى بنت ﷴ/أم الخير
نصائح نبوية للنساء 17×24 -
3.00
270
2005
أخﻼق
سلمى بنت ﷴ/أم الخير
نصائح نبوية للنساء 17×12 -
2.00
360
2021
حديث وفقه مقارن
جمال الدين أبي ﷴ عبد ﷲ بن يوسف/الزيلعي
 60.00نصب الراية تخريج أحاديث الهداية 1/5
8
2010
فقه عام
نصب الموائد لذكر الفتاوى والنوادر والفوائد )الجزء الثالث من السلسلة( أبي الفتوح عبد ﷲ بن عبد القادر/التليدي
9.00
64
2002
فقه عام وحديث
المصطفىبن الحسن/الميموني
النصح اﻷوفى ﻷهل الصدق والوفا بإثبات سنية وضع اليمنى على اليسرى في هدي ﷴ بن ﷴ
9.50
66
2011
أصول فقه
رشيد بن عمر السوسي/العتقي المغربي
النصرة بشرح أصول إمام دار الهجرة
4.00
162
2020
تصوف
عبد المحمود بن نور الدائم/الطيبي
النصرة العلمية ﻷهل الطريقة الصوفية
 198كتاب ناشرون 7.00
2018
علم اﻷديان
،الدكتور
الجامعية
صميدة
والدراسات
نزار
 24.00النصوص الرؤيوية الكتابية )مجاﻻتها وتداعياتها على الفكر الديني( )سلسلة الرسائل
45
2006
فقه مقارن
عبد السﻼم العمراني الخالدي ،اﻻستاذ
النصوص الفقهية المختارة طبقا للمذاهب اﻷربعة المعتبرة
9.50
66
2009
حديث
المهلب بن أبي صفرة
 36.00النصيح في اختصار الصحيح )صحيح اﻹمام البخاري( 1/2
22
2017
فقه شافعي  -تراجم
حنف/العرادي الداغستاني
علماء داغستان
نصيحة اﻹخوان في وجوب تجويد القرآن على ما اعتمده أئمة الفقهاء وصرح بهأدرة بن
7.00
108
2007
سياسة شرعية
أبي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني
نصيحة أهل اﻹسﻼم بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام
6.00
117
2010
أخﻼق وفقه عام
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
نصيحة التجار )أحاديث نبوية في آداب البيع والشراء(
7.00
96
عبد الغني بن عبد الواحد/المقدسي الجماعيلي أدعية وأذكار وحديث
النصيحة في اﻷدعية الصحيحة
1.00
370
2001
تصوف
أبي العباس أحمد بن أحمد/زروق الفاسي البرنسي
النصيحة الكافية لمن خصه ﷲ بالعافية
3.50
216
حديث
ﷴ بن عبد الوهاب
نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين
3.00
165
2005
تصوف
سيف الدين عمر بن أيوب/الحميدي التركماني
النطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم
9.00
70
2014
سياسة شرعية
الكبير/الحسني الكتاني
منقحة ومزيدة
جديدةبن عبد
عبد الحي
طبعة
نظام الحكومة النبوية المسمى )التراتيب اﻹدارية( )جزءان بمجلد واحد( ﷴ
24.00
24
2004
سياسة شرعية
مصطفى حلمي ،الدكتور
 14.00نظام الخﻼفة في الفكر اﻹسﻼمي
51
2008
سياسة شرعية
الزمزمي/الكتاني
الموضوع
نفس ﷴ
فيبا بن
المنتصر
للمؤلف
نظام الدولة اﻹسﻼمية المسمى )فتية طارق والغافقي( مع ملحقات إضافية ﷴ
12.00
62
2019
ﷴ شاهجهان الندوي ،اﻷستاذ الدكتور دراسات إسﻼمية  -فقه
نظام السفارة في القانون اﻹسﻼمي والوضعي )دراسة تحليلية
6.00
144
2017
دراسات إسﻼمية
كامل صكر القيسي ،الدكتور
 12.00النظام المالي في العهد اﻷموي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
64
2014
دراسات إسﻼمية
طنطاوي جوهري المصري ،الشيخ
النظام واﻹسﻼم
5.00
180
2003
فقه مقارن
)التفتازاني( الحسن علي بن ﷴ/ابن القطان الفاسيأبي
النظر في أحكام النظر بحاسة البصر وفي مقدمته رسالة الحدود
5.00
135
2004
سياسة شرعية
كامل علي رباع
نظرية الخروج في الفقه السياسي اﻹسﻼمي
9.50
68
2006
أصول فقه ولغة
نجم الدين قادر كريم الزنكي ،الدكتور
 14.00نظرية السياق )دراسة أصولية( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
51
2022
الجامعيةﷴ حسين الوجرة ،الدكتور دراسات  -علم الكﻼم
نظرية الفيض وتأثيرها في المعرفة عند ابن سينا )سلسلة الرسائل والدراسات إبراهيم
6.00
144
2009
علم كﻼم
مرزوق العمري ،الدكتور
نظرية الكسب عند اﻷشاعرة )جدلية الضرورة والحرية في الفكر اﻹسﻼمي(
9.50
70
بكر/السيوطيالعالم سير وتراجم
وسورية وسائر
الرحمن بن أبي
في مصر
للهجرة عبد
نظم العقيان في أعيان اﻷعيان وهو يتضمن تراجم مشاهير القرن التاسعجﻼل الدين
7.00
80
حديث
التنوخي الدمشقي/برهان الدين
نظم الﻶلي بالمائة العوالي
4.00
162
2018
الخطاب مناقب صحابة
الكتاني
جعفر/الحسني بن
موافقات سيدنا عمر
عنالرحمن بن
نظم الﻶلئ والدرر في موافقات سيدنا عمر )رضي ﷲ عنه( أو )كشف النقاب عبد
3.50
252
حديث
ابي عبد ﷲ ﷴ بن جعفر بن إدريس/الكتاني
نظم المتناثر من الحديث المتواتر
7.00
78
2018
فقه شافعي
الركبي/بطال
واحد
بطال
بمجلد
أحمد بن
)جزءان
النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب في الفقه على المذهب الشافعي ﷴ بن
24.00
36
2008
علوم حديث
أبي الفضل هشام بن ﷴ/الرشيدي
النظم المﻼح لمقدمة ابن الصﻼح في علوم الحديث
3.50
216
2007
تصوف
ماء العينين ابن مامين
نعت البدايات وتوصيف النهايات  -كرتونيه
7.00
X
81
2012
فقه مقارن وحديث
أحمد صبير اﻹدريسي ،موﻻي
 14.00نعمة العﻼم في اختصار سبل السﻼم
40
2000
أصول فقه
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي/القرافي
 70.00نفائس اﻷصول في شرح المحصول 1/4
9
2007
تصوف
ﷴ وفا الكبير ،الشيخ
نفائس العرفان من أنفاس الرحمن ويليه )المعاريج(
8.50
74
2021
ﷴ عناد سليمان ،الدكتور دراسات  -قرآن  -لغة
 10.00النفائس من مقاييس ابن فارس )اﻷصول اللسانية لﻶيات القرآنية(
62
ﷴ بهاء الدين البيطار/الشامي الميداني تصوف وصلوات ﷴية 2006
 12.00النفحات اﻷقدسية في شرح الصلوات اﻷحمدية اﻹدريسية
53
شروح -منظومات  -شمائل ﷴية2021
الجوهريةي
بالعقودالغني/النابلس
إسماعيل بن عبد
البديعةبنالمزرية
نفحات اﻷزهار على نسمات اﻷسحار في مدح النبي المختار )ص( )شرحعبد الغني
18.00
36
2007
تصوف
صدر الدين ﷴ بن إسحاق/القونوي
النفحات اﻹلهية ويليه )السر الرباني المعروف بالنصوص(
8.50
80
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ﷴ/الجامي تصوف وسير وتراجم 2003
 30.00نفحات اﻷنس من حضرات القدس 1/2
24
2007
تصوف
مجموعة من المؤلفين
النفحات الربانية المشتملة على خمس رسائل ميرغنية
5.50
135
2010
تصوف
ﷴ بن سليمان المستغانمي ،الشيخ
نفحات ربانية )مجموع رسائل في العرفان(
 144كتاب ناشرون 5.00
2021
حسن العدوي الشاذلي/الحمزاوي تصوف ومدائح نبوية
 12.00النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية
40
2021
مواعظ
ﷴ إلياس العطار القادري ،فضيلة الشيخ
 20.00نفحات الصﻼة )شموا  -لونان(
40
2014
حديث
علي بن أحمد القرافي/اﻷنصاري الشافعي
نفحات العبير الساري بأحاديث أبي أيوب اﻷنصاري
7.00
135
2013
تصوف
عربيعلي/الداموني البكري
محمود بن
اﻹنسانيةبنﻻبن
ﷴ
 41كتاب ناشرون  18.00النفحات القدسية في شرح معاني التدبيرات اﻹلهية في اصﻼح المملكة
2013
مدائح نبوية
علي عثمان جرادي
النفحات اللطيفة على البردة الشريفة
5.00
162
2017
خطب ومواعظ
سعد عبد المجيد سليمان السبعاوي
 24.00نفحات من القرآن والسنة في منبر الجمعة ) 1/2اربع اجزاء بمجلدين(
20
2017
خطب
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
 42.00نفحات المنبر المكي ) 1/4أربعة أجزاء بمجلدين(
16
2016
حديث
الحمزاوي ،الشيخ
اﻷزهري
العدوي
حسنﷴ
النفحات النبوية في الفضائل العاشورية )شرح مسلسل حديث عاشوراء لشمس الدين
 180كتاب ناشرون 4.00
2022
عبد الرحمن قريشي دراسات  -أصول فقه
 12.00النقد اﻷصولي ﻵراء الحنفية في البرهان للجويني )دراسة تحليلية نقدية( )شموا(
66
2008
حديث
السمرقندي/شيرينوف
والدراسات الجامعية
قدرت شيرين
الرسائل
الدين بن
)سلسلة
نقد متن الحديث في ضوء نتائج العلوم التجريبية )دراسة نظرية( محيي
12.00
59
2005
تصوف
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ﷴ/الجامي
نقد النصوص في شرح نقش الفصوص ﻻبن عربي
5.00
135
علم كﻼم ومنطق
تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني/ابن تيمية
نقض المنطق
5.00
180
الصاغاني/أبو الفضائل الحسن سير وتراجم وحديث
نقعة الصديان فيمن في صحبتهم نظر من الصحابة
5.00
108
2017
حديث نبوي
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
نكاح اﻷبرار وزواج اﻷخيار
6.00
135
أحمد عوض أبو الشباب ،اﻷستاذ الدكتور فقه عام وأحكام فقهية 2007
نكاح المتعة بين اﻹباحة والتحريم
8.50
81
2009
علوم حديث
أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقﻼني
النكت على كتاب ابن الصﻼح  -العسقﻼني
9.50
59
2004
علوم حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن بهادر/الزركشي
 12.00النكت على مقدمة ابن الصﻼح  -الزركشي
53
شهاب الدين محمود بن عبد ﷲ/اﻷلوسي الكبير
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المؤلف

عنوان الكتاب
النكت في اعجاز القرآن )شموا(
أبي الحسن علي بن فضال/المجاشعي تفسير قرآن وإعراب قرآن 2007
النكت في القرآن الكريم في معاني القرآن الكريم وإعرابه
إبراهيم بن علي/الشيرازي فقه مقارن وفقه شافعي 2011
حنيفة
إسحاق
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلبي الهاشمي القرشي وبينأبيأبي
2012
علوم الحديث
برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر/البقاعي
النكت الوفية بما في شرح اﻷلفية للحافظ العراقي في علم مصطلح الحديث
نماذج من مرويات من خف ضبطهم في صحيح البخاري )دراسة تطبيقية(طارق ﷴ امعيتيق ومحمود إدريس العوامي علوم الحديث وحديث 2012
2004
علم كﻼم
الشهرستاني/أبو الفتح عبد الكريم
نهاية اﻹقدام في علم الكﻼم
2003
حديث
بالصدقةﷴ/ابن الصديق الغماري
الفيض أحمد بن
التداوي
نهاية اﻵمال بصحة حديث عرض اﻷعمال ويليه )الزواجر المقلقة لمنكرأبي
2012
دراسات فقهية
أبي حفص عمر بن عبد ﷲ/الفاسي
نهاية التحقيق في مسألة تعليق التعليق ويليه )التماس الرشد(
2015
فقه شافعي
أبي الخير يحيى بن موسى/نور الدين العمريطي
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
2007
سيرة نبوية
نهاية السول في خصائص الرسول )ص( ويليه )فضل الصﻼة على النبي( ابن دحية الكلبي/أبو الخطاب مجد الدين
أصول فقه
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن/اﻹسنوي
نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم اﻷصول
2009
أصول فقه
الحسن/اﻹسنوي
لشرح بننهاية السول
عبد الرحيم
الوصول
جمال الدين
نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم اﻷصول  1/4وعليه )حاشية سلم
2021
فقه شافعي
أبي الفضل ﷴ بن سالم/الشبشيري البصير
النهاية شرح متن الغاية والتقريب )شموا(
مجد الدين المبارك بن ﷴ/ابن اﻷثير الجزري غريب حديث وحديث 2010
النهاية في غريب الحديث واﻷثر  1/5مع الفهارس  -لونان
2007
أشراط الساعة
أبي الفداء إسماعيل بن عمر/ابن كثير الدمشقي
النهاية في الفتن والمﻼحم )لونان(
2019
علم التجويد
الجامعية مكي نصر/الجريسي
ﷴ
نهاية القول المفيد في ما يتعلق بتجويد القرآن المجيد )سلسلة الرسائل والدراسات
2011
تجويد قرآن
ﷴ مكي نصر/الجريسي
نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد
2021
فقه شافعي
عنهأحمد الرملي/الشافعي الصغير
ﷴ بن
الدينﷲ
)رضي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب اﻹمام الشافعيشمس
2017
علم الكﻼم
أبي القاسم عمر بن الحسين الطبري/خطيب الري
نهاية المرام في دراية الكﻼم )شموا(
2010
فقه شافعي
أبي المعالي عبد الملك/ابن يوسف الجويني
نهاية المطلب في دراية المذهب في فروع المذهب الشافعي 1/14
2012
فقه عام
علي بن أحمد القرافي/اﻷنصاري الشافعي
نهاية المطلوب في استحباب كتابة البسملة بكمالها في كل مكتوب
نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ويليه الفرائض لﻺمام سفيان الثوري أبي يحيى زكريا بن ﷴ بن أحمد/اﻷنصاريفرائض ومواريث وفقه شافعي2003
2004
أصول فقه
واﻷحكام بن ثعلب/ابن الساعاتي
أحمد بن علي
البزدوي
مظفر الدين
نهاية الوصول الى علم اﻷصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب
2007
مدائح نبوية
أحمد شوقي
نهج البردة ومعها )وضح النهج(
2012
إعراب قرآن
روعة ﷴ ناجي ،الدكتورة
النهج القويم في إعراب القرآن الكريم 1/10
2002
فقه حنفي
سراج الدين ابن نجيم
النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/3
2012
تصوف
الدين )شيخ اﻹسﻼم ﷴ/موﻻي الحاج
واﻷولياء(
نوائل العوائد من رسائل الفوائد )كتاب يتحدث عن زيارة مقامات اﻷنبياء محيي
2021
حديث
أبي عبد ﷲ ﷴ بن علي/الحكيم الترمذي
نوادر اﻷصول في معرفة أحاديث الرسول )ص( 1/2
2010
فقه مالكي
أبي ﷴ عبد ﷲ/ابن أبي زيد القيرواني
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اﻷمهات 1/12
2014
فقه
عيسى سيدي المهدي/الوزاني
المغرب
النوازل الجديدة الكبرى فيما ﻷهل فاس وغيرهم المسماة )المعيار الجديد الجامع أبي
2014
فقه مالكي
أبي عيسى سيدي ﷴ المهدي/الوزاني
النوازل الصغرى المسماة )المنح السامية في النوازل الفقهية( 1/4
2005
فقه مالكي
أبو اﻷصبغ عيسى بن سهل اﻷسدي
كتاب النوازل واﻷعﻼم المسمى )ديوان اﻷحكام الكبرى(
علوم قرآن
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
نواسخ القرآن
2012
أصول فقه
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن
نواضر النظائر في قواعد الفقه 1/2
ﷴاﻷشعري التجاني/الداغري تصوف ومدائح نبوية 2003
خير البرية
غبريم بن
ﷴمدح
النوافح العطرية المختصرة من النفحة العنبرية في حل ألفاظ العشرينية في
2003
فقه مقارن
ﷴ حسن إسماعيل
النوافل )الصﻼة  -الزكاة  -الصيام  -اﻻعتكاف  -الحج  -شروطها وأوقاتها وثوابها(
2021
سير وتراجم
مؤمن بن حسن بن مؤمن/الشبلنجي
نور اﻷبصار في مناقب آل بيت النبي المختار )ص(
2008
عقيدة
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
النور اﻷسنى في شرح أسماء ﷲ الحسنى
2018
تصوف
أبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر/الواسطي الغمري
نور اﻻقتباس في ما يعرض من ظلم الوسواس
2017
شمائل ﷴية
نور اﻷنوار وكنز اﻷبرار في ذكر الصﻼة على النبي المختار )ص( )شموا( ﷴ بن عبد ﷲ بن حسن/الحلبي القادري
2017
أصول فقه حنفي
سعيد اﻷميتوي الحنفي/مﻼ جيون
)شموا
بن أبي
1/2
أحمد
نور اﻷنوار في شرح المنار وهو شرح على منار اﻷنوار في أصول الفقه
2021
فقه حنفي
الهندي
الحنفي/البريلويرضا
من إفادات أحمد
الماتريدي
والضياء
رضا خان
أحمد)النور
نور اﻻيضاح مع مراقي الفﻼح للشرنبﻼلي بالحاشية الجديدة المسماة
ﷴ عثمان الميرغني المكي ،الشيخ تصوف ومدائح نبوية 2007
النور البراق في مدح النبي المصداق )ص( ويليه )النفحات المدنية(
2022
أبي ﷴ طاهر بن أحمد القزويني/النجار أخﻼق  -زهد ورقائق
نور الحقيقة ونور الحديقة
2014
شرح حديث
حسن العدوي الحمزاوي ،الشيخ
النور الساري من فيض صحيح اﻹمام البخاري 1/10
2019
فقه
علي بن ﷴ الخزرجي/ابن غانم المقدسي
نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة
ﷴ بن عمر نووي الجاوي ،الشيخ شروح  -منظومات  -عقيدة 2022
نور الظﻼم على المنظومة المسماة )عقيدة العوام للشيخ اللوذعي(
2022
فقه حنفي
ﷴ بن أحمد/نشانجي زاده
نور العين في إصﻼح جامع الفصولين ) 1/3شموا(
2003
سيرة نبوية
والمعراج( اﻹرشاد نور الدين علي بن ﷴ/اﻷجهوري
أبي
النور الوهاج في الكﻼم على اﻹسراء والمعراج ويليه )اﻹسراء
2022
سيرة نبوية
عفيفي الباجوري/ﷴ الخضري بك
ومصححة
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين )ص(  -طبعة جديدة لونان  -منقحة ﷴ بن
2016
تصوف
أحمد العجيسي/ابن مرزوق الحفيد
الجامعية(
نور اليقين في شرح حديث أولياء ﷲ المتقين )سلسلة الرسائل والدراسات ﷴ بن
2014
فقه
علي علي إبراهيم عضابي
النيابة في الحج
2013
تراجم
أحمد بابا/التنبكتي
نيل اﻻبتهاج بتطريز الديباج )لونان(
2001
علوم الحديث
عبد الهادي نجا ابن رضوان الشافعي/اﻹبياري
نيل اﻷماني في توضيح مقدمة القسطﻼني )لشرحه على صحيح البخاري(
2011
حديث وفقه مقارن
ﷴ بن علي/الشوكاني
نيل اﻷوطار من أحاديث سيد اﻷخيار شرح منتقى اﻷخبار  1/5مع الفهارس
2022
فقه شافعي
أحمد بن عمر العلوي الحضرمي/الشاطري
نيل الرجا بشرح سفينة النجا )ابيض(
2010
سير وتراجم
البنجبيري ،الشيخ
طاهرسنة
نيل السائرين في طبقات المفسرين )يؤرخ الكتاب لمن فسر القرآن الكريم كله أو بعضهﷴحتى
2005
فقه حنبلي
المقدسي،الشيخ
الشيباني الحنبلي
يوسفعمرالكرمي
القادر بن
عبد بن
نيل المآرب بشرح دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه الحنبلي لﻺمام مرعي
2003
تفسير قرآن
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
نيل المرام من تفسير آيات اﻷحكام
2020
شروح  -حديث
ﷴ بن عبد ﷲ/الجرداني
نيل المرام من أحاديث اﻷنام )شموا(
سير وتراجم
ﷴ بن ﷴ بن يحيى اليمني/الصنعاني زبارة
نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر 1/2
علي بن عيسى بن علي/أبي الحسن الرماني

موضوع

سنة

علوم القرآن  -بﻼغة

2020

حرف الهاء
72 978-2-7451-3058-7

12.00

162 978-2-7451-8424-5

4.00

192 978-2-7452-1741-0

توزيع

4.50

الهادي الى رياض الفقه والفقهاء )شموا(
الهادي للمهتدي في الفضائل
الهجرة الدولية واﻹرهاب
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سلمى بنت المفتي مجيب الرحمن الديروي

دراسات فقهية

2017

ﷴ بن أبي الحسن بن ﷴ/المغربي التلمساني

أخﻼق إسﻼمية

2015

دراسات إسﻼمية

2019

مجموعة من المؤلفين

ISBN
978-2-7451-7128-3
978-2-7451-8232-6
978-2-7451-1604-8
978-2-7451-4790-5
978-2-7451-9005-5
978-2-7451-1606-2
978-2-7451-8768-0
978-2-7451-3168-3
978-2-7451-8708-6
978-2-7451-6629-6
978-2-7451-7447-5
978-2-7451-7253-2
978-2-7451-1605-5
978-2-7451-4603-8
978-2-7451-6812-2
978-2-7451-6632-6
978-2-7451-1607-9
978-2-7451-3301-4
978-2-7451-9604-0
978-2-7451-8977-6
978-2-7451-8686-7
978-2-7453-5648-8
978-2-7451-4116-3
978-2-7452-1654-0
978-2-7451-9307-0
978-2-7451-4048-7
978-2-7451-1611-6
978-2-7451-5180-3

المؤلف

موضوع

سنة

طالب القيسي القيرواني
طالب
أبي أبي
مكي/ابن
مكي بن
)تفسيرأبي ﷴ

تفسير قرآن

2011

السعر $عنوان الكتاب
سعة
 120.00الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه
5
2014
سيرة نبوية
الحسين/الحافظ العراقي
بالدرر السنية
الرحيم بن
المسماة
الفضل عبد
العراقي
هداية الباقي شرح وتحقيق درر العراقي وهو )شرح الفية الحافظ أبي
18.00
34
2001
علم كﻼم
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى
7.00
89
2007
فقه زيدي
جمال الدين الهادي بن المرتضى الهاروني
هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين
5.00
153
2020
فقه مقارن
برهان الدين علي بن أبي بكر/المرغيناني
 42.00الهداية شرح بداية المبتدي ) 1/2شموا  -لونان(
18
2010
فقه حنفي
برهان الدين علي بن أبي بكر/المرغيناني
 30.00الهداية شرح بداية المبتدي 1/2
22
2016
علم المنطق
أبي علي الحسين بن عبد ﷲ بن الحسن/ابن سينا
 48.00الهداية في المنطق 1/3
16
2002
فقه حنبلي
أبو الخطاب الكلوذاني
 17.00الهداية في فروع الفقه الحنبلي
38
2017
قراءات قرآنية
إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي
هداية اللطيف إلى طرق نافع العشرة من كتاب التعريف
4.00
144
2010
فقه مالكي
المالكيالسميع/اﻵبي اﻷزهري المالكي
صالح عبد
هداية المتعبد السالك في مذهب اﻹمام مالك شرح مختصر العﻼمة اﻷخضري
 180كتاب ناشرون 3.50
هداية المحتذي لشمائل الترمذي )مدرسة الشيخ أبي بكر المﻼ اﻷحسائي(  1/2أبي بكر بن الشيخ ﷴ المﻼ/اﻷحسائي شرح حديث ومناقب نبوية 2015
36.00
18
2011
علم كﻼم
برهان الدين إبراهيم المصري المالكي/اللقاني
 14.00هداية المريد لجوهرة التوحيد
47
تجويد قرآن
محمود الحامد
هداية المستفيد في أحكام التجويد
1.00
X
600
2004
أخﻼق
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
هداية الولدان شرح وصايا لقمان
9.50
68
2010
أخﻼق
الهادي المشعال
الهدف والمصير )النموذج اﻷمثل للتغيير(
9.50
66
2010
سير وتراجم
علي سعد علي حجازي ،لواء مهندس
 12.00هدى الطريق من سيرة أبي بكر الصديق )رضي ﷲ عنه(
51
تاريخ وعلوم قرآن
ابن المنير الحسيني الدمشقي
هدي أهل اﻹيمان إلى جمع الخلفاء الراشدين القرآن
4.00
171
2002
سيد كسروي حسن حديث وسير وتراجم
 95.00هدي القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد 1/7
7
منظومات  -عقيدة  -فقه  -تصوف2020
ﷴ بن خليفة/المدني
هدية اﻹخوان في اﻹيمان واﻹسﻼم واﻹحسان
 360كتاب ناشرون 3.00
بﻼل أحمد البستاني الرفاعي الحسيني أخﻼق وآداب إسﻼمية 2018
 12.00الهدية شرح اﻷربعين القشيرية )شموا(
68
2019
شروح حديث
الصادق ،الشيخ
البرزخ
حياةمحمود
حسين بن
 14.00هذا تأويل رؤياي شرح حديث أتاني الليلة آتيان جبريل وميكائيل )كتاب يتناول جوانب
55
2013
سيرة نبوية
أبي بكر جابر/الجزائري
هذا الحبيب ﷴ رسول ﷲ )ص( يا محب  -لونان
9.50
توزيع
55
عبد القادر أحمد عطا فقه عام وأحكام فقهية 2013
هذا حﻼل وهذا حرام  -لونان
9.50
66
2019
سيرة نبوية
خالد محمود البقار
 25.00هذا رسول ﷲ )ص( الذي نحبه )شموا  -لونان(
توزيع
16
2019
دراسات  -حديث
عثمان أبي المحاسن الطباع/الغزي الحنفي
هذه رسالة في الساعة وأشراطها
3.50
252
2003
علم كﻼم
عبد الرحمن الوكيل
هذه هي الصوفية
3.50
X
144
حديث وعلوم خفية
أبي بكر ﷴ بن جعفر بن سهل/الخرائطي
هواتف الجنان
3.00
198
2006
علم الهيئة
بكر/السيوطي
الشريفة
واﻷحاديث بن أبي
الدين عبد الرحمن
القرآنية
الهيئة السنية في الهيئة السنية )كتاب في علم الهيئة يرتكز على اﻵياتجﻼل
3.50
216

حرف الواو
162 978-2-7451-2333-6

5.00

270 978-2-7451-3723-4

2.50

68 978-2-7451-7704-9

كتاب ناشرون 9.50

61 978-2-7451-5813-0

9.50

19 978-2-7451-9215-8

كتاب ناشرون 42.00

74 978-2-7451-9601-9

كتاب ناشرون 9.50

51 978-2-7451-6079-9

كتاب ناشرون 14.00

60 978-2-7451-9208-0

12.00

68 978-2-7451-4569-7

9.50

108 978-2-7451-4765-3

6.00

135 978-2-7451-4432-4

4.00

144 978-2-7451-8996-7

5.00
4.00

180 978-2-7451-8778-9
52 978-2-7453-5329-6

توزيع

13.00

80 978-2-7451-3106-5

X

7.00

57 978-2-7451-2235-3

14.00

144 978-2-7451-6217-5

5.50

72 978-2-7451-5056-1

9.00

198 978-2-7451-6890-0

3.50

61 978-2-7451-3602-2

12.00

81 978-2-7451-9121-2

9.50

55 978-2-7451-6248-9

كتاب ناشرون 12.00

57 978-2-7451-4983-1

12.00

49 978-2-7451-3961-0

14.00

60 978-2-7451-5620-4

9.50

50 978-2-7451-9824-2

12.00

36 978-2-7451-4297-9

14.00

60 978-2-7451-9358-2

14.00

70 978-2-7451-3365-6

8.50

30 978-2-7451-8541-9
51 978-2-7451-6830-6

كتاب ناشرون 18.00
كتاب ناشرون 12.00

500 978-2-7451-3947-4
133 978-2-7451-1614-7

1.50
X

4.50

180 978-2-7451-3692-3

5.50

38 978-2-7451-2547-7

14.00

70 978-2-7451-9632-3

كتاب ناشرون 9.50

الوابل الصيب من الكلم الطيب 17×24
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية أدعية وأذكار وحديث
الوابل الصيب من الكلم الطيب 17×12 -
تصوف
المختار بن عبد الرحمن أفلج/التجاني
التجاني(
الواردات أو )الدر المنظوم من فيوضات وارث القطب المكتوم سيدي أحمدﷴ بن
تصوف
علي وفا ابن سيدي ﷴ وفا ،سيدي
الواردات اﻹلهية المسمى بالوصايا
تصوف
حسن/البيطارمرة
نادربنيطبع ﻷول
)مخطوطالغني
1/3ﷴ بن عبد
العبارة الدين
الواردات اﻹلهية في التفسير على طريقة الصوفية باﻹشارة وصريح بهاء
تصوف
بهاء الدين ﷴ مهدي الخزامي/الصيادي الرواس
واردات الغيب )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
تصوف
محمود بن فضل ﷲ/الهدائي اﻹسكداري الجلوتي
الواردات والواقعات الصوفية الهدائية
علم السياسة
موسى بن يوسف أبو حمو/الوادي التلمساني
واسطة السلوك في سياسة الملوك
حديث
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
واضح البرهان شرح كتاب النبي )ص( والقرآن
أبو الفضل عبد ﷲ الحسني اﻹدريسي فقه عام وأحكام فقهية
واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن
تصوف
العرفانالعربي
نفائسالكريم بن
الواضح المنهاج في نظم ما للتاج ويليه )الحكمة الحاتمية واﻷقتباسات اﻹلهامية ورسالة عبد
عقيدة
البغدادي/النقشبندي
الماتريدي
وافي البيان في شرح اﻹرادة الجزئية عند اﻹنسان والعقد الجوهري في الفرق بين كسبي خالد
دراسات أصولية
ﷴ سعيد منصور ،اﻷستاذ الدكتور
الوافي في التمييز بين أصول مذهبي اﻹمام الشافعي )شموا(
حديث وأخﻼق
مصطفى ديب البغا ،اﻷستاذ الدكتور
الوافي في شرح اﻷربعين النووية
قراءات
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان
الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي
فقه حنفي
عبد القادر بن يوسف الحنفي/قدري أفندي
واقعات المفتين )شموا(
فقه عام وفقه الواقع
عيسى محمود طه
واقعية اﻹسﻼم ومثالية المسلمين
أشراط الساعة
علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،الشيخ
وأنذرهم يوم الحسرة
أخﻼق
المصطفى مبارك إيدوز ،الدكتور
وبشر المؤمنين )بشائر نبوية شريفة  -قصص الفرج  -بشارة بعد الحزن  -أدعية الفرج
تصوف
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني/النابلسي
كتاب الوجود
نسرين عبد ﷲ عطوات ،الدكتورة دراسات نحوية قرآنية
الوجوه اﻹعرابية المختلفة في القرآن الكريم )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
علوم قرآن
الضرير/أبي عبد الرحمن إسماعيل
القرآن الكريم
الحيري
وجوه القرآن )معجم ألفبائي في اﻷلفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معان في
علوم قرآن
التنزيل( الحسن مقاتل بن سليمان بالوﻻء/البلخي
أبي
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ويليه )حقائق التأويل في متشابه
علوم قرآن
الحسين بن ﷴ الدامغاني
الوجوه والنظائر ﻷلفاظ كتاب ﷲ العزيز
علوم قرآن
أبي هﻼل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل/العسكري
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم
علوم قرآن  -تفسير
بالوﻻء/البلخي
النقص
سليمان
بن من
والخالية
الحسن مقاتل
الكاملة
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم )تم تحقيق الكتاب غن النسخة الوحيدة أبي
فقه شافعي
حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
للغزالي
الوجيز في فقه مذهب اﻹمام الشافعي ويليه التذنيب في الفروع على الوجيز أبي
دراسات قرآنية
بسام مصباح اﻷغبر ،اﻷستاذ
الوحدة الصوتية أو الفونيم وتجلياته في القرآن الكريم
سيرة نبوية
ﷴ رشيد رضا ،الشيخ
الوحي المحمدي
تصوف وتراجم
بن أحمد بن نوح اﻷنصاري/القوصي
زمان
عبدكلالغفار
الوحيد في سلوك اهل التوحيد والتصديق واﻹيمان بأولياء ﷲ تعالى في
سير وتراجم
الورد اﻷنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبد الغني النابلسي كمال الدين ﷴ بن ﷴ شريف/الغزي العامري
أدعية وأذكار
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود
الورد المصفى المختار من كﻼم ﷲ تعالى وكﻼم سيد اﻷبرار  -لونان
حديث وأخﻼق
أبي عبد ﷲ أحمد بن ﷴ/ابن حنبل الشيباني
كتاب الورع
سير وتراجم
غسان عزيز حسين
ورقة بن نوفل مبشر الرسول )ص( )عصره  -حياته  -شعره(
فقه مقارن
أبي المظفر يوسف بن قز أوغلي/سبط ابن الجوزي
وسائل اﻷسﻼف إلى مسائل الخﻼف
تصوف
محيي الدين ﷴ علي ﷴ/ابن عربي الحاتمي
وسائل السائل )لواقح اﻷسرار ولوائح اﻷنوار(
أبي عبد ﷲ ﷴ بن أبي بكر/ابن قيم الجوزية
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أدعية وأذكار وحديث

2011
2010
2013
2007
2019
2020

2016
2020

2004
2005
2004
2018
2016
2012
2000
2018
2010
2006
2010
2003
2018
2010
2008
2010
2010
2021

2016
2019

2005
2022

2016
2019

2002
2020

ISBN

سعة

96 978-2-7451-9533-3
120 978-2-7451-3344-1
135 978-2-7451-4658-8
68 978-2-7451-4744-8
51 978-2-7451-5673-0
14 978-2-7451-3192-8
108 978-2-7451-9157-1
70 978-2-7451-4144-6
60 978-2-7451-9246-2
180 978-2-7451-5289-3
505 978-2-7451-3527-8
234 978-2-7451-3621-3
432 978-2-7451-7818-3
324 978-2-7451-7902-9
324 978-2-7451-7903-6
32 978-2-7451-9006-2
58 978-2-7451-2804-1
324 978-2-7451-3304-5
51 978-2-7451-9099-4
210 978-2-7451-1620-8
30 978-2-7451-1621-5
66 978-2-7453-1623-9
81 978-2-7453-2649-8
127 978-2-7451-1624-6
198 978-2-7451-6283-0
108 978-2-7451-2565-1
135 978-2-7451-5192-6
68 978-2-7451-8308-8

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
وسائل التواصل اﻻجتماعي وأحكامها في الفقه اﻹسﻼمي )سلسلة الرسائل
9.50
2022
شمائل نبوية
يوسف بن إسماعيل/النبهاني
وسائل الوصول الى شمائل الرسول )ص(
5.00
2004
فقه عام وفقه الواقع
مجدي ﷴ سرور باسلوم ،الدكتور
الوسطية في الفكر اﻹسﻼمي
4.00
2005
فقه عام وفقه الواقع
ثائر إبراهيم خضير الشمري ،الدكتور
الوسطية في العقيدة اﻹسﻼمية
9.50
2013
سيرة نبوية
هاشم يحيى المﻼح ،اﻷستاذ الدكتور
 12.00الوسيط في السيرة النبوية والخﻼفة الراشدة
2014
فقه شافعي
أبي حامد ﷴ بن ﷴ/الغزالي الطوسي
 48.00الوسيط في المذهب 1/4
2019
علوم القرآن
مﻼ طيب عبد ﷲ البحركي ،الشيخ
وسيلة الغفران في علوم القرآن )شموا(
7.00
2015
تصوف
أسد/المحاسبي
أناب بنالى ﷲ
الحارث
وبدءﷲمن
أبي عبد
الوصايا أو )النصائح الدينية والنفحات القدسية( ويليه )القصد والرجوع الى ﷲ
8.50
شيماء أحمد ﷴ البدراني ،الدكتورةدراسات  -بﻼغة  -حديث نبوي 2019
 14.00وصايا الرسول )ص( في صحيحي البخاري ومسلم )دراسة بﻼغية(
2006
أخﻼق
مصطفى عبد القادر عطا
الوصايا عند المنايا وصايا اﻷنبياء والصحابة والصالحين
4.00
2003
حديث وعقيدة
وحيد عبد السﻼم بالي
وصف الجنة والنار من صحيح السنة واﻷخبار
1.50
X
2006
حديث وعقيدة
عبد الملك بن حبيب بن سليمان/السلمي اﻷندلسي
وصف الفردوس
3.50
2013
أدعية وأوراد
عبد الرحمن بنعتيك
المسنونة
عمار ميلود
اﻷذكار
الوصفة الكاملة من كﻼم رب العالمين برواية حفص عن عاصم )سلسة شامة أبو
2.50
2013
أدعية وأوراد
ميلود عبد الرحمن بنعتيك
المسنونة
أبو عمار
الوصفة الكاملة من كﻼم رب العالمين برواية ورش عن نافع )سلسة شامة اﻷذكار
2.50
2013
أدعية وأوراد
ميلود عبد الرحمن بنعتيك
المسنونة
أبو عمار
الوصفة الكاملة من كﻼم رب العالمين برواية قالون عن نافع )سلسة شامة اﻷذكار
2.50
2019
شروح  -منظومات  -علوم الحديث
بن )إبراهيم أبي الجود/اﻷنصاري
الجامعية(
ﷴ
 36.00وصلة البداية لمقدمة النهاية في علم الرواية )سلسلة الرسائل والدراسات
2020
أصول فقه
ﷴ بن عبد ﷲ بن أحمد/الخطيب التمرتاشي
 12.00الوصول إلى قواعد اﻷصول )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(
2001
سياسة شرعية
اﻷول بن ﷴ الرابع
الحسناﻷمة
وصية مؤسسة على قواعد شرعية ونصيحة شرعية للوﻻة والرعية ويليها رسالة نصيحة
3.00
2018
دراسات فقهية
الورقية ﷴ خنفر
بشر
 18.00وضع اﻹصر واﻷغﻼل )يتغيا هذا الكتاب رفع الحرج عن اﻷمة وذلك بإثبات جواز بيع العمﻼت
أدعية وأذكار
جﻼل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/السيوطي
وظائف اليوم والليلة
3.00
X
2012
سيرة نبوية
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن/ابن الجوزي
 18.00الوفا بأحوال المصطفى )ص(
وحيد عبد السﻼم بالي علوم خفية وطب نبوي
وقاية اﻹنسان من الجن والشيطان  -كرتونيه
8.00
توزيع
وحيد عبد السﻼم بالي علوم خفية وطب نبوي 2011
وقاية اﻹنسان من الجن والشيطان  -غﻼف
7.50
توزيع
فقه حنبلي وحديث
أبي بكر أحمد بن ﷴ بن هارون/الخﻼل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل اﻹمام أحمد
5.00
2013
تصوف وعلم كﻼم
عاصم إبراهيم الكيالي ،الشيخ الدكتور
الوﻻية والولي عند السادة الصوفية في الشريعة والطريقة والحقيقة
كتاب ناشرون 3.50
2010
أدعية وأذكار
أحمد عبد الجواد ،الشيخ
و اﻷسماء الحسنى فادعوه بها
6.00
2006
عقيدة وأخﻼق
زهير آميدي
ومضات إيمانية )تأمﻼت وآراء ونصائح في العقيدة واﻹيمان والسلوك المرتبط بهما(
5.50
2015
سيرة نبوية
وهو باﻷفق اﻷعلى ويليه )اﻷنوار البهية من إسراء ومعراج خير البرية( ﷴ بن علوي المالكي الحسني ،العﻼمة السيد
12.00
العزيز هﻼل ،الدكتور
الجامعية
عمر عبد
والدراسات

موضوع

سنة

دراسات  -فقه مقارن

2020

حرف الياء
80 978-2-7451-2230-8
10 978-2-7452-1688-0

8.50
توزيع

78.00

144 978-2-7451-9243-1

7.50

108 978-2-7451-4172-9

5.50

315 978-2-7451-1627-7

2.50

15 978-2-7451-6679-1

42.00

270 978-2-7451-4488-1

3.00

225 978-2-7451-5284-8

3.50

180 978-2-7451-7502-1

كتاب ناشرون 5.00

70 978-2-7451-7526-7

9.50

50 978-2-7451-4300-6

كتاب ناشرون 12.00

49 978-2-7451-5418-7

12.00

106 978-2-7451-8486-3

7.00

الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس في الفقه الشافعي )شموا(
علوم مختلفة
أحمد الشرباصي ،الدكتور
يسألونك في الدين والحياة  1/7في ثﻼث مجلدات )طبعة جديدة منقحة(
دراسات إسﻼمية
ﷴ عطا سعيد رمضان
يفترون علينا إذ يقولون )طائفة من افتراءات المستشرقين على المرأة المسلمة(
عقيدة وحديث
أبي الطيب ﷴ صديق بن حسن/القنوجي البخاري
يقظة أولي اﻻعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار
حديث وأخﻼق
أبي بكر عبد ﷲ بن ﷴ/ابن أبي الدنيا
كتاب اليقين
فقه مقارن
أبي عبد ﷲ ﷴ بن زنكي/الصدر الشعيبي
ينابيع اﻷحكام في معرفة الحﻼل والحرام في الفقه على المذاهب اﻷربعة 1/3
سيرة نبوية
أبي الهدى ﷴ الباقر بن ﷴ/الكتاني الحسني
يواقيت التاج الوهاج في قصة اﻹسراء والمعراج
المدينةالحي بن عبد الكبير/الحسني الكتاني حديث وأشراط الساعة
اليواقيت الثمينة في اﻷحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها الى ﷴ عبد
العربي المشرفي سير وتراجم ,تصوف
اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف بسيدي ﷴ بن علي مولى مجاجة )سلسلة التراث
رجال وتراجم
أبي الفتوح عبد ﷲ بن عبد القادر/التليدي
اليواقيت والجواهر بمعرفة رواة الصحابة المشاهير
تصوف
العمراني/الجمل
والتجريد
السلوك ﷴ
أهلالرحمن بن
طريقعبد
اليواقيت الحسان في تصريف معاني اﻹنسان المسمى )نصيحة المريد فيعلي بن
تصوف وعلم كﻼم
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد/الشعراني
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد اﻷكابر  -كرتونيه
عقيدة
ﷴ الشيخ طه الباليساني ،الشيخ
يوم القيامة في نظر العقل والنقل
أحمد بن عمر العلوي الحضرمي/الشاطري

123

فقه شافعي

2022

2009
2019

2004
2012
2009
2007
2012
2013
2020

2018
2017

ISBN

سعة

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

سﻼسل ومجموعات
96.00

250 978-2-7453-1783-0

2.50

كامل ﷴ ﷴ عويضة

سير وتراجم ,دراسات

224 978-2-7453-1784-7

2.50

252 978-2-7453-1785-4

2.50

978-2-7453-2403-6

6

سلسلة أعﻼم الفقهاء والمحدثين 1/37
إبراهيم بن أدهم  -اﻷمير الزاهد  -جزء  / 1 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ابن حجر العسقﻼني  -شيخ اﻹسﻼم  -جزء  / 2 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
ابن حزم الظاهري  -علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  -جزء  / 3 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ابن ماجه  -اﻹمام الحافظ  -جزء  / 4 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
الفقهاءﷴ عويضة
اﻹمام أبو حنيفة النعمان  -فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي  -جزء  / 5 -سلسلة أعﻼمكامل ﷴ
مأمون بن محيي الدين الجنان
أبو حيان اﻷندلسي  -ومنهجه التفسيري  -جزء  / 6 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
أبو داود  -حكم الفقهاء والمحدثين  -جزء  / 7 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
أبو عيسى الترمذي  -شيخ الحديث  -جزء  / 8 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
أحمد بن حنبل  -إمام أهل السنة والجماعة  -جزء  / 9 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
الفقهاء ﷴ عويضة
اﻹمام ﷴ بن عبد الوهاب  -شيخ المجددين في العصر الحديث  -جزء  / 10 -سلسلة أعﻼم كامل ﷴ
اﻹمام البخاري  -أبو عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل الجعفي  -جزء  / 11 -سلسلة أعﻼم الفقهاء كامل ﷴ ﷴ عويضة
كامل ﷴ ﷴ عويضة
تقي الدين ابن تيمية  -شيخ اﻹسﻼم  -جزء  / 12 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
المعطي ،الدكتور
الفقهاء
فاروق عبد
جﻼل الدين السيوطي  -إمام المجددين والمجتهدين في عصره  -جزء  / 13 -سلسلة أعﻼم
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الحارث بن أسد المحاسبي العالم الزاهد الفقيه  -جزء  / 14 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الحاكم النيسابوري  -اﻹمام الحافظ  -جزء  / 15 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الحسن البصري  -إمام أهل البصرة  -جزء  / 16 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الحكيم الترمذي  -الفقيه الناقد  -جزء  / 17 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
الحمادان  -حماد بن سلمة وحماد بن زيد  -جزء  / 18 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
داود بن نصير الطائي  -الفقيه الزاهد  -جزء  / 19 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
ذو النون المصري  -الحكيم الزاهد  -جزء  / 20 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الزمخشري  -المفسر البليغ  -جزء  / 21 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
سفيان الثوري  -سيد الحفاظ  -جزء  / 22 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
سفيان بن عيينة الهﻼلي  -محدث الحرم المكي  -جزء  / 23 -سلسلة أعﻼم الفقهاءعصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
الفقهاءالمعطي ،الدكتور
فاروق عبد
اﻹمام الشافعي  -ﷴ بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي  -جزء  / 24 -سلسلة أعﻼم
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
شعبة بن الحجاج اﻷزدي  -سيد المحدثين  -جزء  / 25 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
اﻹمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية  -جزء  / 26 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
عبد الرحمن ابن الجوزي  -شيخ الزهاد وإمام الوعاظ  -جزء  / 27 -سلسلة أعﻼم الفقهاء كامل ﷴ ﷴ عويضة
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
عبد ﷲ بن المبارك  -جزء  / 28 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
فاروق عبد المعطي ،الدكتور
العز بن عبد السﻼم  -سلطان العلماء  -جزء  / 29 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
الفقهاء الحاج علي ،الدكتور
الفضيل بن عياض التميمي  -إمام الحرم وشيخ الحجاز  -جزء  / 30 -سلسلة أعﻼمعصام ﷴ
كامل ﷴ ﷴ عويضة
مالك بن أنس  -إمام دار الهجرة  -جزء  / 31 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
الماوردي  -الفقيه الشافعي  -جزء  / 32 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
اﻹمام ﷴ بن الحسن الشيباني  -محدثا وفقيها  -جزء  / 33 -سلسلة أعﻼم الفقهاء عز الدين حسين الشيخ ،الدكتور
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -إمام اﻷئمة  -جزء  / 34 -سلسلة أعﻼم الفقهاء كامل ﷴ ﷴ عويضة
كامل ﷴ ﷴ عويضة
النسائي  -سيد أهل الحديث  -جزء  / 35 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
كامل ﷴ ﷴ عويضة
اﻹمام النووي  -شيخ المحدثين والفقهاء  -جزء  / 36 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
عصام ﷴ الحاج علي ،الدكتور
بشر بن الحارث الحافي  -المحدث الزاهد جزء  / 37 -سلسلة أعﻼم الفقهاء
حلمي علي شعبان
مجموعة قصص اﻷنبياء للفتيان 1/20
حلمي علي شعبان
ﷴ رسول ﷲ )ص( مجموعة قصص اﻷنبياء 1 -
حلمي علي شعبان
آدم ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 2 -
حلمي علي شعبان
إدريس ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 3 -
حلمي علي شعبان
نوح ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 4 -
حلمي علي شعبان
هود ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 5 -
حلمي علي شعبان
صالح ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 6 -
حلمي علي شعبان
إبراهيم ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 7 -
حلمي علي شعبان
لوط ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 8 -
حلمي علي شعبان
شعيب ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 9 -
حلمي علي شعبان
إسماعيل ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 10 -
حلمي علي شعبان
إسحاق ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 11 -
حلمي علي شعبان
أيوب ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 12 -
حلمي علي شعبان
يعقوب ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 13 -
حلمي علي شعبان
يوسف ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 14 -
حلمي علي شعبان
يونس ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 15 -
حلمي علي شعبان
موسى ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 16 -
حلمي علي شعبان
داود ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 17 -
حلمي علي شعبان
سليمان ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 18 -
حلمي علي شعبان
زكريا ويحيى ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 19 -
حلمي علي شعبان
عيسى ) ع ( مجموعة قصص اﻷنبياء 20 -
حلمي علي شعبان
سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 1/25
حلمي علي شعبان
غزوة بدر الكبرى  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 1 -
حلمي علي شعبان
معركة أحد  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 2 -
حلمي علي شعبان
غزوة اﻷحزاب  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 3 -
حلمي علي شعبان
غزوة بني المصطلق  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 4 -
مجموعة من الباحثين

سير وتراجم ,دراسات

160 978-2-7453-1786-1
200 978-2-7453-1787-8

2.50
X

2.50

243 978-2-7453-1788-5

2.50

176 978-2-7453-1789-2

2.50

200 978-2-7453-1790-8
200 978-2-7453-1791-5

2.50
X

2.50

144 978-2-7453-1792-2

3.00

265 978-2-7453-1793-9

2.50

230 978-2-7453-1794-6

2.50

250 978-2-7453-1795-3

2.50

370 978-2-7453-1796-0

2.00

216 978-2-7453-1797-7

2.00

330 978-2-7453-1798-4

2.00

176 978-2-7453-1799-1

3.00

132 978-2-7453-1800-4

3.00

231 978-2-7453-1801-1

2.50

184 978-2-7453-1802-8

2.50

196 978-2-7453-1803-5

2.50

200 978-2-7453-1804-2

3.00

195 978-2-7453-1805-9

3.00

250 978-2-7453-1806-6

2.50

214 978-2-7453-1807-3

2.50

268 978-2-7453-1808-0

2.50

205 978-2-7453-1809-7

3.00

220 978-2-7453-1810-3

2.00

148 978-2-7453-1811-0

3.00

184 978-2-7453-1812-7

3.00

290 978-2-7453-1813-4

2.50

185 978-2-7453-1814-1

2.50

180 978-2-7453-1815-8

3.00

243 978-2-7453-1816-5

3.00

176 978-2-7453-1817-2

2.50

260 978-2-7453-1818-9

2.50

160 978-2-7451-3332-8

3.00
30.00

24 978-2-7451-1231-6
200 978-2-7453-1881-3

X

3.00

300 978-2-7453-1882-0

X

1.50

400 978-2-7453-1883-7

X

1.50

350 978-2-7453-1884-4

X

1.25

400 978-2-7453-1885-1

X

1.50

400 978-2-7453-1886-8

X

1.50

300 978-2-7453-1887-5

X

1.50

400 978-2-7453-1888-2

X

1.25

450 978-2-7453-1889-9

X

1.00

400 978-2-7453-1890-5

X

1.50

400 978-2-7453-1891-2

X

1.50

400 978-2-7453-1892-9

X

1.50

400 978-2-7453-1893-6

X

1.50

300 978-2-7453-1894-3

X

1.50

450 978-2-7453-1895-0

X

1.00

300 978-2-7453-1896-7

X

1.50

400 978-2-7453-1897-4

X

1.50

300 978-2-7453-1898-1

X

1.50

300 978-2-7453-1899-8

X

1.50

300 978-2-7453-1900-1

X

1.50

400 978-2-7453-1901-8

X

1.25

400 978-2-7453-1902-5

X

1.25

500 978-2-7453-1903-2

X

1.25

600 978-2-7453-1904-9

X

1.25

35.00

13 978-2-7453-0932-3
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سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
سيرة نبوية
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سيرة نبوية
سيرة نبوية
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مغازي
مغازي
مغازي
مغازي
مغازي

2001

ISBN

سعة

600 978-2-7453-1905-6

X

600 978-2-7453-1906-3

X

600 978-2-7453-1907-0

X

600 978-2-7453-1908-7

X

600 978-2-7453-1909-4

X

600 978-2-7453-1910-0

X

600 978-2-7453-1911-7

X

400 978-2-7453-1912-4

X

500 978-2-7453-1913-1

X

400 978-2-7453-1914-8

X

500 978-2-7453-1915-5

X

500 978-2-7453-1916-2

X

350 978-2-7453-1917-9

X

500 978-2-7453-1918-6

X

600 978-2-7453-1919-3

X

400 978-2-7453-1920-9

X

600 978-2-7453-1921-6

X

400 978-2-7453-1922-3

X

600 978-2-7453-1923-0

X

500 978-2-7453-1924-7

X

400 978-2-7453-1925-4

X

900 978-2-7453-1926-1

X

900 978-2-7453-1927-8

X

900 978-2-7453-1928-5

X

900 978-2-7453-1929-2

X

900 978-2-7453-1930-8

X

900 978-2-7453-1931-5

X

900 978-2-7453-1932-2

X

900 978-2-7453-1933-9

X

900 978-2-7453-1934-6

X

900 978-2-7453-1935-3

X

900 978-2-7453-1936-0

X

900 978-2-7453-1937-7

X

900 978-2-7453-1938-4

X

900 978-2-7453-1939-1

X

900 978-2-7453-1940-7

X

900 978-2-7453-1941-4

X

900 978-2-7453-1942-1

X

900 978-2-7453-1943-8

X

900 978-2-7453-1944-5

X

900 978-2-7453-1945-2

X

900 978-2-7453-1946-9

X

900 978-2-7453-1947-6

X

900 978-2-7453-1948-3

X

900 978-2-7453-1949-0

X

900 978-2-7453-1950-6

X

900 978-2-7453-1951-3

X

900 978-2-7453-1952-0

X

900 978-2-7453-1953-7

X

900 978-2-7453-1954-4

X

900 978-2-7453-1955-1

X

900 978-2-7453-1956-8

X

900 978-2-7453-1957-5

X

900 978-2-7453-1958-2

X

900 978-2-7453-1959-9

X

900 978-2-7453-1960-5

X

900 978-2-7453-1961-2

X

900 978-2-7453-1962-9

X

900 978-2-7453-1963-6

X

900 978-2-7453-1964-3

X

900 978-2-7453-1965-0

X

900 978-2-7453-1966-7

X

900 978-2-7453-1967-4

X

900 978-2-7453-1968-1

X

900 978-2-7453-1969-8

X

978-2-7453-0931-6

8

السعر $عنوان الكتاب
صلح الحديبية  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 5 -
1.25
فتح خيبر  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 6 -
1.25
سرية مؤتة  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 7 -
1.25
فتح مكة  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 8 -
1.25
غزوة حنين  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 9 -
1.25
غزوة تبوك  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 10 -
1.25
سقوط دومة الجندل  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 11 -
1.25
حرب الردة-يوم اليمامة  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 12 -
1.75
فتح الحيرة  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 13 -
1.50
معركة اليرموك  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 14 -
1.75
فتح دمشق  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 15 -
1.50
معركة البويب  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 16 -
1.50
معركة القادسية  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 17 -
1.75
معركة أجنادين  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 18 -
1.50
فتح بيت المقدس  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 19 -
1.25
فتح المدائن  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 20 -
1.75
سقوط فارس  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 21 -
1.25
فتح مصر  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 22 -
1.50
فتح نهاوند  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 23 -
1.25
فتح المغرب وشمال إفريقيا  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 24 -
1.50
فتح اﻷندلس  -سلسلة معارك وفتوحات إسﻼمية 25 -
1.50
 78.35سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 1/96
أبو بكر الصديق  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 1 -
1.00
عمر بن الخطاب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 2 -
1.00
عثمان بن عفان  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 3 -
1.00
علي بن أبي طالب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 4 -
1.00
عمر بن عبد العزيز  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 5 -
1.25
سعد بن أبي وقاص  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 6 -
0.80
طلحة بن عبيد ﷲ  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 7 -
1.00
الزبير بن العوام  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 8 -
0.80
أبو عبيدة عامر بن الجراح  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 9 -
0.80
عبد الرحمن بن عوف  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 10 -
0.80
سعيد بن زيد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 11 -
0.90
حمزة بن عبد المطلب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 12 -
1.00
زيد بن حارثة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 13 -
0.80
سالم مولى أبي حذيفة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 14 -
0.70
عبد ﷲ بن جحش  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 15 -
0.80
عتبة بن غزوان  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 16 -
0.80
عبد ﷲ بن مسعود  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 17 -
0.80
المقداد بن عمرو  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 18 -
0.80
خباب بن اﻷرت  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 19 -
1.00
صهيب بن سنان الرومي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 20 -
0.70
بﻼل بن رباح الحبشي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 21 -
0.80
عمار بن ياسر  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 22 -
0.80
زيد بن الخطاب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 23 -
0.70
عثمان بن مظعون  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 24 -
0.80
أبو سبرة بن أبي رهم اﻷسلمي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 25 -
0.80
سعد بن معاذ  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 26 -
0.90
عباد بن بشر  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 27 -
0.80
ﷴ بن مسلمة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 28 -
1.00
عاصم بن ثابت  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 29 -
0.70
خالد بن زيد-أبو أيوب اﻷنصاري  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 30 -
0.70
أبي بن كعب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 31 -
0.80
عبد ﷲ بن رواحة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 32 -
0.80
بشير بن سعد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 33 -
0.80
عبادة بن الصامت  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 34 -
0.70
معاذ بن جبل  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 35 -
0.80
أسيد بن حضير  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 36 -
1.00
العباس بن عبد المطلب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 37 -
0.80
جعفر بن أبي طالب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 38 -
0.80
أبو سفيان بن الحارث  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 39 -
1.00
أسامة بن زيد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 40 -
0.80
سلمان الفارسي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 41 -
1.00
خالد بن سعيد بن العاص  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 42 -
0.80
أبو موسى اﻷشعري  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 43 -
0.80
شرحبيل ابن حسنة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 44 -
0.80
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ISBN

سعة

900 978-2-7453-1970-4

X

900 978-2-7453-1971-1

X

900 978-2-7453-1972-8

X

900 978-2-7453-1973-5

X

900 978-2-7453-1974-2

X

900 978-2-7453-1975-9

X

900 978-2-7453-1976-6

X

900 978-2-7453-1977-3

X

900 978-2-7453-1978-0

X

900 978-2-7453-1979-7

X

900 978-2-7453-1980-3

X

900 978-2-7453-1981-0

X

900 978-2-7453-1982-7

X

900 978-2-7453-1983-4

X

900 978-2-7453-1984-1

X

900 978-2-7453-1985-8

X

900 978-2-7453-1986-5

X

900 978-2-7453-1987-2

X

900 978-2-7453-1988-9

X

900 978-2-7453-1989-6

X

900 978-2-7453-1990-2

X

900 978-2-7453-1991-9

X

900 978-2-7453-1992-6

X

900 978-2-7453-1993-3

X

900 978-2-7453-1994-0

X

900 978-2-7453-1995-7

X

900 978-2-7453-1996-4

X

900 978-2-7453-1997-1

X

900 978-2-7453-1998-8

X

900 978-2-7453-1999-5

X

900 978-2-7453-2000-7

X

900 978-2-7453-2001-4

X

900 978-2-7453-2002-1

X

900 978-2-7453-2003-8

X

900 978-2-7453-2004-5

X

900 978-2-7453-2005-2

X

900 978-2-7453-2006-9

X

900 978-2-7453-2007-6

X

900 978-2-7453-2008-3

X

900 978-2-7453-2009-0

X

900 978-2-7453-2010-6

X

900 978-2-7453-2011-3

X

900 978-2-7453-2012-0

X

900 978-2-7453-2013-7

X

900 978-2-7453-2014-4

X

900 978-2-7453-2015-1

X

900 978-2-7453-2016-8

X

900 978-2-7453-2017-5

X

900 978-2-7453-2018-2

X

900 978-2-7453-2019-9

X

900 978-2-7453-2020-5

X

900 978-2-7453-2021-2

X

السعر $عنوان الكتاب
عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 45 -
0.80
عبد ﷲ بن حذافة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 46 -
0.80
عمير بن وهب الجمحي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 47 -
0.80
أبو ذر الغفاري  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 48 -
0.80
الطفيل بن عمرو  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 49 -
0.80
خالد بن الوليد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 50 -
0.80
عمرو بن العاص  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 51 -
1.00
سعيد بن عامر الجمحي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 52 -
0.80
نعيم بن مسعود  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 53 -
0.70
المغيرة بن شعبة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 54 -
0.80
سلمة بن اﻷكوع  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 55 -
0.80
أبو هريرة الدوسي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 56 -
0.80
حذيفة ابن اليمان  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 57 -
0.80
البراء بن مالك  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 58 -
0.80
عبد ﷲ بن سﻼم  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 59 -
0.80
سماك بن خرشة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 60 -
0.70
عياض بن غنم  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 61 -
0.80
عمرو بن الجموح  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 62 -
0.80
عمير بن سعد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 63 -
0.70
غالب بن عبد ﷲ  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 64 -
0.80
فرات بن حيان  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 65 -
0.80
القعقاع بن عمرو التميمي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 66 -
0.80
يزيد بن أبي سفيان  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 67 -
0.80
عكرمة بن أبي جهل  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 68 -
0.80
حكيم بن حزام  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 69 -
0.80
خبيب بن عدي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 70 -
0.80
الربيع بن زياد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 71 -
0.80
سراقة بن مالك  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 72 -
0.80
عبد ﷲ بن الزبير  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 73 -
0.80
أبو العاص بن الربيع  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 74 -
0.70
زيد بن سهل-أبو طلحة اﻷنصاري  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 75 -
0.80
عبد الرحمن بن أبي بكر  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 76 -
0.70
مصعب بن عمير  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 77 -
0.80
عبد ﷲ بن العباس  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 78 -
1.00
عدي بن حاتم  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 79 -
0.80
زيد بن ثابت اﻷنصاري  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 80 -
0.70
حبيب بن زيد  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 81 -
0.70
ثمامة بن أثال  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 82 -
0.70
ثابت بن قيس  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 83 -
0.80
أنس بن مالك  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 84 -
0.70
سهيل بن عمرو  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 85 -
0.80
ضرار بن اﻷزور  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 86 -
0.70
عبد ﷲ بن عمرو بن حرام  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 87 -
0.70
عمرو بن معديكرب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 88 -
0.80
المثنى بن حارثة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 89 -
0.80
النعمان بن مقرن  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 90 -
0.80
عويمر بن مالك-أبو الدرداء  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 91 -
1.00
جرير بن عبد ﷲ البجلي  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 92 -
0.80
سعد بن عبادة  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 93 -
0.80
مجزأة بن ثور  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 94 -
0.80
اﻷقرع بن حابس  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 95 -
0.70
سمرة بن جندب  -سلسلة أعمدة اﻹسﻼم 96 -
0.70
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قصص لﻼطفال

2010

كتب اﻻطفال
3.00

71 978-2-7451-7208-2
90 978-2-7453-2410-4

14.00

500 978-2-7453-2036-6

2.00

500 978-2-7453-2037-3

2.00

500 978-2-7453-2038-0

2.00

500 978-2-7453-2039-7

2.00

500 978-2-7453-2040-3

2.00

500 978-2-7453-2041-0

2.00

500 978-2-7453-2042-7

2.00

50 978-2-7453-2409-8

37.00

500 978-2-7453-2022-9

3.00

500 978-2-7453-2023-6

2.50

500 978-2-7453-2024-3

2.50

500 978-2-7453-2028-1

2.50

500 978-2-7453-2030-4

2.50

500 978-2-7453-2032-8

3.00

500 978-2-7453-2033-5

3.00

500 978-2-7453-2034-2

2.50
3.00

500 978-2-7453-2035-9
500 978-2-7453-2025-0

X

2.50

500 978-2-7453-2029-8

X

2.50

500 978-2-7453-2031-1

X

2.50

500 978-2-7453-2026-7

X

2.50

500 978-2-7453-2027-4

X

2.50

80 978-2-7453-2411-1

16.00

500 978-2-7453-2043-4

2.00

500 978-2-7453-2044-1

2.00

500 978-2-7453-2045-8

2.00

500 978-2-7453-2046-5

2.00

500 978-2-7453-2047-2

2.00

500 978-2-7453-2048-9

2.00

500 978-2-7453-2049-6

2.00

500 978-2-7453-2050-2

2.00

80 978-2-7453-2412-8

12.00

500 978-2-7453-2051-9

1.50

500 978-2-7453-2052-6

1.50

500 978-2-7453-2053-3

1.50

500 978-2-7453-2054-0

1.50

500 978-2-7453-2055-7

1.50

500 978-2-7453-2056-4

1.50

500 978-2-7453-2057-1

1.50

500 978-2-7453-2058-8

1.50

Hand in Hand We Can
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
مجموعة لون مع اﻷطفال  1/7أربعة ألوان
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع حيوانات الغابة
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع حيوانات المزرعة
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع الطيور
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع مخلوقات البحار
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع حيوانات الصحراء
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع حيوانات الثلج
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
لون مع الديناصورات
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
المجموعة التعليمية لﻸطفال  1/12أربعة ألوان
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
مذكرات طفولتي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم الرسم  -جزء أول
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم الرسم  -جزء ثاني
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷحرف  -جزء ثاني Learn and color with the Alphabets -
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷلوان
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف تدافع الحيوانات عن نفسها  -جزء أول
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف تدافع الحيوانات عن نفسها  -جزء ثاني
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
اﻷشكال الهندسية
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
التعداد مع المرح Counting With Fun -
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷحرف  -جزء أول  -عربي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷرقام
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
الحواس الخمس
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷحرف  -جزء ثاني  -عربي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
تعلم ولون مع اﻷحرف  -جزء أول Learn and color with the Alphabets -
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
مجموعة حكايتي لﻸطفال  1/8أربعة ألوان
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
جزاء اﻹحسان
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
عاقبة الطمع
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
النمر العجوز والمنظار المقرب
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
اﻷمنيات الثﻼث
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
المهر الصغير يعبر النهر
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
عاقبة نكران الجميل
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
من جد وجد
أحمد شمس الدين ورسوم نبيل قدوح
عاطفة اﻷم
زكريا كايا
مجموعة حكايات زكريا كايا التراثية  1/8أربعة ألوان
زكريا كايا
نابغة مملكة سبأ  -جزء  1من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
ملك اليمن السعيد  -جزء  5من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
أمير العمالقة  -جزء  6من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
السياف الدمشقي  -جزء  7من من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
ملك بابل المهيب  -جزء  8من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
كنوز كهف الحكمة  -جزء  2من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
أسرار غمام ديلمون  -جزء  3من حكايات زكريا كايا
زكريا كايا
عندليب الغيب  -جزء  4من حكايات زكريا كايا
عمر جهاد بيضون
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لوحات تعليمية Posters -
حيوانات الثلج ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
مخلوقات الصحراء ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
الديناصورات ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
عجائب الدنيا السبع ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي (  L'Alphabetاﻷحرف-فرنسي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
أنا وجسدي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
جدول الضرب ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
جدول القسمة ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
جدول الجمع ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
جدول الطرح ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف أصلي  -ذكور  -عربي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
قدوح
Comment
وسيم بيضون ونبيل
je fais
كيف أصلي  -ذكور  -فرنسي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي  la Prièreﷴ
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف أصلي  -إناث  -عربي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
Commentقدوح
وسيم بيضون ونبيل
je fais
كيف أصلي  -إناث  -فرنسي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي  la Prièreﷴ
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف أتوضأ  -ذكور-عربي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
اﻵﻻت الموسيقية الشرقية ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
اﻵﻻت الموسيقية الغربية ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون عادي
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
حيوانات الثلج ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
مخلوقات الصحراء ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
الديناصورات ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
عجائب الدنيا السبع ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
أنا وجسدي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
قدوح
Comment
وسيم بيضون ونبيل
je fais
كيف أصلي  -ذكور  -فرنسي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس  la Prièreﷴ
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
كيف أصلي  -إناث  -عربي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس
Commentقدوح
وسيم بيضون ونبيل
je fais
كيف أصلي  -إناث  -فرنسي ) بوستر  /لوحة تعليمية ( كرتون ملبس  la Prièreﷴ
ﷴ وسيم بيضون ونبيل قدوح
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موضوع

سنة

المجﻼت والدوريات النادرة
سلسلة عالم المعرفة 1/374
مجلة الشريعة والدراسات اﻻسﻼمية (2017-1984) 1/110
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
مجلة العلوم اﻻجتماعية  (2017-1973) 1/150مع فهرس
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
المجلة العربية للعلوم اﻻدارية (2017-1993) 1/60
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
المجلة العربية للعلوم اﻻنسانية  (2017-1981) 1/140مع فهرس
دوريات-مجﻼت
الكويت
مجلة اﻻيمان (1955 - 1953) 1/2
دوريات-مجﻼت
الكويت
مجلة البعثة (1954-1947) 1/9
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
المجلة التربوية (2017-1984) 1/123
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
مجلة الحقوق  41م 152ج من 1977لغاية 2017
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
حوليات اﻵداب والعلوم اﻻجتماعية 2014 - 1980 - 1/400
دوريات-مجﻼت
جامعة الكويت
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  (2017-1975) 1/166مع فهرس
دوريات-مجﻼت
الكويت
مجلة الرائد (1954-1952) 1/3
دوريات-مجﻼت
الكويت
مجلة الصحة المدرسية 1م )(1961-1959
دوريات-مجﻼت
جامعة البلمند  -بيروت
سلسلة فهارس المخطوطات العربية في اﻻديرة اﻻورثوذكسية 1/13
دوريات-مجﻼت
جامعة البلمند  -بيروت
مجلة كرونوس  1/31لبنان
دوريات-مجﻼت
الجامعة اللبنانية  -بيروت
مجلة فن وعمارة 2014-2006 1/6
دوريات-مجﻼت
دار الشؤون الثقافية -العراق
مجلة اﻻستشراق 1990-1987 1/4
دوريات-مجﻼت
فواز طرابلسي
مجلة بدايات 15 1/17ج  2017-2012فكرية ثقافية
دوريات-مجﻼت
جامعة البلمند  -بيروت
مجلة حوليات كلية اﻻداب  1/17لبنان
دوريات-مجﻼت
الجامعة اللبنانية  -بيروت
مجلة دراسات اكاديمية 2015-2003 1/3
دوريات-مجﻼت
المؤسسة العامة لﻶثار والتراث
مجلة سومر اﻻثرية  1/61عربي/انكليزي )الطبعة اﻻصلية(
دوريات-مجﻼت
الجامعة اللبنانية  -بيروت
مجلة العلوم اﻻجتماعية  2/18لبنان
دوريات-مجﻼت
ﷴ رشيد رضا ،الشيخ
مجلة المنار 1/34
إتحاد المصارف العربية قانون وإدارة مصرفية
الموسوعة المصرفية القانونية واﻹدارية والمالية 1/32
دوريات-مجﻼت
الهيئة العامة لقصور الثقافة
سلسلة الذخائر  %5 - 2012 - 1995 1/208تصوير
دوريات-مجﻼت
د/حميد لحمر
الفهرس الوصفى لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية باقليم الرشيدية 2009 1/4
دوريات-مجﻼت
د/عبد ﷲ الجيﻼنى
الفهرس الوصفى لمخطوطات خزانة المسجد اﻻعظم بوزان المغرب 2008 - 2008 1/3
دوريات-مجﻼت
معهد المخطوطات
مجلة معهد المخطوطات العربية  - 2011 - 1955 1/57طبعة ثانية
دوريات-مجﻼت
لجنة الخدمات الثقافية
فهارس المكتبات والمخطوطات فى العالم  - 1954 - 1934 1/97مصورة
دوريات-مجﻼت
الجامعة اﻻمريكية بيروت
مجلة اﻻبحاث  - 2001 - 1948 1/75مصورة
دوريات-مجﻼت
عبد القادر القط
مجلة إبداع  %5 - 2002 - 1992 1/50تصوير
دوريات-مجﻼت
كلية اﻵداب جامعه الموصل العراق
مجلة آداب الرافدين  - 1974 - 1971 1/25مصورة
دوريات-مجﻼت
د/الطاهر أحمد مكى
مجلة أدب ونقد  - 2009 - 1984 1/100أصلية
دوريات-مجﻼت
دار المعارف
مجلة اقرأ  - 2001 - 1951 1/150أصلية
دوريات-مجﻼت
الشيخ ﷴ محمود علوان
مجلة اﻻسﻼم والتصوف  - 1962 - 1958 1/9مصورة
دوريات-مجﻼت
المجلس اﻻعلى الصوفى القاهرة
مجلة التصوف اﻻسﻼمى  %10 - 1999 - 1979 1/21تصوير
دوريات-مجﻼت
إبراهيم الدسوقى
مجلة الثقافة  - 1982 - 1973 1/22أصلية
دوريات-مجﻼت
سعد الدين وهبة
مجلة الثقافة الجديدة  - 1998 - 1970 1/25أصلية
دوريات-مجﻼت
النادى اﻻدبى –جدة
مجلة جذور للتراث  - 2011 - 1991 1/31أصلية
دوريات-مجﻼت
كلية اﻻداب ﷴ الخامس المغرب
مجلة دراسات المغربية  %20 - 2014 - 1987 1/17تصوير
دوريات-مجﻼت
أحمد حسن الزيات
مجلة الرسالة  - 1953 - 1933 1/40مصورة
دوريات-مجﻼت
د/بطرس غالى
مجلة السياسة الدولية  - 2014 - 1965 1/49أصلية
دوريات-مجﻼت
ثروت أباظة
مجلة الشعر  - 2006 - 1976 1/32أصلية
دوريات-مجﻼت
لطفى الخولى
مجلة الطليعة  - 1977 - 1965 1/50أصلية
دوريات-مجﻼت
أحمد مشاوى المعداوى
مجلة عالم الفكر  - 2012 - 1970 1/80أصلية
دوريات-مجﻼت
القاهرة
مجلة فصول 1/33
دوريات-مجﻼت
د/فؤاد زكريا
مجلة الفكر المعاصر  - 1971 - 1965 1/20أصلية
دوريات-مجﻼت
ﷴ ابرهيم بوعلو
مجلة فكر ونقد  - 2000 - 1997 1/12أصلية
دوريات-مجﻼت
مصطفى جبارى
مجلة قاف صاد  - 2012 - 2004 1/11أصلية
دوريات-مجﻼت
احمد حمروش
مجلة الكاتب  %10 - 1980 - 1961 1/55تصوير
دوريات-مجﻼت
كلية اﻻداب جامعة بغداد
مجلة كلية اﻵداب جامعة بغداد  - 1990 - 1959 1/42مصورة
دوريات-مجﻼت
يحيي حقى
مجلة المجلة  %10 - 1971 - 1957 1/50تصوير
دوريات-مجﻼت
مجمع اللغة العربية المصرى
مجلة مجمع اللغة العربية المصرية  %10 - 2013 - 1934 1/124تصوير
دوريات-مجﻼت
المجمع العلمى العراقى
مجلة مجمع اللغة العراقي  - 2005 - 1950 1/75مصورة
دوريات-مجﻼت
د/ﷴ خلف ﷲ
مجلة معهد الدراسات العربية  - 2013 - 1969 1/55أصلية
دوريات-مجﻼت
د/ابراهيم الغيص
مجلة منار اﻻسﻼم  - 1998 - 1976 1/60أصلية
دوريات-مجﻼت
وزارة اﻻعﻼم العراقية
مجلة المورد  - 2010 - 1971 1/50مصورة
دوريات-مجﻼت
عبد العزيز مناف
مجلة الموقف العربي  - 1988 - 1977 1/23أصلية
دوريات-مجﻼت
جرجى زيدان
مجلة الهﻼل  %30 - 2010 - 1892 1/240تصوير
دوريات-مجﻼت
مركز البحوث والدرسات التاريخية –جامعة القاهرة
مجلة وقائع تاريخية  - 2012 - 2004 1/16أصلية
دوريات-مجﻼت
د/زكى ﷴ حسن
موسوعة اﻻنساب والفنون واﻻثار اﻻسﻼمية  - 1955 - 1937 1/10أصلية
دوريات-مجﻼت
الهيئة المصرية العامة للكتاب  -مصر
مجلة ابداع 2002-1983 1/9
دوريات-مجﻼت
دار اﻻجتهاد  -لبنان
مجلة اﻻجتهاد 2003-1988 1/60
دوريات-مجﻼت
اتحاد الكتاب العرب  -سوريا
مجلة اﻵداب اﻻجنبية 2008-1973 1/136
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978-2-7452-1375-0

توزيع صافي 1,000.00

978-2-7452-1366-0

توزيع صافي 400.00

978-2-7452-1376-0

توزيع صافي 600.00

978-2-7452-0735-0

توزيع صافي 2,400.00

978-2-7452-1652-0

توزيع صافي 200.00

978-2-7452-1651-0

توزيع صافي 350.00

978-2-7452-1367-0

توزيع صافي 2,300.00

978-2-7452-1649-0

توزيع صافي 250.00

عنوان الكتاب
مجلة اﻻدباء العرب 2 1/8م 1972-1971
مجلة افاق علمية 1991-1985 1/34
مجلة اكتوبر 18 1/211م 1980-1976
مجلة ألف 1991 1/5
مجلة 1983-1982 1/5 2000
مجلة اﻷن 2 1/11م 1990-1989
مجلة الباحث 10 1/52م 1988-1978
مجلة بتروغرام 1971-1961 1/11
مجلة التراث العربي 2008-1978 1/109
مجلة تراث اﻻنسانية 9 1/81م 1971-1963
مجلة الثقافة العالمية 2012-1982 1/164
مجلة حوار 9 1/27م 1967-1962
مجلة الحياة التشكيلية 2007-1980 1/77
مجلة الحياة المسرحية 11 1/63م 2008-1977
مجلة حياتك 7 1/34م 1961-1957
مجلة دراسات 4 1/8م 1994-1990
مجلة دراسات اشتراكية 24 1/171م 1986-1972
مجلة الدوحة اصدار 1986-1976 4/128 1
مجلة الدوحة اصدار 2012-2007 1/52 2
مجلة دبوجين )مصباح الفكر( 1978-1956 79-1
مجلة الرأي 1 1/8م 1972
مجلة السينما 2 1/13م 1970-1969
مجلة شؤون فلسطينية 1983-1971 1/137
مجلة شؤون عربية 1983-1981 1/28
مجلة موسوعة الشباب 1975-1970 1/64
مجلة الشعر 5 1/20م 1965-1964
مجلة الصفر 7 1/29م 1988-1986
مجلة طبيبك الخاص 2008-1969 1/480
مجلة الطليعة 13 1/151م 1977-1965
مجلة عالم المرأة 5 1/57م 1975-1972
المجلة العربية السعودية  1/64في 16م 1983-1976
المجلة العربية السعودية ط1981-1975 1/40 2
مجلة العلوم 17 1/190م 1972-1956
مجلة الغد 2 1/6م 1959-1953
مجلة الفكر المعاصر 1971-1965 1/80
مجلة الفكر المعاصر 2 1/9م 1975-1974
مجلة الفكر العربي 1992-1978 1/68
مجلة الفنون 1 1/3م 1971
مجلة الفيصل 16 1/63م 1982-1977
مجلة القصة 1965-1964 1/20
مجلة القضايا المعاصرة 3 1/8م 1972-1969
مجلة الفكر اﻻستراتيجي العربي 1993-1981 1/43
مجلة الكاتب الفلسطيني 1980-1978 1/12
مجلة الكاتب المصري 8 1/32م 1948-1945
مجلة الكتاب العربي 9 1/54م 1971-1964
مجلة كتاب العربي 2011-1984 1/85
مجلة الكتاب 12 1/82م 1953-1945
مجلة المجلة 1971-1957 1/178
مجلة المختار اﻻسﻼمي 44 1/283م 2006-1979
مجلة المختار من ريدرز دايجست 9 1/51م 1943
مجلة المسرح 13 1/74م 1970-1964
مجلة المصباح 1981-1980 1/41
مجلة المصطلحات العلمية والفنية 2002-1957 1/44
مجلة المقاصد  1/52في 11م 1986-1981
مجلة مواقف 22 1/74م 1994-1968
مجلة الواقع 1986-1981 1/10
مجلة الوحدة 1 1/6م 1980
مجلة الوعي العربي 2 1/11م 1977-1976
مجلة الوعي اﻻسﻼمي 1980-1965 1/194
مجلة الوقائع العربية 4 1/16م 1966-1963
مجموعة خطب جمال عبد الناصر 1966-1952 1/5
مجلة الفهرست 22) 1/36مجلد(
مجلة اﻻتصال والتنمية 1/18
مجلة تبين لﻸبحاث الفكرية والفلسفية 1/21
مجلة الحداثة 1/20
مجلة سياسات عربية 1/26
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ISBN

سعة

السعر$

978-2-7452-1299-0

توزيع صافي 1,200.00

978-2-7452-1650-0

توزيع صافي 350.00

978-2-7452-0738-0

توزيع صافي 3,200.00

978-2-7452-1353-0

توزيع صافي 2,800.00

978-1-100-100103

توزيع صافي 300.00

978-1-100-100105

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100106

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100107

توزيع صافي 100.00

978-1-100-100109

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100110

توزيع صافي 130.00

978-1-100-100112

توزيع صافي 1,300.00

978-1-100-100113

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100114

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100115

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100116

توزيع صافي 1,600.00

978-1-100-100119

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100120

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100122

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100123

توزيع صافي 1,600.00

978-1-100-100124

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100125

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100126

توزيع صافي 1,200.00

978-1-100-100127

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100128

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100130

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100132

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100134

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100135

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100137

توزيع صافي 5,000.00

978-1-100-100138

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100139

توزيع صافي 750.00

978-1-100-100140

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100142

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100143

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100144

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100145

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100146

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100147

توزيع صافي 1,200.00

978-1-100-100148

توزيع صافي 700.00

978-1-100-100149

توزيع صافي 600.00

978-1-100-100150

توزيع صافي 2,700.00

978-1-100-100151

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100152

توزيع صافي 140.00

978-1-100-100154

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100155

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100156

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100157

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100158

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100159

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100160

توزيع صافي 600.00

978-1-100-100162

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100163

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100164

توزيع صافي 2,700.00

978-1-100-100165

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100166

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100168

توزيع صافي 600.00

978-1-100-100169

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100170

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100171

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100173

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100174

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100176

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100177

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100179

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100180

توزيع صافي 1,500.00

978-1-100-100182

توزيع صافي 600.00
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عنوان الكتاب
مجلة شؤون اﻻوسط 40 1/144م 2012-1991
المركز العربي لﻼبحاث  -لبنان
مجلة عمران 1/21
مركز دراسات الوحدة العربية  -لبنان
المستقبل العربي (2014 - 1978) 1/32
مركز دراسات الوحدة العربية  -لبنان
مجلة المستقبل العربي 2014-1978 1/425
كلية اﻻداب جامعة القاهرة
المجلة العربية لعلم اﻻجتماع  - 2012 - 2008 1/10أصلية
حوليات مركز البحوث التاريخية  - 2011 - 2002 1/8أصلية مركز البحوث والدرسات التاريخية –جامعة القاهرة
وزارة الثقافة واﻻشاد القومى
روائع المسرح العالمى  - 1966 - 1962 1/20أصلية
احمد حمروش
مجلة افريقيا  - 1988 - 1986 1/2أصلية
جامعة ابن طفيل – المغرب
مجلة اﻻداب والعلوم اﻻنسانية  - 2009 - 1997 1/9أصلية
يوسف السباعى
مجلة اﻻدباء العرب  - 1972 - 1971 1/2أصلية
وزارة اﻻوقاف الجزائر
مجلة اﻻصالة  - 1982 - 1971 1/24أصلية
جامعة القاهرة
مجلة اﻻقتصاد والتجارة  - 1960 - 1953 1/8أصلية
المحاكم الشرعية – قطر
مجلة اﻻمة  - 1984 - 1980 1/12أصلية
د/يحيي الرخاوى
مجلة اﻻنسان والتطور  - 1988 - 1980 1/9أصلية
جمعية أنصار السنة
مجلة التوحيد  1393 1/42هـ  1434 -هـ  -أصلية
أحمد مشادى المعداوى
مجلة الثقافة العالمية  - 2001 - 1981 1/35أصلية
المنظمة العربية للتربية والثقافة
مجلة الثقافة العربية  - 1977 - 1973 1/2أصلية
حامد الجاسر
مجلة الخمسية  - 2011 - 2008 1/4أصلية
عبد المنعم الصاوى
مجلة الدراسات اﻻعﻼمية  - 2008 - 1975 1/30أصلية
د/ﷴ السيد غﻼب
مجلة الدراسات اﻻفريقية  - 2008 - 1972 1/29أصلية
رجاء النقاش
مجلة الدوحة  - 1986 - 1976 1/32أصلية
مصطفى الكثيرى
مجلة الذاكرة الوطنية  - 2011 - 2001 1/20أصلية
النادى اﻻدبى –جدة
مجلة الراوى  - 1993 - 1984 1/22أصلية
ابراهيم الطحاوى
مجلة الرسالة اﻹسﻼمية  - 1976 - 1973 1/7أصلية
د/رشاد رشدى
مجلة السينما والمسرح  - 1970 - 1964 1/12أصلية
عبد القادر القط
مجلة الشعر  - 1965 - 1964 1/5أصلية
احمد بهاء الدين
مجلة الشموع  - 1992 - 1986 1/5أصلية
مكرم ﷴ احمد
مجلة الصحفيون  - 1991 - 1990 1/3أصلية
احمد زكى
مجلة العربى  - 2009 - 1958 1/120أصلية
ادارة مجلة العصور
مجلة العصور الجديدة  - 2001 - 1999 1/10أصلية
منظمة اليونسكو
مجلة العلم والمجتمع  - 1989 - 1970 1/19أصلية
حسن فؤد
مجلة الغد  - 1985 - 1953 1/3أصلية
سهير القلماوى
مجلة الفنون  - 1971 - 1971 1/3أصلية
عبد الحميد يونس
مجلة الفنون الشعبية  - 1971 - 1965 1/5أصلية
عبد الرحمن فهمي
مجلة القاهرة  - 1998 - 1985 1/50أصلية
ثروت أباظة
مجلة القصة  - 2006 - 1976 1/28أصلية
محمود تيمور
مجلة القصة  - 1965 - 1964 1/5أصلية
عقيد/دسوقى عمر
مجلة المجاهد  - 2000 - 1980 1/30أصلية
منظمة اليونسكو
مجلة المجلة الدولية للعلوم اﻻجتماعية  - 1985 - 1970 1/16أصلية
المحكمة الدستورية
مجلة المحكمة الدستورة العليا  - 1995 - 1981 1/10أصلية
فؤاد صروف
مجلة المختار  - 1993 - 1943 1/100أصلية
مركز ترجمة اﻻهرام
مجلة المعرفة  - 1975 - 1971 1/21أصلية
لجنة الدفاع عن الثقافة العربية
مجلة المواجهة  - 1986 - 1983 1/3أصلية
اتحاد المؤرخون العرب -القاهرة
مجلة المؤرخ العربى  - 2012 - 1993 1/20أصلية
د/جمال أبو العزائم
مجلة النفس المطمئنة  - 1993 - 1984 1/16أصلية
مركز ترجمة اﻻهرام
مجلة الهدف  - 1980 - 1975 1/8 2000أصلية
د/عبد المنعم النمر
مجلة الوعى اﻹسﻼمي  - 1990 - 1965 1/70أصلية
د/فتح ﷲ الخطيب
مجلة الوعى العربى  - 1977 - 1976 1/3أصلية
د/ﷴ خلف ﷲ احمد
مجلة اليقظة العربية  - 1990 - 1985 1/15أصلية
منظمة اليونسكو
مجلة اليونسكو ) مكتبات (  - 1984 - 1970 1/14أصلية
الهيئة المصرية للكتاب
مجلة أعﻼم العرب  - 1973 - 1962 1/51أصلية
الجامعة اﻻمريكية
مجلة ألف البﻼغة المقارنة  - 2014 - 1981 1/34أصلية
شفيق الكمالى
مجلة آفاق عربية  - 1996 - 1975 1/78أصلية
جامعة الملك الحسن –المغرب
مجلة بصمات  - 1990 - 1986 1/5أصلية
د/فؤاد زكريا
مجلة تراث اﻻنسانية  - 1971 - 1963 1/14أصلية
كلية دار العلوم
مجلة حوليات كلية دار العلوم  - 1992 - 1969 1/14أصلية
عبد المنعم الزيادى
مجلة حياتك  - 1961 - 1958 1/15أصلية
دار اﻻفتاء المصرية
مجلة دار اﻻفتاء المصرية  - 2013 - 2009 1/15أصلية
دار الهﻼل
مجلة دراسات اشتراكية  - 1990 - 1972 1/47أصلية
مجمع البحوث اﻻسﻼمية
مجلة رسالة اﻻزهر  1401 1/5هـ 1402 -هـ  -أصلية
رفاعة الطهطاوى
مجلة روضة المدارس  1287 1/14هـ  1294 -هـ  -أصلية
الهيئة المصرية العامة للكتاب
مجلة عالم الكتاب  - 1998 - 1984 1/15أصلية
مؤسسة اﻻهرام
مجلة عالم المرأة  - 1974 - 1971 1/6أصلية
النادى اﻻدبى جدة
مجلة عبقر  - 2011 - 1998 1/10أصلية
النادى اﻻدبى –جدة
مجلة عﻼمات  - 2011 - 1991 1/74أصلية
ﷴ الدرويش
مجلة فكر  - 2009 - 2008 1/8أصلية
مركز الدراسات اﻻستراتيجية  -لبنان
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سنة

ISBN

السعر$

المؤلف

978-1-100-100185

توزيع صافي 500.00

محمود أمين العالم

سعة

978-1-100-100186

توزيع صافي 100.00

978-1-100-100187

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100188

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100189

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100190

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100193

توزيع صافي 1,200.00

978-1-100-100195

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100196

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100197

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100198

توزيع صافي 750.00

978-1-100-100200

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100202

توزيع صافي 750.00

978-1-100-100203

توزيع صافي 100.00

978-1-100-100206

توزيع صافي 250.00

978-1-100-100207

توزيع صافي 700.00

978-1-100-100210

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100211

توزيع صافي 1,500.00

978-1-100-100213

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100214

توزيع صافي 1,600.00

978-1-100-100215

توزيع صافي 3,500.00

978-1-100-100216

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100217

توزيع صافي 600.00

978-1-100-100218

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100219

توزيع صافي 700.00

978-1-100-100220

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100221

توزيع صافي 2,700.00

978-1-100-100223

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100224

توزيع صافي 4,200.00

978-1-100-100225

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100226

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100229

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100230

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100231

توزيع صافي 1,100.00

978-1-100-100233

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100234

توزيع صافي 2,200.00

978-1-100-100235

توزيع صافي 2,200.00

978-1-100-100236

توزيع صافي 750.00

978-1-100-100237

توزيع صافي 1,300.00

978-1-100-100238

توزيع صافي 1,200.00

978-1-100-100240

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100241

توزيع صافي 7,000.00

978-1-100-100242

توزيع صافي 5,000.00

978-1-100-100243

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100244

توزيع صافي 1,500.00

978-1-100-100245

توزيع صافي 4,200.00

978-1-100-100246

توزيع صافي 2,700.00

978-1-100-100247

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100248

توزيع صافي 2,500.00

978-1-100-100249

توزيع صافي 2,800.00

978-1-100-100250

توزيع صافي 3,500.00

978-1-100-100251

توزيع صافي 2,200.00

978-1-100-100252

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100253

توزيع صافي 1,200.00

978-1-100-100255

توزيع صافي 1,300.00

978-1-100-100256

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100257

توزيع صافي 700.00

978-1-100-100258

توزيع صافي 2,700.00

978-1-100-100259

توزيع صافي 5,000.00

978-1-100-100261

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100262

توزيع صافي 6,000.00

978-1-100-100263

توزيع صافي 1,400.00

978-1-100-100264

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100266

توزيع صافي 1,700.00

978-1-100-100267

توزيع صافي 1,000.00

978-1-100-100268

توزيع صافي 500.00

عنوان الكتاب
مجلة قضايا فكرية  - 1999 - 1985 1/14أصلية
احمد زين السقاف
مجلة كاظمة  - 1949 - 1948 1/1أصلية
كلية اداب تطوان
مجلة كلية اداب تطوان  - 2014 - 1986 1/17أصلية
احمد الصاوى
مجلة مجلتى  - 1937 - 1934 1/10أصلية
النادى اﻻدبى جدة
مجلة محاضرات  - 1993 - 1984 1/12أصلية
منظمة اليونسكو
مجلة مصباح الفكر ) ديوجين (  - 1989 - 1960 1/26أصلية
النادى اﻻدبى –جدة
مجلة نوافذ  - 2011 - 1997 1/40أصلية
محكمة النقض
مجموعة القواعد القانونية فى  25عام جنائى  - 1975 - 1958 1/4أصلية
محكمة النقض
مجموعة القواعد القانونية فى  25عام مدنى  - 1980 - 1957 1/4أصلية
مجمع اللغة العربية
مجموعة المصطلحات الفنية والعلمية  - 2003 - 1957 1/45أصلية
هشام الرجرجاى
مقدمات للكتاب المغاربى  - 2007 - 1993 1/9أصلية
ﷴ فؤاد ابراهيم
موسوعة التكنولوجيا  - 1980 - 1979 1/12أصلية
المجلس اﻻعلى للشئون اﻻسﻼمية – مصر
موسوعة الفقة اﻻسﻼمى  - 2011 - 1990 1/37أصلية
عبد ﷲ النديم
مجلة اﻻستاذ  - 1893 - 1892 1/2طبعة ثانية
الشيخ حمد الجاسر
مجلة اليمامة  - 1955 - 1953 1/4طبعة ثانية
حسن أنور المصرى
مجلة صحف ابو نظارة  - 1905 - 1879 1/10طبعة ثانية
جامعة ﷴ الخامس
مجلة البحث العلمى  %5 - 1995 - 1964 1/37تصوير
محمود حسن اسماعيل
مجلة الفن اﻻذاعى  %5 - 1994 - 1956 1/40تصوير
مركز الدرسات الشرقية  -جامعة القاهرة
مجلة رسالة المشرق  %5 - 2012 - 1991 1/25تصوير
ﷴ حافظ التجانى
مجلة طريق الحق  %5 - 1980 - 1951 1/32تصوير
جرجى زيدان
مجلة كتاب الهﻼل  %5 - 2007 - 1951 1/163تصوير
هيئة اﻻذاعة والمسرح والموسيقى
مجلة مسرحيات عالمية  %5 - 1972 - 1965 1/20تصوير
المركز القومى للبحوث اﻻجتماعية
المجلة اﻻجتماعية القومية  %10 - 1983 - 1964 1/20تصوير
د/عبد المنعم الشافعى
المجلة اﻻحصائية  %10 - 1975 - 1957 1/19تصوير
المركز القومى للبحوث الجنائية
المجلة الجنائية القومية  %10 - 1980 - 1958 1/23تصوير
د/حسين توفيق
مجلة اﻻدارة  %10 - 1989 - 1968 1/32تصوير
وزارة الداخلية – مصر
مجلة اﻻمن العام  %10 - 2014 - 1958 1/57تصوير
د/رشاد رشدى
مجلة الجديد  %10 - 1982 - 1972 1/40تصوير
الجمعية الجغرافية المصرية
مجلة الجغرافيا العربية  %10 - 2014 - 1968 1/63تصوير
يوسف السباعى
مجلة الرسالة الجديدة  %10 - 1958 - 1954 1/6تصوير
د/عبد القادر حاتم
مجلة العلوم السياسية  %10 - 1970 - 1956 1/16تصوير
المجمع المصرى للثقافة العلمية
مجلة المجمع المصري للثقافة العلمية  %10 - 1989 - 1930 1/56تصوير
د/محمود صادق بازرعة
مجلة المحاسبة والتأمين  %10 - 1995 - 1962 1/45تصوير
تونس
مجلة المعجمية  %10 - 2007 - 1985 1/16تصوير
د/مصطفى علوى جامعة القاهرة
مجلة النهضة  %10 - 2004 - 1999 1/30تصوير
المجلس القومى للثقافة المغرب
مجلة الوحدة  %10 - 1993 - 1984 1/50تصوير
جامعة الدول العربية
مجلة شئون عربية  %10 - 2013 - 1981 1/77تصوير
الهيئة المصرية العامة للكتاب
مجلة علم النفس  %10 - 2007 - 1987 1/20تصوير
كلية الدعوة اﻻسﻼمية ليبيا
مجلة كلية الدعوة اﻻسﻼمية  %10 - 2007 - 1984 1/25تصوير
أحمد حمزة
مجلة لواء اﻻسﻼم  %10 - 1983 - 1947 1/38تصوير
منظمة اليونسكو
مجلة مستقبل التربية  %10 - 1983 - 1973 1/11تصوير
الجمعية المصرية العامة لمصر المعاصرة
مجلة مصر المعاصرة  %10 - 2011 - 1910 1/130تصوير
وزارة اﻻوقاف
مجلة منبر اﻻسﻼم 1361 1/175هـ 1422 -هـ  %10 -تصوير
د/ﷴ عبد العزيز اسحاق
نهضة افريقيا  %10 - 1964 - 1957 1/15تصوير
مجموعة خريجي كلية العلوم
رسالة العلم  %15 - 1984 - 1934 1/47تصوير
نقابة المحامين
مجلة المحاماة اﻻهلية  %15 - 2003 - 1920 1/120تصوير
د/ابراهيم نصحى
المجلة المصرية التاريخية  %20 - 2011 - 1940 1/43تصوير
مجلس الدولة
فتاوى الرأى مجلس الدولة  %20 - 1982 - 1946 1/28تصوير
محكمة النقض
مجلة احكام النقض جنائى  %20 - 2002 - 1949 1/93تصوير
محكمة النقض
مجلة احكام النقض مدنى  %20 - 2002 - 1949 1/106تصوير
ادارة قضايا الحكومة
مجلة ادارة قضايا الحكومة  %20 - 2014 - 1957 1/116تصوير
كلية الحقوق جامعة عين شمس
مجلة العلوم القانونية واﻻقتصادية  %20 - 2002 - 1959 1/43تصوير
مجلس الدولة
مجلة القضاء اﻻدارى  %20 - 1973 - 1946 1/22تصوير
مجلس الدولة
مجلة المحكمة اﻻدارية العليا  %20 - 1976 - 1955 1/34تصوير
د/عبد العزيز القوصى
مجلة صحيفة التربية  %20 - 2003 - 1948 1/54تصوير
على ﷴ الصباغ
مجلة كنوز الفرقان  %20 - 1953 - 1948 1/5تصوير
مجلس الدولة
مجلة مجلس الدولة  %20 - 1980 - 1950 1/14تصوير
د/حامد سلطان
المجلة المصرية للقانون الدولى  %25 - 2006 - 1945 1/62تصوير
الخضر حسين
مجلة اﻻزهر 1349 1/175هـ 1430 -هـ  %30 -تصوير
كلية آداب القاهرة
مجلة كلية آداب القاهرة  %40 - 1977 - 1933 1/35تصوير
كلية الحقوق جامعة القاهرة
مجلة القانون واﻻقتصاد  %50 - 2007 - 1931 1/120تصوير
د/البرت تايﻼ المانيا
مجلة فكر وفن  %50 - 1991 - 1963 1/26تصوير
اﻻدارة الثقافة لجامعة الدول العربية
مجلة مؤتمر اﻻثار فى البﻼد العربية  %50 - 1971 - 1947 1/6تصوير
عبد المسيح انطاكي
مجلة العمران  - 1916 - 1907 1/15مصورة
الجمعية اﻻسﻼمية للخدمات الثقافية العراق
البﻼغ  - 1981 - 1966 1/50مصورة
الشيخ على الخاقاني النجف
البيان  - 1950 - 1946 1/10مصورة
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سنة

ISBN

السعر$

المؤلف

978-1-100-100269

توزيع صافي 100.00

اتحاد طﻼب جامعة ابراهيم باشا

سعة

عنوان الكتاب
الشروق  - 1952 - 1951 1/2مصورة
اﻻكاديمية الملكية -المغرب
المجلة اﻻكاديمية  - 2007 - 1982 1/25مصورة
سﻼمة موسى
المجلة الجديدة  - 1940 - 1929 1/34مصورة
جامع زيتونة تونس
المجلة الزيتونية  - 1955 - 1936 1/8مصورة
اسكندر مكارويس
المجلة الشهرية  - 1926 - 1925 1/6مصورة
وزارة الثقافة – المغرب
المناهل  - 1986 - 1974 1/50مصورة
مركز الثقافة اﻻيراني
المنتدى  - 1978 - 1978 1/2مصورة
وزارة الثقافة والفنون – العراق
تكملة المعاجم العربية  - 2001 - 1978 1/11مصورة
جمعية ال البيت –اﻻردن
مجلة المنارة  - 1997 - 1996 1/2مصورة
كلية آداب اﻻسكندرية
مجلة اداب اﻻسكندرية  - 1989 - 1943 1/34مصورة
يوسف الخال
مجلة ادب  - 1963 - 1962 1/3مصورة
يوسف فرج صالح
مجلة اﻻتحاد اﻻسرائيلى  - 1928 - 1924 1/13مصورة
ادارة مجلة اﻻجيال
مجلة اﻻجيال  - 1898 - 1897 1/12مصورة
سليم فيفين
مجلة اﻻخاء  - 1928 - 1924 1/22مصورة
اتحاد الكتاب العرب دمشق
مجلة اﻻداب اﻻجنبية  - 1994 - 1974 1/50مصورة
امين الخولى
مجلة اﻻدب  - 1969 - 1956 1/22مصورة
ﷴ اسماعيل عبد النبي
مجلة اﻻرشاد 1351 1/2هـ  - 1354 -مصورة
د/ﷴ لبيب ذهنى
مجلة اﻻسرة القضائية  - 1938 - 1936 1/4مصورة
امين عبد الرحمن
مجلة اﻻسﻼم  - 1993 - 1932 1/150مصورة
بشارة افندى سعيد
مجلة اﻻصﻼح  1/1يناير  - 1882اكتوبر  - 1882مصورة
د/منصور فهمى باشا
مجلة اﻻمانة  - 1947 - 1946 1/1مصورة
ادارة مجلة اﻻمل
مجلة اﻻمل  - 1926 - 1925 1/5مصورة
حسن حسنى
مجلة اﻻنسان 1301 1/3هـ  1302 -هـ  -مصورة
الشركة الشرقية للصحافة باريس
مجلة الباحث  - 1994 - 1978 1/17مصورة
احمد جﻼل
مجلة الباشكاتب  1/10مارس  - 1934اغسطس  - 1934مصورة
عبد القادر حمزة
مجلة البﻼغ اﻻسبوعى  - 26/11/1930 - 26/11/1926 1/20مصورة
محمود ابو الغيض المنوفى
مجلة البهلول  1/13يونيو  - 1947ديسمبر  - 1947مصورة
عبد الرحيم البرقوقى
مجلة البيان  - 1921 - 1911 1/9مصورة
ابراهيم اليازجى
مجلة البيان  - 1898 - 1897 1/2مصورة
عﻼل الفاسى المغرب
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دوريات-مجﻼت

عبد المنعم شميس

دوريات-مجﻼت

مجمع اللغة العلمى السورى

دوريات-مجﻼت

محرم فهيم

دوريات-مجﻼت

عوض واصف

دوريات-مجﻼت

سعيد رمضان

دوريات-مجﻼت

لويس شيخو

دوريات-مجﻼت

سليم سركيس

دوريات-مجﻼت

عبد العزيز اﻻسﻼمبولى

دوريات-مجﻼت

ﷴ كرد على

دوريات-مجﻼت

فؤاد صروف

دوريات-مجﻼت

يعقوب صروف

دوريات-مجﻼت

ﷴ رشيد رضا

دوريات-مجﻼت

احمد نجيب قناوى

دوريات-مجﻼت

عبد القدوس اﻻنصارى

دوريات-مجﻼت

محمود ابو النصر

دوريات-مجﻼت

ﷴ توفيق

دوريات-مجﻼت

اﻻمانة العامة ﻻتحاد المؤرخين العرب

دوريات-مجﻼت

كلية اﻻداب قسم تاريخ جامعة القاهرة

دوريات-مجﻼت

اتحاد الناشرين العرب

دوريات-مجﻼت

عبد العزيز جاويش

دوريات-مجﻼت

الشيخ/الخضر حسين

دوريات-مجﻼت

الشيخ حامد الفقى

دوريات-مجﻼت

ادارة الهلوسة

دوريات-مجﻼت

مديرية الوثائق الملكية الرباط

دوريات-مجﻼت

الكسندرا ملتيادى

دوريات-مجﻼت

محمود المراغى

دوريات-مجﻼت

احمد ابو شادى

دوريات-مجﻼت

بنين جونسون

دوريات-مجﻼت

الجامعة المستنصرية  -العراق

دوريات-مجﻼت

ملف الصحافة الدار البيضاء

دوريات-مجﻼت

د/جاك اسحاق بغداد

دوريات-مجﻼت

احمد ابراهيم ﷴ

دوريات-مجﻼت

ﷴ الفاسى

دوريات-مجﻼت

د/مصطفى السباعى

دوريات-مجﻼت

انيس خﻼط

دوريات-مجﻼت

جريدة حمارة منيتي

دوريات-مجﻼت

توفيق الصائع

دوريات-مجﻼت

عباس محمود العقاد

دوريات-مجﻼت

مديرية اﻵثار العامة – دمشق

دوريات-مجﻼت

سامح الحصرى

دوريات-مجﻼت

كلية آداب عين شمس

دوريات-مجﻼت

كلية بنات عين شمس

دوريات-مجﻼت

ﷴ ﷴ المدنى

دوريات-مجﻼت

ادارة مجلة سركيس

دوريات-مجﻼت

سنة

ISBN

سعة

السعر$

978-1-100-100408

توزيع صافي 350.00

978-1-100-100410

توزيع صافي 200.00

978-1-100-100411

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100412

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100413

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100415

توزيع صافي 100.00

978-1-100-100417

توزيع صافي 100.00

978-1-100-100418

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100419

توزيع صافي 2,200.00

978-1-100-100421
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978-1-100-100423
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978-1-100-100429

توزيع صافي 900.00

978-1-100-100430

توزيع صافي 500.00

978-1-100-100431

توزيع صافي 1,000.00
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معهد التربية

دوريات-مجﻼت

نقابة المعلمين

دوريات-مجﻼت

ابو الفتح الفقى

دوريات-مجﻼت

احمد فهمى ابو خير

دوريات-مجﻼت

د/يوسف كرم

دوريات-مجﻼت

عبد ﷲ النديم

دوريات-مجﻼت

حسن دوحى

دوريات-مجﻼت

أنستاس الكرملى

دوريات-مجﻼت

مجمع اللغة اﻻردني

دوريات-مجﻼت

حملى عبد المسيح

دوريات-مجﻼت

ﷴ الصادق عرجون

دوريات-مجﻼت

د/ﷴ على مكى ,حسين مؤنس

دوريات-مجﻼت

مؤسسة فرانكلين

دوريات-مجﻼت

المركز القومى للدراسات

دوريات-مجﻼت

مجمع البحوث اﻻسﻼمية
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جامعة دمشق
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ISBN

سعة
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السعر $عنوان الكتاب

موضوع

سنة

منشورات إتحاد المصارف العربية )توزيع حصري(
أبحاث قانونية مقارنة )عقد المفتاح في اليد(
اﻻتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية تجارب وخبرات
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
اﻻجراءات التي قامت بها السلطات النقد العربية لتنفيذ مقرارات لجنة بازل
إدارة  /مصارف
M.H.BOULDOUKAIN
Management of Correspondent banking
 Modernمصارف
, riskالدكتور
طاهر موسى
اﻻدارة الحديثة للمخاطر في العمل المصرفي management in banking and finance
مصارف
س الهواري
ادارة اﻻزمات في بورصات اﻻوراق المالية
مصارف إسﻼمية
سمير الشاهد ,الدكتور/الغريب ناصر
ادارة اﻻصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي واﻻسﻼمي
إدارة  /مصارف
ﷴ عزت عبد الحميد
اﻻدارة باﻻهداف والنتائج في الجهاز المصرفي
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
اﻻساليب الحديثة لتقييم اداء العاملين في المصارف وتخطيط المسار الوظيفي
صالح حسين قانون وإدارة مصرفية
اساليب ممارسة وادارة السلطة في الشركات /قضايا عامة
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
استراتيجيات تنشيط البورصات العربية والربط بينها
مصارف
 Strategyالمصارف العربية
إتحاد
استراتجية العمل المصرفي الدولي of international banking business
إدارة  /مصارف
شكور شعﻼن/جيمس بروكز
استراتيجية المصارف العالمية والعربية
دراسات إقتصادية
نبيل حشاد ,الدكتور
استقﻼلية البنوك المركزية بين التاييد
إدارة  /مصارف
فاروق يوسف مصطفى
اﻻسس الفنية لمنح اﻻئتمان في المصارف الصناعية
إدارة  /مصارف
البساط
المصارف
اﻻسواق المالية الدولية وبورصات اﻻوراق المالية و سياسات تكوين محفظة اﻻوراق المالية في هشام
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
اﻻصﻼح المصرفي في الوطن العربي ضروراته ومعوقاته
مصارف
إتحاد المصارف العربية
إعادة هندسة التعاون اﻻقتصادي والمصرفي العربي
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
اﻻعتماد المستندي
دراسات إقتصادية
كامل الوادي
اعتمادات المستندية والتشريعات المنظمة لها
إدارة  /مصارف
جاك صابونجي
اعتمادات مستندية خاصة scpecial documentary credits
إدارة  /مصارف
مؤتمر ابو ظبي
ندوة انسياب اﻻموال العربية الى الى اجهزة ومؤسسات التمويل العربية  -ابو ظبي
مصارف
,الدكتورReading in
financial
طاهر موسى
بحوث في اﻻقتصاد المالي واﻻدارة العامة economics and public administration
مصارف
موسى ,الدكتور
Reading
بحوث في العمل المصرفي والتمويل الحديث  in modern banking and financeطاهر
مصارف
إتحاد المصارف العربية
بحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة وابعادها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية stand
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
برامج اﻻصﻼح اﻻقتصادي ودور المصارف العربية
إدارة  /مصارف
عبد اللطيف العراقي
برنامج ادارة المصارف
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
برنامج التسويق المصرفي
مصارف
إتحاد المصارف العربية
برنامج تقييم المشروعات من وجهة النظر المصرفية  /ليبيا 76
مصارف إسﻼمية
RACHA M.ARAB
Banques
GHAYAD
Islamiques : Défi de la performance et de la gouvernance
إدارة  /مصارف
ربيع قيس ,الدكتور
private banking a legal and practical comparative study
مصارف
عماد صالح سﻼم ,الدكتور
البنوك العربية والكفاءة اﻻستثمارية
إدارة  /مصارف
فريدي باز ,الدكتور/جورج أبي صالح ,اﻻستاذ
بورصة اﻻوراق المالية وادارة المحافظ
قانون
الياس ناصيف ,الدكتور
البيوع البحرية
إدارة  /مصارف
أحمد سفر ,الدكتور
التأمينات العينية الرهن العقاري والبيع بالوفاء
مصارف
راسم سميح عبد الرحيم
التجارة اﻻلكترونية في خدمة التجارة والمصارف العربية
مصارف
دانيال ديب
التجارة اﻻلكترونية والخدمات المالية عبر اﻻنترنت Comerce and internt banking
مصارف
إتحاد المصارف العربية
تحرير تجارة الخدمات في الوطن العربي
قانون
صالح السعد ,الدكتور
التحقيق في غسل اﻻموال وتمويل اﻻرهاب
إدارة  /مصارف
ﷴ عزت عبد الحميد
التحليل المالي لميزانية مصرف تجاري
 Successionإدارة  /مصارف
Maroun A.Sarouh
تخطيط اﻻحﻼل الوظيفي ونقل المعرفة planning and knowledge transfer in banks
إدارة  /مصارف
ﷴ عبد المجيد/ﷴ صالح مناصفي/خالد أمين ع
التدقيق واﻷمان والرقابة في ظل استخدام الحاسبات اﻻلكترونية
إدارة  /مصارف
ماهر واكد
التدقيق المصرفي من الناحية العملية
إدارة  /مصارف
السيد عبده ناجي
تسويق الخدمات المصرفية  -اﻻسس والتطبيق العملي في البنوك
قانون
صالح السعد ,الدكتور
التعاون الدولي في مكافحة غسل اﻻموال وتمويل اﻻرهاب
قانون
مظهر مصطفى حﻼوي
التفاوض المصرفي
دراسات إقتصادية
عدنان الشهدي
تقريب المصطلحات المصرفية العربية
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
Techniques And Methodology OF Baank Rating
إدارة  /مصارف
حمدﷲ النابلسي/بسام عطاري/عدنان الهندي/فؤا
التمويل اﻻسكاني في الوطن العربي
إدارة  /مصارف
)BOTعبد الفتاح صالح ,الدكتور
رشدي صالح
التمويل المصرفي لمشروعات البنية التحتية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
Project
 / Financingمصارف
إدارة
usingالعربية
المصارف
the
تمويل مصرفي لمشروعات بصيغة رأس مال مبادر venture capital mechanisimإتحاد
إدارة  /مصارف
عطية مهدي سليمان/حيدر غيبة/ابراهيم المختار
التنمية الصناعية
قانون
أحمد سفر ,الدكتور
جرائم غسل اﻻموال وتمويل اﻻرهاب في التشريعات العربية
قانون
حسام محمود لطفي/عمر الفاروق الحسين/حسام الدين
الجوانب القانونية في ظل استخدام الحاسب
مصارف
الحكم والعولمة  -مقاربة مالية واقتصادية IBRAHIM AKKOUM Governance and globalization
مصارف
Goodالعربية
Governanceالمصارف
إتحاد
الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية العربيةin Arab Banking
Sound
corporateمصارف
إدارة /
,الدكتوران
governance
ورمضان الشراح
in banks
سمير الشاهد
الحكم المؤسساتي السليم في المصارف والمؤسسات المالية and finance
theمصرفية
hawalaوإدارة
,الدكتور قانون
in the
internationalسفر
أحمد
الحوالة في نظام المدفوعات العالمي وعﻼقتها بتبيض اﻻموال payment sys
قانون
عدنان بن حيدر بن درويش
حوكمة الشركات ودور مجلس اﻻدارة
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
الخبراء المصرفيون العرب
إدارة  /مصارف
عادل رزق ,الدكتور
دعائم اﻻدارة اﻻسترايجية لﻼستثمار
A guideإدارة  /مصارف
Nicolas
to rating
دليل التصنيف اﻻئتماني باللغة Photiadesbanks, financial institutions and corporates
إدارة  /مصارف
مارون سروع
دليل تصميم نماذج الحوافز A toolkit for designing staff incentive schemes
مصارف
صالح حسين
دليل البنوك في كشف غسل اﻻموال
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978-2-7452-0564-0

إتحاد المصارف 22.00

978-2-7452-0567-0

إتحاد المصارف 8.00

978-2-7452-0665-0

إتحاد المصارف 20.00

978-2-7452-0650-0

إتحاد المصارف 10.00

 98 978-2-7452-0570-0إتحاد المصارف 15.00
 47 978-2-7452-0572-0إتحاد المصارف 25.00
 120 978-2-7452-0571-0إتحاد المصارف 12.00
 71 978-2-7452-0573-0إتحاد المصارف 20.00
 94 978-2-7452-0574-0إتحاد المصارف 20.00
978-2-7452-0575-0

إتحاد المصارف 15.00

 45 978-2-7452-0576-0إتحاد المصارف 25.00
 68 978-2-7452-0580-0إتحاد المصارف 20.00
 82 978-2-7452-0519-0إتحاد المصارف 20.00
 109 978-2-7452-0518-0إتحاد المصارف 15.00
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مصارف

دراسات إقتصادية

2006
2004
2002
2002

2005

2001

2001
2004
2004
2003

2008
2006
2004
2003
2003
2000
2002
2006
2006

2003
2008
2010

2006
2000
2006
2004
2003
2002
2003
2007
2006
2004
2005
2004

ISBN
978-2-7452-0577-0
978-2-7452-0581-0
978-2-7452-0666-0
978-2-7452-0582-0
978-2-7452-0521-0
978-2-7452-0653-0
978-2-7452-0583-0
978-2-7452-0584-0
978-2-7452-0585-0
978-2-7452-0651-0
978-2-7452-0587-0
978-2-7452-0590-0
978-2-7452-0588-0
978-2-7452-0589-0
978-2-7452-0591-0
978-2-7452-0593-0
978-2-7452-0592-0
978-2-7452-0657-0
978-2-7452-0595-0
978-2-7452-0596-0
978-2-7452-0594-0
978-2-7452-0597-0
978-2-7452-0598-0
978-2-7452-0599-0
978-2-7452-0603-0
978-2-7452-0604-0
978-2-7452-0606-0
978-2-7452-0605-0
978-2-7452-0607-0
978-2-7452-0652-0
978-2-7452-0608-0
978-2-7452-0610-0
978-2-7452-0609-0
978-2-7452-0611-0
978-2-7452-0615-0
978-2-7452-0614-0
978-2-7452-0526-0
978-2-7452-0654-0
978-2-7452-0617-0
978-2-7452-0624-0
978-2-7452-0618-0
978-2-7452-0515-0
978-2-7452-0516-0
978-2-7452-0619-0
978-2-7452-0623-0
978-2-7452-0522-0
978-2-7452-0620-0
978-2-7452-0621-0
978-2-7452-0664-0
978-2-7452-0625-0
978-2-7452-0626-0
978-2-7452-0627-0
978-2-7452-0628-0
978-2-7452-0629-0
978-2-7452-0632-0
978-2-7452-0568-0
978-2-7452-0688-0
978-2-7452-0633-0
978-2-7452-0634-0
978-2-7452-0635-0
978-2-7452-0636-0
978-2-7452-0684-0
978-2-7452-0637-0
978-2-7452-0638-0
978-2-7452-0639-0
978-2-7452-0685-0

المؤلف

السعر $عنوان الكتاب
سعة
دليل المصطلحات العربية المصرفية الموحدة
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
نبيل حشاد ,الدكتور
 28إتحاد المصارف  30.00دليلك للتصنيف اﻻئتماني الخارجي والداخلي/الجزء الرابع بازل 2
قانون
نبيل حشاد ,الدكتور
 36إتحاد المصارف  30.00دليلك الى الرقابه الداخليه والخارجيه في المصارف
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
 90إتحاد المصارف  12.00الدمج المصرفي
مصارف إسﻼمية
دور الصيرفة اﻻسﻼمية  -تعبئة الموارد واﻻدوات المالية اﻹسﻼمية الحديثةأحمد سفر ,الدكتور/عبد الحميد ابو موسى
 56إتحاد المصارف 25.00
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
 78إتحاد المصارف  15.00دور المصارف العربية في التخصصية وتطوير اﻻسواق المالية
إسﻼمية
The
مصارف
role ofABD
islamic
GHAFAR
banking
ISMAIL
resource
& ISMAIL
mobilization
دور المصارف اﻻسﻼمية في تعبئة الموارد ]انكليزي[ B.AHMAD
 53إتحاد المصارف 25.00
معاجم لغوية
حسن النحفي
زينة المصطلحات اﻻقتصادية
إتحاد المصارف 7.00
قانون
حسين النوري
سر المهنة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف  15.00السرية المصرفية
إدارة  /مصارف
جورج عشي
سوق القطع اﻻجنبي واﻻعتمادات المستندي
إتحاد المصارف 4.00
إدارة  /مصارف
مصطفى كمال السيد طايل ,الدكتور
 70إتحاد المصارف  20.00الصناعة المصرفية في ظل العولمة
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
الصناعة المصرفية العربية وعالم تمويل الحديث
إتحاد المصارف 7.00
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف  10.00الصناعة المصرفية العربية في عالم المعلوماتية واﻻتصاﻻت الحديثة
مصارف
إتحاد المصارف العربية
 54إتحاد المصارف  15.00الصناعة المصرفية العربية  -وتحديات القرن 21
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
 64إتحاد المصارف  20.00الصيرفة الخاصة في العمل المالي الحديث
دراسات إقتصادية
إتحاد المصارف العربية
الصيرفة الشاملة  -مفهومها ووظائفها مع اﻻشارة الى بعض التجارب العالمية
إتحاد المصارف 7.00
مصارف
الياس ناصيف ,الدكتور
إتحاد المصارف  10.00عقد ايجار الصناديق الحديدية
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
العمليات المصرفية والدولية International banking transactions
إتحاد المصارف 8.00
إدارة  /مصارف
وحيد بشنق ,الدكتور
 47إتحاد المصارف  25.00العمليات المالية المصرفية اﻻلكترونية
إدارة  /مصارف
موسى عبد العزيز شحادة
عمليات المراجعة المصرفية
إتحاد المصارف 5.00
مصارف إسﻼمية
أحمد سفر ,الدكتور
 57إتحاد المصارف  20.00العمل المصرفي اﻻسﻼمي  -اصوله
إدارة  /مصارف
هاورد درايفا ,الدكتور/ترجمة مظهر حﻼوي
 42إتحاد المصارف  40.00فن وعلم التفاوض المصرفي
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف  10.00في خدمة التكامل اﻻقتصادي العربي
مصارف
إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف  10.00قضايا مصرفية معاصرة ضمان القروض ضمان ائتمان الصادرات ضمان الودائع المصرفية
مصارف
إتحاد المصارف العربية
 51إتحاد المصارف  20.00القطاع المالي العربي في مواجهة عصر اﻻندماج والتملك
إدارة  /مصارف
قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية سمير ﷴ الشاهد/طارق عبد العال حماد
إتحاد المصارف 25.00
دراسات إقتصادية
جاك صابونجي
القواعد والتعامﻼت الدولية المتعلقة باعتمدات الجهوز
إتحاد المصارف 8.00
قانون
حسين النوري
الكتمان المصرفي اصوله وفلسفته
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
عدنان الهندي/احمد عبد الفتاح/عادل الحافي/خطار
إتحاد المصارف  12.00مؤسسات ضمان الودائع المصرفية
إدارة  /مصارف
عادل رزق ,اﻻستاذ
 51إتحاد المصارف  25.00مبادىء واسس ادارة التحديات في عصر العولمة
إدارة  /مصارف
خالد أمين عبد ﷲ/خليل ﷴ حسن الشماع
إتحاد المصارف  20.00المحاسبة اﻻدارية
إدارة  /مصارف
سمير ﷴ الشاهد/طارق عبد العال حماد
 56إتحاد المصارف  20.00المحاسبة عن العمليات المصرفية الحديثة
مصارف
حافظ كامل الغندور
 72إتحاد المصارف  20.00محاور التحديث الفعال في المصارف العربية ) فكر مابعد الحداثة(
إدارة  /مصارف
جورج نهاد ابو جريش/خشان يوسف رشوان
 74إتحاد المصارف  20.00المدخل الى مصارف اﻻنترنت
إدارة  /مصارف
علي ﷴ عبد الوهاب ,الدكتور
المدخل السلوكي في اﻻدارة )نظرة متكاملة(
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
المصارف العربية
إتحادFuture
إتحاد المصارف or Arab Banks In Face of External and Internal lending Problems 12.00
مصارف
إتحاد المصارف العربية
 81إتحاد المصارف  10.00مستقبل التعامل بين مصارف عربية واجنبية
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
مشاكل اﻻئتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام
 140إتحاد المصارف 7.00
مصارف إسﻼمية
المصارف اﻻسﻼمية العمليات وادارة المخاطر والعﻼقة مع المصارف المركزية والتقليدية أحمد سفر ,الدكتور
 67إتحاد المصارف 20.00
مصارف
ﷴ نبيل ابراهيم
المصارف والسيولة وعمليات التغطية الدولية
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
 47إتحاد المصارف  25.00المصارف العربية والنجاح في عالم متغير
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
 40إتحاد المصارف  30.00المصارف العربية والعودة الى المستقبل
إدارة  /مصارف
إتحاد المصارف العربية
المصارف العربية  -التحديات والطريق
إتحاد المصارف 7.00
مصارف
إتحاد المصارف العربية
 64إتحاد المصارف  12.00المصارف العربية تحديات الحاضر والمستقبل
مصارف
إتحاد المصارف العربية
 60إتحاد المصارف  15.00مصارف الغد
إدارة  /مصارف
أحمد سفر ,الدكتور
إتحاد المصارف  10.00المصارف المتخصصة في لبنان وبعض الدول العربية واﻷوروبية
قانون
جورج قرم وﷴ فنيش وغيرهم
 94إتحاد المصارف  10.00المصارف المتعثرة ووسائل المعالجة
إدارة  /مصارف
أحمد سفر ,الدكتور
إتحاد المصارف  20.00المصارف واﻻسواق المالية التقليدية واﻻسﻼمية في البلدان العربية
دراسات إقتصادية
غسان عياش
 86إتحاد المصارف  12.00المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي
مصارف
جاك صابونجي
 65إتحاد المصارف  12.00المصطلحات التجارية الدولية الحديثة Incoterms 2000
إدارة  /مصارف
ﷴ عبد الوهاب أنور
معدﻻت اﻻداء كوسيلة لرفع كفاءة المصرف
إتحاد المصارف 5.00
إدارة  /مصارف
ﷴ عباس حجازي
المعلومات كأساس ﻻتخاذ القرارات في المصارف
إتحاد المصارف 5.00
أحمد سفر ,الدكتور قانون وإدارة مصرفية
 47إتحاد المصارف  25.00مكافحة غسل اﻻموال في البلدان العربية money laundering in the arab countries
إدارة  /مصارف
بيسنت فهمي
 14إتحاد المصارف  75.00موسوعة ادارة المخاطر المصرفية  1/5بعلبة Credit Risk Mangement
قانون
خالد أمين عبد ﷲ
إتحاد المصارف  75.00موسوعة التوريق المصرفي للديون  -الممارسة  1/3بعلبة
إدارة  /مصارف
هشام البساط وآخرون
إتحاد المصارف  35.00موسوعة أجهزة الوساطة المالية 1/4
إدارة  /مصارف
خالد أمين عبدﷲ/ﷴ الشطي
 76إتحاد المصارف  10.00موسوعة اجهزة الوساطة المالية  /الجزء اﻻول
إدارة  /مصارف
عبد القادر الشيخ عدنان المبارك/ابراهيم مختار
إتحاد المصارف  10.00موسوعة اجهزة الوساطة المالية  /الجزء الثاني
إدارة  /مصارف
هشام البساط/ﷴ مصطفى شبندر
موسوعة اجهزة الوساطة المالية  /الجزء الثالث
إتحاد المصارف 8.00
إدارة  /مصارف
هشام البساط/أحمد باصي
موسوعة اجهزة الوساطة المالية  /الجزء الرابع
إتحاد المصارف 7.00
يونس عرب ,المحامي قانون وإدارة مصرفية
إتحاد المصارف  80.00موسوعة القانون وتقنية المعلومات 1/3
يونس عرب ,المحامي قانون وإدارة مصرفية
 51إتحاد المصارف  20.00موسوعة القانون وتقنية المعلومات ج ) -1-قانون الكوميوتر (Cyber Law
موسوعة القانون وتقنية المعلومات ج ) -2-جرائم الكمبيوتر واﻻنترنت Cyber Crimesيونس عرب ,المحامي قانون وإدارة مصرفية
إتحاد المصارف 30.00
Dataعرب ,المحامي قانون وإدارة مصرفية
موسوعة القانون وتقنية المعلومات ج ) -3-الخصوصية وحماية البيانات  Protectionيونس
إتحاد المصارف 30.00
رياض فتح ﷲ بصلة قانون وإدارة مصرفية
 49إتحاد المصارف  60.00موسوعة كشف التزييف والتزوير1/2
إتحاد المصارف العربية
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موضوع

سنة

معاجم لغوية

2006
2007
2005
2005

2009
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2001
2006
2004
2010

2000
2000
2000

2007
2000
2003
2004

2005
2002
2002

2001

2006
2001

2003
2009
2002

2002
2001
2002
2002
2003

ISBN
978-2-7452-0644-0
978-2-7452-0640-0
978-2-7452-0641-0
978-2-7452-0642-0

السعر $عنوان الكتاب
سعة
إتحاد المصارف  10.00النشاط المصرفي من الوجهة القانونية في التشريعات
النظام المحاسبي الموحد للمصارف العربية التجارية
إتحاد المصارف 6.00
 55إتحاد المصارف  12.00الهندسة المالية واهميتها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية
الوحدات المصرفية الخارجية بالدول العربية
إتحاد المصارف 6.00

اضغط هنا لتحميل قائمة منشورات دار النفائس اﻻردن
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المؤلف
سعد أحمد بركات

موضوع
قانون

ﷴ نبيل إبراهيم

إدارة  /مصارف

إتحاد المصارف العربية

دراسات إقتصادية
إدارة  /مصارف

سنة

