العنوان

المؤلف

الناشر

الموضوع

الدراسات العربية فى أوروبا

سعيد البحيرى

زهراء الشرق

العلوم العربية اإلسالمية

مصادر التراث العربي

صبرى المتولى

زهراء الشرق

الفهارس والببليوجرافيات

الدراسات الصوتية عند العلماء العرب

حسام البهنساوى

زهراء الشرق

اللغات

المستشرقون و القرآن

ابراهيم عوض

دار القاهرة

االستشراق والمستشرقون

النقود االسالمية و أهميتها

عاطف منصور محمد

زهراء الشرق

النقود اإلسالمية

اآلثار االسالمية فى الجزيرة العربية

عبد هللا كامل موسى

زهراء الشرق

اآلثار اإلسالمية

العمارة األندلسية  -عمارة المياه

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

المدخل إلى دراسة المصطلحات المعمارية

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

موسوعة العمارة الفاطمية ( 2ج).

محمد عبد الستار عثمان

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

تطور الماذن فى الجزائر

عبد الكريم عزوق

دار القاهرة

العمارة اإلسالمية

الرمزية الدينية فى الزخرفة االسالمية

عبد الناصر ياسين

زهراء الشرق

الفنون اإلسالمية

موسوعة النقود جـ 1

عاطف منصور محمد

زهراء الشرق

النقود اإلسالمية

بحوث ودراسات فى العمارة االسالمية ( 2ج).

محمد حمزة الحداد

دار القاهرة

العمارة اإلسالمية

فن الصور الشخصية فى العهد العثماني

ربيع حامد خليفة

دار القاهرة

الفنون اإلسالمية

العمارة االسالمية فى مصر  -كريزويل

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

سلسلة العمارة االسالمية  -المسجد جـ 1

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

سلسلة العمارة االسالمية  -القبة جـ 2

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

سلسلة العمارة االسالمية  -الرواق جـ 3

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

سلسلة العمارة االسالمية  -االسبلة جـ 4

محمد حمزة الحداد

زهراء الشرق

العمارة اإلسالمية

الصنج الزجاجية

رافت محمد النبراوى

زهراء الشرق

الفنون اإلسالمية

فن التذهيب العثمانى فى المصاحف االثرية

شادية الدسوقى

زهراء الشرق

الخط العربي

الكتابات االثرية على المعادن

شبل ابراهيم عيد

دار القاهرة

الفنون اإلسالمية

فن النحت و االستنساخ

فاروق محمد شرف

دار القاهرة

الفنون اإلسالمية

اثر الحضارة السلجوقية ( 3ج).

منى محمد بدر

دار القاهرة

التاريخ اإلسالمي

تطور الخط العربى

محمد عمر بشينه

زهراء الشرق

الخط العربي

الحياة العلمية فى القرن ال  9هـ  -ط 2

يحى محمود جنيد

زهراء الشرق

العلوم العربية اإلسالمية

دراسات و رسائل فى تاريخ المدينة

عبد الرازق عيسى

زهراء الشرق

التاريخ اإلسالمي

الحركة العلمية فى المدينة

محمد على فهيم بيومى

دار القاهرة

العلوم العربية اإلسالمية

المدارس فى مكه خالل العصرين

على الدهاس

دار القاهرة

التعليم

دور مصر فى الحياة العلمية بالحجاز

محمد على فهيم بيومى

دار القاهرة

العلوم العربية اإلسالمية

الواقدى و منهجه في كتاب المغازى

طارق أبو الوفا

دار القاهرة

التاريخ اإلسالمي

نحو علم مخطوطات عربى

عبد الستار الحلوجى

زهراء الشرق

المخطوطات

التراث العلمى للحضارة االسالمية

كرم حلمى فرحات

دار القاهرة

العلوم العربية اإلسالمية

التاريخ و المؤرخون فى بالد الشام

جمال فوزى محمد

زهراء الشرق

التراجم

فهرس المخطوطات المصورة ( 2ج).

عبد الرحمن الحذيفى

دار القاهرة

الفهارس والببليوجرافيات

الضبط البيلوجرافى عند المسلمين

عبد الرحيم القطبان

دار القاهرة

الفهارس والببليوجرافيات

كتب التراجم في التراث العربى

داليا عبد الستار الحلوجى

زهراء الشرق

التراجم

التراث الطبي العربي و الصيدلة

بركات محمد مراد

زهراء الشرق

الطب

جابر بن حيان مدرسة كيميائية أسست العلم الحديث

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الكيمياء

أسس علم الفلك في الحضارة االسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الفلك

علوم اإلسالم إبداعات وإكتشافات مغتصبة

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

العلوم العربية اإلسالمية

أسس الرياضيات الحديثة في الحضارة اإلسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الرياضيات

طب الباطنة في الحضارة اإلسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الطب

طب االسنان في الحضارة االسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الطب

دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة
اليونانية  :أبو قراط ( 2ج)

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

التراجم

طب العيون في الحضارة اإلسالمية أسس واكتشافات

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الطب

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الطب

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الطب

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الفلسفة

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الفلسفة

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الفلسفة

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

الشريعة اإلسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

التاريخ اإلسالمي

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

التاريخ اإلسالمي

علوم الحضارة اإلسالمية ودورها في الحضارة اإلنسانية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

العلوم العربية اإلسالمية

األسر العلمية ظاهرة فريدة في الحضارة اإلسالمية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

العلوم العربية اإلسالمية

رائد راكان قاسم

المكتب الجامعي الحديث

الجغرافيا

رائد راكان قاسم

المكتب الجامعي الحديث

الجغرافيا

سعد رمضان الجبوري

المكتب الجامعي الحديث

الفنون اإلسالمية

الطب النفسي في الحضارة اإلسالمية ( تنظير وتأسيس
وابداع
مقالة في النقرس ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي حجة
الطب في العالم منذ زمانه
المدارس الفلسفية في الفكر اإلسالمي ( الكندي
والفارابي رؤية جديدة )
مدارس علم الكالم في الفكر اإلسالمي المعتزلة
واألشاعرة وأثرها في تطور علم الحوار
الفكر الفلسفي اليوناني وأثره في الفكر اإلسالمي
منهاج العابدين أخر تصنيف لحجة اإلسالم أبي حامد
الغزالي
في حوار الحضارات ( المسلمون واألخر حوار وتبادل
حضاري )
تاريخ كمبيردج لإلسالم المجتمع والحضارة اإلسالمية (
العلم )

اإلعجاز الجغرافي الفلكي في القرآن الكريم وأسرار
الحروف المقطعة بين الحضارات القديمة والعلم الحديث
دراسات في الفكر الجغرافي الحضارات القديمة
والحضارة العربية اإلسالمية
األخشاب واستخداماتها الحضارية

خالد الحربي

المكتب الجامعي الحديث

العلوم العربية اإلسالمية

الجماعات والمدارس العلمية في الحضارة اإلسالمية

رائد راكان قاسم

المكتب الجامعي الحديث

الجغرافيا

رائد راكان قاسم

المكتب الجامعي الحديث

الجغرافيا

رائد راكان قاسم

المكتب الجامعي الحديث

الجغرافيا

مصطفي شعبان

المكتب الجامعي الحديث

اللغات

التطور والتجديد في األدب العباسي

حمدي الشيخ

المكتب الجامعي الحديث

األدب العربي

التطور والتجديد في األدب اإلسالمي واألموي

حمدي الشيخ

المكتب الجامعي الحديث

األدب العربي

أبحاث ودراسات في النحو العربي

خير الدين فتاح عيسي

المكتب الجامعي الحديث

اللغات

موسوعة أعالم الفلك والفيزياء

مخلص الريس

دار الماليين-جامعة دمشق

التراجم

الحضارة العربية اإلسالمية

عمار محمد النهار

دار الماليين-جامعة دمشق

التاريخ اإلسالمي

الخط العربي  :نشأته-مبادئه-استخداماته

عبدالناصر ونوس

دار الماليين-جامعة دمشق

الخط العربي

تاريخ العلوم الطبية

لجنة وزارة التعليم العالي

دار الماليين-جامعة دمشق

الطب

تاريخ الفن اإلسالمي

عبداللطيف عبدالحميد العاني

دار الماليين-جامعة دمشق

الفنون اإلسالمية

مجلة دوائر االبداع كوكبة علماء الفلك في بالد الشام من
7-1

نخبة من اساتذة جامعة دمشق

دار الماليين-جامعة دمشق

الدوريات

اإلشارات والتنبيهات ( 3ج).

ابن سينا

دار المعارف

الفلسفة اإلسالمية

المستشرقون

نجيب العقيقي

دار المعارف

االستشراق والمستشرقون

فنون الشرق األوسط

نعمت إسماعيل

دار المعارف

الفنون اإلسالمية

قطوف من تاريخ الطب

بول غليونجي

دار المعارف

الطب

أطلس العالم للشريف االدريسي قمة ما بلغته الحضارة
العربية اإلسالمية من تطور في علم الخرائط
األصالة واإلبداع ألخرائطي في الحضارة العربية
اإلسالمية الشريف اإلدريسي ( 560-493هـــ -1100/
1166م )
الماء واألرض والحياة بين اإلعجاز العلمي في القرآن
الكريم والمعارف الجغرافية الحديثة (دراسة مقارنة في
الفكر الجغرافي )
من اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم دراسة لغوية
أسلوبية في مناسبة اللفظ لسياق الحال

تهافت التهافت

ابن رشد ؛ تحقيق سليمان دنيا

دار المعارف

الفلسفة اإلسالمية

أساطين علم االجتماع من العرب والمسلمين

عبداللطيف عبدالحميد العاني

دار الكتب العلمية

التراجم

الحضارة اإلسالمية في القرن الثاني الهجري

علي زوين

دار الكتب العلمية

التاريخ اإلسالمي

مدارس بغداد في العصر العباسي

عماد عبدالسالم

دار الكتب العلمية

التعليم

معالم بغداد اإلدارية والعمرانية

صالح أحمد العلي

دار الكتب العلمية

العمارة اإلسالمية

الكتابة التأريخية في القرن السادس الهجري في بغداد

باسم سلمان

دار الكتب العلمية

التأريخ والمؤرخون

الحياة العلمية في بغداد في القرن السادس الهجري

عبدالعزيز خضير

دار الكتب العلمية

العلوم العربية اإلسالمية

العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجري

فهمي عبدالرزاق سعد

دار الكتب العلمية

األحوال االجتماعية

إحصاء العلوم

الفارابي

المكتبة العصرية

العلوم العربية اإلسالمية

مصباح الحلك في علم الفلك

عبدهللا بن إبراهيم البوبكري

المكتبة العصرية

الفلك

أبجد العلوم

صديق بن حسن خان القنوجي

المكتبة العصرية

العلوم العربية اإلسالمية

كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة

مجدالدين الفيوزآبادي

المكتبة العصرية

اللغات

آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها

الفارابي

المكتبة العصرية

الفلسفة اإلسالمية

الجمع بين رأيي الحكيمين أفالطون وأرسطو

الفارابي

المكتبة العصرية

الفلسفة اإلسالمية

مشاهير أطباء العرب والحضارة اإلسالمية
األصالة واإلبداع الخرائطي في الحضارة العربية
اإلسالمية الشريف اإلدريسي ( 560-493هـــ -1100/
1166م )
أطلس العالم للشريف االدريسي قمة ما بلغته الحضارة
العربية اإلسالمية من تطور في علم الخرائط

عالء الدين الصغير

شعاع للنشر

التراجم

رائد راكان قاسم

دار الكتاب الجامعي

رائد راكان قاسم

دار الكتاب الجامعي

أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين

محمد حسين محاسنة

دار الكتاب الجامعي

العلوم العربية اإلسالمية

أساسيات علم الفلك

عدي عطا حمادي

دار الكتاب الجامعي

الفلك

الجغرافيا
الجغرافيا

الفلك

مدخل إلى علم الفلك
تاريخ علم الصوت  :تطور الصوتيات وإسهام العلماء
العرب والمسلمين فيها

صبح وجيه القيق

دار الكتاب الجامعي

سائر بصمة جي

دار الكتاب الجامعي

معجم مصطلحات علم الفلك

جون وودروف

دار الكتاب الجامعي

الفلك

العمدة في صناعة الجراحة

ابن القف الكركي

دار أزمنة

الطب

العمارة والفلك

يحيى وزيري

عالم الكتب

العمارة اإلسالمية

إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران

يحيى وزيري

عالم الكتب

العمارة اإلسالمية

الرعاية الصحية والطبية في القرن األول الهجري

أسماء يوسف آل ذياب

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

الطب

التشريح والجراحة ودورهما في الحضارة اإلسالمية
العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ذيل الشقائق
النعمانية في علماء الدولة العثمانية

محمد كامل جاد

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

الطب

أحمد عبدالوهاب الشرقاوي

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

التصاوير العلمية في المخطوطات العثمانية

هيام زكريا السعيد قشطة

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

المخطوطات

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

المخطوطات

المخطوطات العربية وتقاليدها

أنس خلدوف

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

المخطوطات

الفخاريات ذات البريق المعدني

آالن كايغر سميث

كلمة

الفنون اإلسالمية

الفن والعمارة اإلسالمية

شيال بلير

كلمة

الفنون اإلسالمية

الفن اإلسالمي والعمارة

ريتشارد اتنغهاون

كلمة

الفنون اإلسالمية

عمارة المساجد في األندلس  :طليطلة وإشبيليه

باسيليو بابون مالدونالدو

كلمة

العمارة اإلسالمية

عمارة المساجد في األندلس  :غرناطة

باسيليو بابون مالدونالدو

كلمة

العمارة اإلسالمية

عمارة المساجد في األندلس  :مدخل عام

باسيليو بابون مالدونالدو

كلمة

العمارة اإلسالمية

نظرية األصول عند ابن فارس

عبدالعباس عبدالجاسم أحمد

كلمة

اللغات

العالم اإلسالمي في العصور الوسطى

جيمس ليندزي

كلمة

التاريخ اإلسالمي

فن الترميم

علم الصوت

التراجم

جامع الشروح والحواشي  :معجم شامل ألسماء الكتب
المشروحة في التراث اإلسالمي ( 4ج في  2مج)

عبدهللا محمد الحبشي

كلمة

لغز الماء في األندلس

شريف عبدالرحمن

كلمة

العلوم العربية اإلسالمية

جامع الفنون وسلوة المحزون

ابن شبيب الحراني

كلمة

العلوم العربية اإلسالمية

فضل العرب والتنبيه على علومها

ابن قتيبة الدينوري

كلمة

العلوم العربية اإلسالمية

دمشق البناء العمراني في العصر العثماني

محمود زين العابدين

كلمة

العمارة اإلسالمية

تاريخ المسلمين في إفريقية

تقي الدين الدوري

كلمة

التاريخ اإلسالمي

ابن قتيبة الدينوري وجهوده اللغوية

عمر مسلم العكش

كلمة

اللغات

التجار واإليمان

باتريشيا ريسو

كلمة

الرحالت

فن الحدائق اإلسالمية

إيما كالرك

كلمة

العمارة اإلسالمية

المغني في البيطرة في الخيل والجمال وغيرها

الملك األشرف عمر بن يوسف

كلمة

الطب

عصر النهضة في الحضارة اإلسالمية

آدم متس

كلمة

التاريخ اإلسالمي

من تاريخ طب النفس واألعصاب عند العرب والمسلمين

محمد إبراهيم األتاسي

دار الكتب العلمية (لبنان)

الطب

الطبيب ابن زهر األندلسي رائد التجريب

جعفر يايوش

دار الكتب العلمية (لبنان)

التراجم

رحلة ابن بطوطة

طالل حرب

دار الكتب العلمية (لبنان)

الرحالت

تاريخ ابن أبي الدم الحموي

حسن النابودة

دار الكتب العلمية (لبنان)

التاريخ اإلسالمي

التعليم المفيد عند ابن خلدون في مقدمة كتابه العبر
التفاعل الحضاري بين أهل األندلس المسلمين واإلسبان
النصارى في القرون الوسطى

احميدة العوني

دار الكتب العلمية (لبنان)

التعليم

محمد بشير العامري

دار الكتب العلمية (لبنان)

كتاب األماكن

أبي بكر الهمذاني

دار الكتب العلمية (لبنان)

الجغرافيا

األصناف والمهن في العصر العباسي

صباح الشيخلي

الوراق

الفنون اإلسالمية

الشيخ الرئيس ابن سينا

البارون كارا دوفو

الوراق

التراجم

الفهارس والببليوجرافيات

التاريخ اإلسالمي

مقدمة في دراسة الوثائق اإلسالمية

قاسم السامرائي

الوراق

المخطوطات

بيت الحكمة

جوناثان ليونز

الدار العربية للعلوم  -ناشرون

العلوم العربية اإلسالمية

المؤرخون العرب للحروب الصليبية

فرانشيسكو غابرييلي

الدار العربية للعلوم  -ناشرون

التراجم

العلوم الحضارية في المشرق اإلسالمي

عبدالعزيز عبدالرحمن سعد

الدار العربية للعلوم  -ناشرون

العلوم العربية اإلسالمية

مختلف جوانب الثقافة اإلسالمية (مج)2 .

عبدالوهاب بوحديبة

اليونسكو

التاريخ اإلسالمي
 Unescoموسوعات

The World Heritage
The different aspects of islamic culture (8
)vol.

Unesco

التاريخ اإلسالمي

العلماء في مصر في العصر المملوكي

محمد عبدالعظيم الخولي

دار الفكر العربي

التراجم

الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى ( 2مج)

أحمد عبدالرزاق

دار الفكر العربي

التاريخ اإلسالمي

فضل علماء المسلمين على الحضارة األوروبية

عزالدين فراج

دار الفكر العربي

العلوم العربية اإلسالمية

موسوعة التحف المعدنية اإلسالمية ( 3مج).

نبيل علي يوسف

دار الفكر العربي

الفنون اإلسالمية

المتاحف

حسين إبراهيم العطار

دار الفكر العربي

المتاحف

فنون وتاريخ المسلمين في األندلس

محمود يوسف خضر

دار عين

الفنون اإلسالمية

الغذاء في مصر عصر سالطين المماليك

مصطفى وجيه مصطفى

دار عين

األحوال االجتماعية

تربية األطفال في عصر سالطين المماليك

سحر السيد إبراهيم

دار عين

التعليم

الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي

يونج

دار عين

التعليم

الجبرتي وعصره

عصمت محمد حسن

دار عين

التراجم

سير ملهمة من الشرق والغرب

صمويل نيسنسون

دار عين

التراجم

المرأة في المجتمع األندلسي

راوية عبدالحميد شافع

دار عين

التاريخ اإلسالمي

المخطوط العربي وعلم المخطوطات

أحمد شوقي بنين

دار األمان

المخطوطات

مقالة متعة السائل عن المرض الهائل

أبي عبدهللا الغرناطي

دار األمان

الطب

تاريخ العلوم في اإلسالم ( 2مج).
النظر والتجريب في الطب األندلسي بين ابن رشد وابن
زهر

ندوة الرابطة المحمدية للعلماء

دار األمان

العلوم العربية اإلسالمية

محمد سرو

دار األمان

الفكر التربوي العربي اإلسالمي في أصول التربية

إسماعيل إبراهيم الجعفري

اليازوري

التعليم

التهوية والتبريد في الحضارة اإلسالمية

محمد بدر شلباية

اليازوري

الهندسة

الخط العربي حضارة ومهارة

إبراهيم سليمان

العلوم عند المسلمين  :مقدمة مصورة

هوارد تيرنر

روائع أندلسية إسالمية

ترجمة صبري التهامي

اليازوري
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية
المجلس األعلى للثقافة-صندوق التنمية
الثقافية

الخط العربي

القاهرة التاريخية
الفن الطليطلي اإلسالمي و المدجن

باسيليو بابون مالدونالدو

العمارة المدجنة

رفائيل لوبث جوثمان

ابن رشد فيلسوفا ً عربيا ً بروح غربية

عاطف العراقي

اإلسالم والعلم

برويز أمير علي

الفن اإلسالمي في األندلس  :الزخرفة النباتية

باسيليو بابون مالدونالدو

الفن اإلسالمي في األندلس  :الزخرفة الهندسية

باسيليو بابون مالدونالدو

أمشاق من المدرسة المصرية في الخط العربي

يسري حسن

رحلة مع أسبلة القاهرة

الطب

العلوم العربية اإلسالمية
التاريخ اإلسالمي
العمارة اإلسالمية
الفنون اإلسالمية
العمارة اإلسالمية
التراجم
الفلسفة اإلسالمية
الفنون اإلسالمية
الفنون اإلسالمية
الخط العربي
العمارة اإلسالمية

العصر الذهبي للعلوم العربية

أحمد جبار وآخ.

صفحات للنشر

العلوم العربية اإلسالمية

الفن العربي اإلسالمي  :الجذور والمؤثرات

زكريا شريفي

صفحات للنشر

الفنون اإلسالمية

مراكش خالل عصر الموحدين

مشتاق كاظم

صفحات للنشر

التاريخ اإلسالمي

غرناطة في عصر بني األحمر  :الحياة العلمية والثقافية

رفاه تقي الدين عارف

صفحات للنشر

التاريخ اإلسالمي

األندلس  :النشاط االقتصادي في عهد الخالفة

صباح خابط

صفحات للنشر

التاريخ اإلسالمي

النهضة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى

أشرف صالح

صفحات للنشر

العلوم العربية اإلسالمية

البصرة  :الحياة العلمية في العصر األموي

سعدون عبدالمنعم

صفحات للنشر

التاريخ اإلسالمي

أدب الرحل في المغرب واألندلس
سبق علماء الحضارة اإلسالمية في إبداع منهج البحث
العلمي

علي إبراهيم كردي

صفحات للنشر

األدب العربي

عمار محمد النهار

صفحات للنشر

المرحلة العربية اإلسالمية من تاريخ طب العيون

نشأت الحمارنة

صفحات للنشر

الطب

التدوين التاريخي
الحركة الفكرية ومراكزها في نيابة دمشق في عصر
المماليك البحرية

رشيد الطيف

صفحات للنشر

التأريخ والمؤرخون

حسام الدين عباس الحزوري

صفحات للنشر

غاية البيان في تدبير بدن اإلنسان

البن سلوم

صفحات للنشر

الطب

الحياة الفكرية في العصر المملوكي الثاني

أحمد شامخ

صفحات للنشر

الفلسفة اإلسالمية

الرؤية االستشراقية للفلسفة اإلسالمية

زهير بن كتفي

صفحات للنشر

االستشراق والمستشرقون

الموانئ األندلسية

خليل خلف الجبوري

صفحات للنشر

االقتصاد

الفكر التربوي عند ابن سينا

محمود عبداللطيف

صفحات للنشر

التعليم

العلم العربي وتطوره في العصر العباسي األول

عبده القادري

صفحات للنشر

العلوم العربية اإلسالمية

تاريخ الفكر األندلسي

آنخل جنثالث بالنثيا

المركز القومي للترجمة

الفلسفة اإلسالمية

تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين ( 2ج)

ترجمة محمد عبدهللا عنان

المركز القومي للترجمة

التاريخ اإلسالمي

الترجمة بوصفها نشاطا ً هادفاً
دراسات في نظرية الترجمة في ضوء الخبرات باللغة
العربية

كريستيان نورد

المركز القومي للترجمة

اللغات

محمد كيتسو

المركز القومي للترجمة

البحث العلمي

الفلسفة اإلسالمية

اللغات

العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب

يوهان فك

المركز القومي للترجمة

اللغات

اللغة

ج .فندريس

المركز القومي للترجمة

اللغات

تاريخ العلوم عند المسلمين

أحمد اسماعيل الجبوري

دار الفكر

العلوم العربية اإلسالمية

علم التاريخ

موفق سالم نوري

دار الفكر

التأريخ والمؤرخون

المدينة اإلسالمية

طه خضر عبيد

دار الفكر

األحوال االجتماعية

المسكوكات اإلسالمية

سعد رمضان الجبوري

دار الفكر

النقود اإلسالمية

الحضارة والنظم اإلسالمية

أحمد اسماعيل الجبوري

دار الفكر

اإلدارة

نصوص و وثائق تاريخية
عالقة الخالفة العباسية بالعلماء في العصر العباسي
األول

محمد عمر الشاهين

دار الفكر

المخطوطات

أحمد اسماعيل الجبوري

دار الفكر

تاريخ علم الرياضيات عند العرب

خضر عباس

كريديه

الرياضيات

تاريخ الجراحة في الطب العربي ( 2مج)

علي حسين الشطشاط

كريديه

الطب

تاريخ العلوم والتكنولوجيا عند العرب

حسن حالق

كريديه

العلوم العربية اإلسالمية

تاريخ طب العيون في الحضارة اإلسالمية

علي محمد سعد الحاسي

كريديه

الطب

تاريخ العلوم عند العرب

عمر فروخ

كريديه

العلوم العربية اإلسالمية

العلوم عند العرب

حربي عباس عطيتو

كريديه

العلوم العربية اإلسالمية

 Aziz Al-Azmehكريديه

The Arabs and Islam in late antiquity
Researching biology and evolution in the
Gulf states

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلسالمي

 Jorg Matthiasكريديه

المؤرخون العرب في الوطن العربي

إبراهيم حسنين

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

التراجم

اإلدارة العسكرية والشرطية العربية في التاريخ اإلسالمي

عبدالفتاح فتحي وآخ.

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اإلدارة

اإلدارة التربوية العربية في التاريخ اإلسالمي

داود عبدالملك

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

التعليم

نظام الحكم العربي في التاريخ اإلسالمي

فهمي خليفة الفهداوي

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اإلدارة

دراسات تحليلية في مصادر التراث العربي

أنور محمود زناتي

زهران للنشر

الفهارس والببليوجرافيات

النهضة التعليمية في األندلس

عمر مصطفى لطف

زهران للنشر

التعليم

النظرية اإلسالمية العلمية في اإلدارة

عبدالمعطي عساف

زهران للنشر

اإلدارة

موسوعة تطور المسكوكات والنقود عبر التاريخ ( 2ج)

ناهض دفتر القيسي

زهران للنشر

النقود اإلسالمية

التراث اللغوي العربي

بوهاس

دار السالم

اللغات

فضل العرب على الغرب في مجال البحث التجريبي

محمد عبد رب النبي سيد

دار السالم

البحث العلمي

فلسفة العلم اإلسالمية

أحمد فؤاد باشا

دار السالم

الفلسفة اإلسالمية

الشهب الالمعة في السياسة النافعة

أبي القاسم المالقي

دار السالم

اإلدارة

نشاة الفكر الفلسفي في اإلسالم ( 3ج).
النهوض العمراني والفني للموحدين في المغرب األقصى
واألندلس

علي سامي النشار

دار السالم

الفلسفة اإلسالمية

عمار عبدالرحمن

دار دجلة

دراسات في تاريخ وحضارة المغرب واألندلس

عبدالحميد السامرائي

دار دجلة

التاريخ اإلسالمي

قصر الحمراء في األندلس

رياض العاني

دار دجلة

العمارة اإلسالمية

النقود األموية المضروبة بمدينة واسط

جنان خضير منصور

دار دجلة

النقود اإلسالمية

تاريخ الفكر األندلسي في العلوم العقلية

عبدالحميد السامرائي

دار دجلة

الفلسفة اإلسالمية

الفتح العربي اإلسالمي لألندلس

رياض العاني

دار دجلة

التاريخ اإلسالمي

القبة في العصر المملوكي

صفاء عزت الشريف

دار دجلة

العمارة اإلسالمية

الفن العربي اإلسالمي  :قراءة فلسفية جمالية تطبيقية

مروان العالن

دار دجلة

الفنون اإلسالمية

الفلسفة األخالقية األفالطونية عند مفكري اإلسالم

ناجي التكريتي

دار دجلة

الفلسفة اإلسالمية

فلسفة األخالق عند الفارابي

ناجي التكريتي

دار دجلة

الفلسفة اإلسالمية

العمارة اإلسالمية

فلسفة األخالق عند مفكري اإلسالم

ناجي التكريتي

دار دجلة

الفلسفة اإلسالمية

علوم األرض في المخطوطات اإلسالمية

تحرير إبراهيم شبوح

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

علوم األرض

تحقيق مخطوطات العلوم في التراث اإلسالمي
دراسة المخطوطات اإلسالمية بين اعتبارات المادة
والبشر
تحقيق المخطوطات اإلسالمية في مجال العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

تحرير إبراهيم شبوح

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المخطوطات

رشيد العناني
مركز دراسات المخطوطات
اإلسالمية
مركز دراسات المخطوطات
اإلسالمية

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية وعلم الكالم

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي
مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المخطوطات
المخطوطات
الشريعة اإلسالمية
العلوم العربية اإلسالمية

الحياة العلمية في الحجاز خالل العصر المملوكي

خالد الجابري
مركز دراسات المخطوطات
اإلسالمية
مركز دراسات المخطوطات
اإلسالمية
مركز دراسات المخطوطات
اإلسالمية

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المدخل إلى الكتاب المخطوط بالحرف العربي

فرنسوا ديروش

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المخطوطات

إرشاد العجم ألعمال الجذور الصم

محمد بن أبي الفتح الشافعي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

الرياضيات

نتيجة الفكر في عالج أمراض البصر

أبوالعباس القيسي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

الطب

رسالة في الزاوية

كمال الدين الفارسي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

الرياضيات

متن المظفر اإلسفزاري في علمي األثقال والحيل

أبي حاتم اإلسفزاري

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

الرياضيات

المخطوطات اإلسالمية في العالم ( 4ج)
أمراض العين ومعالجاتها من كتابي المعالجات البقراطية
وفردوس الحكمة
األصالة واإلبداع العلمي في الشروح والتعليقات العلمية
المتأخرة في الحضارة اإلسالمية

عبدالستار الحلوجي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المخطوطات

محمد رواس قلعة جي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

جورج صليبا

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

تحقيق مخطوطات الحديث وعلومه والتراجم
تحقيق المخطوطات األدبية واللغوية
قواعد تحقيق المخطوطات اإلسالمية ومناهجها

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي
مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي
مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية
األدب العربي
المخطوطات

الطب
العلوم العربية اإلسالمية

التحقيق بين ضبط النص والتعليق عليه
الكتاب العربي المخطوط في شمالي إفريقيا وجنوب
الصحراء
معالم األصالة واإلبداع في الشروح والتعاليق العلمية
المتأخرة
العلم في اإلسالم والحداثة الكالسيكية
التحقيق النقدي للمخطوطات في الماضي والحاضر
والمستقبل

بشار عواد

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

أحمد شوقي بنين

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

جورج صليبا

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

رشدي راشد

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

قاسم السامرائي

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

المخطوطات
المخطوطات
العلوم العربية اإلسالمية
الفلسفة اإلسالمية
المخطوطات

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي

علوم األرض

الفن في الفكر اإلسالمي

رائد جميل عكاشة

دار الفتح

الفنون اإلسالمية

الفلك :رؤية أدبية

محمد الدوغان

دار الفتح

الفلك

نصب الشرك القتناص ما تشتد إليه الحاجة من علم الفلك

عثمان العمودي

دار الفتح

الفلك

الفنون اإلسالمية

إسماعيل راجي الفاروقي

دار الفتح

الفنون اإلسالمية

ظاهرية ابن حزم األندلسي

أنور الزعبي

دار الفتح

الفلسفة اإلسالمية

الجامع في تاريخ العلوم

محمد عبدالرحمن مرحبا

عويدات

العلوم العربية اإلسالمية

 Geometry and dioptrics in classical Islamرشدي راشد

 Ahmet Agirakcaالدار العالمية للنشر

History of Islamic Medicine

الطب

األحبار واأللوان المصرية

حجاجي إبراهيم محمد

هيئة الكتاب المصرية

الفنون اإلسالمية

مختصر الحاوي في الطب

أبوبكر الرازي

هيئة الكتاب المصرية

الطب

مطالعات علمية

علي مصطفى مشرفة

هيئة الكتاب المصرية

العلوم العربية اإلسالمية

تاريخ العلوم عند العرب  :الرؤى النظرية واإلنجاز

ماهر عبدالقادر

دار المعرفة الجامعية

العلوم العربية اإلسالمية

جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي اإلسالمي

عباس محمد

دار المعرفة الجامعية

االستشراق والمستشرقون

دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية

سعيد عبدالفتاح وآخ.

دار المعرفة الجامعية

التاريخ اإلسالمي

خارطة التراث الصوتي عند العرب

سعد محمد عبدالغفار

دار المعرفة الجامعية

اللغات

مقدمة في مصادر التاريخ اإلسالمي ومناهجه

إبراهيم عبدالمنعم سالمة

دار المعرفة الجامعية

الفهارس والببليوجرافيات

تاريخ الفكر االجتماعي  :الرواد واالتجاهات

محمد علي محمد

دار المعرفة الجامعية

الفلسفة

األندلس في ظل اإلسالم
التأثير الحضاري المتبادل بين مسلمي األندلس
والنصارى اإلسبان

محمود السيد

مؤسسة شباب الجامعة

التاريخ اإلسالمي

ندا أحمد الشمسي

مؤسسة شباب الجامعة

تاريخ المسلمين في إفريقيا ومشكالتهم

كامل محمد الصاوي

مؤسسة شباب الجامعة

التاريخ اإلسالمي

المغرب اإلسالمي في ظل دولتي المرابطين والموحدين

محمود السيد

مؤسسة شباب الجامعة

التاريخ اإلسالمي

بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية

مجموعة بحوث

مؤسسة شباب الجامعة

التاريخ اإلسالمي

التاريخ والمؤرخون العرب

السيد عبدالعزيز سالم

مؤسسة شباب الجامعة

التأريخ والمؤرخون

المثقفون في الحضارة العربية

محمد عابد الجابري

مركز دراسات الوحدة العربية

التراجم

ابن رشد  :سيرة وفكر

محمد عابد الجابري

مركز دراسات الوحدة العربية

التراجم

أعمال السجزي الرياضية

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

الرياضيات

علم الهندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

الهندسة

علم المناظر وعلم انعكاس الضوء

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

البصريات

رياضيات عمر الخيام

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

الرياضيات

موسوعة تاريخ العلوم العربية ( 3ج).

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

العلوم العربية اإلسالمية

تهافت التهافت

محمد عابد الجابري

مركز دراسات الوحدة العربية

الفلسفة اإلسالمية

مدخل إلى فلسفة العلوم

محمد عابد الجابري

مركز دراسات الوحدة العربية

الفلسفة اإلسالمية

رياضيات الخوارزمي

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

الرياضيات

الحسن بن الهيثم  :بحوثه وكشوفه البصرية
الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس
للهجرة ( 5مج).

مصطفى نظيف

مركز دراسات الوحدة العربية

البصريات

رشدي راشد

مركز دراسات الوحدة العربية

التاريخ اإلسالمي

الرياضيات

رسالة في الهيئة

ابن سينا

دار الكتب والوثائق القومية

الفلك

نور حدقة األبصار ونور حديقة األنظار

تقي الدين بن معروف الدمشقي

دار الكتب والوثائق القومية

البصريات

رسالة النفع العام في العمل بالربع التام

البن الشاطر الدمشقي

دار الكتب والوثائق القومية

البصريات

شفاء األسقام ودواء اآلالم

حاجي باشا اآليديني

دار الكتب والوثائق القومية

الطب

الشكوك على بطليموس

الحسن ابن الهيثم

دار الكتب والوثائق القومية

الفلك

الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت
األلقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات
العربية ( 3ج).

أبي منصور الثعالبي

دار الكتب والوثائق القومية

األدب العربي

سعيد مغاوري

دار الكتب والوثائق القومية

طيب العروس وريحان النفوس في صناعة العطور

أبي عبدهللا محمد التميمي

دار الكتب والوثائق القومية

الفنون اإلسالمية

كنوز دار الكتب المصرية

أيمن فؤاد سيد

دار الكتب والوثائق القومية

المخطوطات

الدر الثمين في فن األقرباذين

حسين الرشيدي غانم

دار الكتب والوثائق القومية

الصيدلة

تعريب العلوم والتقنيات
قبل أن يأتي الغرب  :الحركة العلمية في مصر في القرن
السابع عشر

أحمد فؤاد باشا

دار الكتب والوثائق القومية

اللغات

ناصر عبدهللا عثمان

دار الكتب والوثائق القومية

الفنون اإلسالمية

العلوم العربية اإلسالمية

دار الكتب والوثائق القومية

المخطوطات

رسائل المكان والضوء وأضواء الكواكب

الحسن ابن الهيثم

دار الكتب والوثائق القومية

الفيزياء

علم العمران البشري عند ابن خلدون

موالي ابن عبدالدايم

مكتبة الثقافة الدينية

علم االجتماع

كتاب الجغرافية

ألبي عبدهللا الزهري

مكتبة الثقافة الدينية

الجغرافيا

مهذب رحلة ابن بطوطة ( 2ج).

ابن بطوطة

مكتبة الثقافة الدينية

الرحالت

الطب النبوي

ابن القيم الجوزية

مكتبة الثقافة الدينية

الطب

تاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية

جمال الدين الشيال

مكتبة الثقافة الدينية

اللغات

تذكرة األلباب بأصول األنساب

أبي جعفر أحمد بن عبدالولي

مكتبة الثقافة الدينية

التاريخ اإلسالمي

البرديات العربية بدار الكتب المصرية

كتاب المنطق

ابن سينا

مكتبة الثقافة الدينية

الفلسفة اإلسالمية

الفالكة والمفلكون

شهاب الملة ولدين أحمد الدجلي

مكتبة الثقافة الدينية

الفلك

الفارابي
الحياة الثقافة في غزنة من منتصف القرن الرابع إلى
منتصف القرن السادس بعد الهجرة

عباس محمود العقاد

مكتبة الثقافة الدينية

التراجم

شرين عبدالرحمن السماحي

مكتبة الثقافة الدينية

االتجاه التجريبي عند ابن سينا

سيد عبدالستار ميهوب

مكتبة الثقافة الدينية

البحث العلمي

رسالة أبي حيان في العلوم

أبو حيان التوحيد

مكتبة الثقافة الدينية

العلوم العربية اإلسالمية

دراسات عن المؤرخين العرب

مرغو ليوث

مكتبة الثقافة الدينية

التراجم

علم الفلك  :تاريخه عند العرب في القرون الوسطى

كارلونيلينو

مكتبة الثقافة الدينية

الفلك

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى
تاريخ المسلمين وحضارتهم في خراسان من الفتح
اإلسالمي حتى الغزو المغولي

زكي محمد حسن

مكتبة الثقافة الدينية

التراجم

عبدالرحمن صالح بكار

مكتبة الثقافة الدينية

كتاب الجبر والمقابلة

الخوارزمي

مكتبة الثقافة الدينية

الرياضيات

تواريخ الحكماء والفالسفة ( 2ج).

شمس الدين الشهرزوري

مكتبة الثقافة الدينية

التراجم

ابن خلدون  :فلسفته االجتماعية

غاستون بوتول

دار العالم العربي

األحوال االجتماعية

عالم اللغة عبدالقاهر الجرجاني
من صور التسامح في اإلسالم مع غير المسلمين  :وثيقة
الوقف اإلسالمي على رهبان دير سانت كاترين

البدراوي زهران

دار العالم العربي

اللغات

سعيد مغاوري

دار العالم العربي

قبس من التراث والحضارة اإلسالمية

سعيد مغاوري

دار العالم العربي

التاريخ اإلسالمي

المساجد الكبرى في العالم اإلسالمي

سامي محمد المرسي

دار العالم العربي

العمارة اإلسالمية

السهيلي  :منهجه وأراؤه النحوية

عبدالمعين علي الشاوش

دار العالم العربي

اللغات

في رحاب الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى

محمد مؤنس عوض

دار العالم العربي

التاريخ اإلسالمي

شمس هللا تشرق على الغرب

سيجريد هونكة

دار العالم العربي

العلوم العربية اإلسالمية

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلسالمي

حضارة العرب

غوستاف لوبون

دار العالم العربي

التاريخ اإلسالمي

الدور الحضاري لفقهاء األندلس خالل عصر المرابطين

أنور محمود زناتي

دار العالم العربي

التاريخ اإلسالمي

حامل لواء التاريخ في األندلس  :ابن حيان القرطبي

أنور محمود زناتي

دار العالم العربي

التأريخ والمؤرخون

المرجع الشامل في مصادر التاريخ والحضارة اإلسالمية

أنور محمود زناتي

دار العالم العربي

التاريخ اإلسالمي

تاريخ الطب واألطباء المسلمين

إسالم المازني

دار العالم العربي

الطب

أخبار العلماء بأخبار الحكماء

علي بن يوسف الشيباني القفطي

دار العالم العربي

التراجم

كتاب المالحة في علم الفالحة
تسهيل المنافع في الطب والحكمة

عبدالغني النابلسي
إبراهيم بن عبدالرحمن األزرق
اليمني

دار صادر

الزراعة

دار صادر

دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية

عبده الشمالي

دار صادر

الفلسفة اإلسالمية

كتاب غرائب الفنون وملح العيون ( 2ج).

تحقيق المهدي عيد

دار صادر

الفلك

فرائد مختارة من أعالم التنجيم في المشرق واألندلس

محمد بشير العامري

دار صادر

الفلك

كتاب صور األرض

ابن حوقل

دار صادر

علوم األرض

دار صادر

الفلسفة اإلسالمية

نخب الذخائر في أحوال الجواهر

ابن األكفاني

دار صادر

األحجار الكريمة

النقود اإلسالمية شاهد على التاريخ

محمد عمرنتو

مكتبة حسن العصرية

النقود اإلسالمية

المبدعون والمجددون في التاريخ العربي واإلسالمي

فؤاد صالح

مكتبة حسن العصرية

التراجم

مخطوطات جامعة أوبساال ()CD 5

مكتبة اإلسكندرية

المخطوطات

إسهامات الحضارة العربية واإلسالمية في علم الكيمياء

مكتبة اإلسكندرية

إسهامات الحضارة العربية واإلسالمية في علوم الفلك

مكتبة اإلسكندرية

رسائل الفارابي

طريق الحرير

أشرف أبو اليزيد

مكتبة اإلسكندرية

الطب

الرحالت

مكتبة اإلسكندرية

الصيدلة

مكتبة اإلسكندرية

الفلك

الطب وعلماؤه في عصر الحضارة اإلسالمية

محمد رضا عوض

مكتبة اإلسكندرية

الطب

التراث الموريسكي المخطوط

ترجمة محمد محمد عبدالسميع

مكتبة اإلسكندرية

المخطوطات

قصور الحمراء  :ديوان العمارة والنقوش العربية

محمد عبدالمنعم الجمل

مكتبة اإلسكندرية

العمارة اإلسالمية

الحضارة العربية اإلسالمية وتأثيرها العالمي
التطور العمراني والتراث المعماري لمدينة القدس
الشريف

عبدالحميد حسين حمودة

الدار الثقافية للنشر

العلوم العربية اإلسالمية

يحيى وزيري

الدار الثقافية للنشر

دليل رسائل الماجستير في التاريخ والحضارة

عبداللطيف بن عبدهللا بن دهيش

الدار الثقافية للنشر

الفهارس والببليوجرافيات

دليل رسائل الدكتوراه في التاريخ والحضارة

عبداللطيف بن عبدهللا بن دهيش

الدار الثقافية للنشر

الفهارس والببليوجرافيات

كتاب تقويم األبدان بتدبير اإلنسان

بن جزلة البغدادي

الدار الثقافية للنشر

الطب

تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس

خالد بن محمد مبارك القاسمي

الدار الثقافية للنشر

التاريخ اإلسالمي

حضارة اإلسالم في إسبانيا

أيريكو كاسترو

الدار الثقافية للنشر

التاريخ اإلسالمي

تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها

عبدالحميد حسين حمودة

الدار الثقافية للنشر

التاريخ اإلسالمي

العالقات الدولية في اإلسالم

عبدالحميد حسين حمودة

الدار الثقافية للنشر

اإلدارة

منتدى المعارف

التاريخ اإلسالمي

ضوابط في النقد دراسة في عقل ابن تيمية النقدي

عبدهللا رفود السفياني

منتدى المعارف

الفلسفة اإلسالمية

النظام المعرفي في الفكرين اإلسالمي والغربي

عبدالعزيز بوالشعير

منتدى المعارف

الفلسفة اإلسالمية

رحلة السيرافي

علي البصري

الوراق

الرحالت

غرائب األثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر

ياسين خير هللا العمري

الوراق

التاريخ اإلسالمي

نخب تاريخية جامعة ألخبار المغرب األقصى

ليفي بروفنسال

الوراق

التاريخ اإلسالمي

كتاب شاناق في السموم والترياق

تحقيق محمد يسري سالمة

إسهامات العرب في الفلك  :األجهزة والمعدات

أوروبا اإلسالمية

العمارة اإلسالمية

المجتمعات والمدن العمانية وتطورها في العصور
اإلسالمية والحديثة

صباح الشيخلي

الوراق

مقدمة في دراسة الوثائق اإلسالمية

قاسم السامرائي

الوراق

المخطوطات

الوراق

األحجار الكريمة

التاريخ اإلسالمي

األحجار الكريمة وجواهر الدرر الثمينة
مشجرة نسب النبي صلى هللا عليه وسلم (الشجرة النبوية
في نسب خير البرية)
جمال الدين المقدسي

المنتدى اإلسالمي

نماذج من المخطوطات اإلسالمية

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

عدد من مجلة تراث المدينة النبوية (ع  1432 ،2هـ).

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

فهرسة كتب مذهب الحنابلة ( 2نسخة)

المنتدى اإلسالمي

فهارس

النظم المفيد األحمد في مفردات مذهب اإلمام أحمد

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

فقه الحقوق

الدورة العلمية الثامنة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية

محمد بن إبراهيم بن عباد الفاسي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

فقه السلم والتعايش

الدورة العلمية السادسة عشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المدخل إلى مقاصد الشريعة

عبدالحميد العلمي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

الفقه األكبر

الدورة العلمية العاشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

فقه الدعوة

الدورة العلمية الثالثة عشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

األدب المفرد الجامع لآلداب النبوية

البخاري

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

شذا العرف في فن الصرف

أحمد بن محمد الحمالوي

المنتدى اإلسالمي

اللغات

قواعد اإلمالء

عبدالسالم محمد هارون

المنتدى اإلسالمي

اللغات

مختصر اإلتقان في علوم القرآن

ندوة المدخل إلى علوم القرآن

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

الرسالة

الشافعي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

محمد أمين األسدي

الشريعة اإلسالمية

تلخيص المفتاح علم البيان

الخطيب القزويني

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

التسهيل لعلوم التنزيل

ابن جزي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

خير القرون
استخدام الوسائل التقنية في تخريج الحديث النبوي
الشريف ( 2نسخة)

الدورة العلمية الثانية عشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

حمزة المليباري

المنتدى اإلسالمي

منظومة ملحة اإلعراب في علم النحو للحريري

خليل عبدالعال

المنتدى اإلسالمي

اللغات

المنتدى اإلسالمي

التأريخ والمؤرخون

مقاصد الشريعة

عبدالحميد العلمي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

علم إعجاز القرآن وأسراره البالغية ( 2نسخة)

محمد الديباجي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

وإنك لعلى خلق عظيم

الدورة العلمية الرابعة عشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

و ما ينطق عن الهوى

الدورة العلمية الخامسة عشرة

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

ندوة خدمة التراث اإلسالمي  :الواقع واآلفاق

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

أدب الرحالت

المنتدى اإلسالمي

الرحالت

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المدخل إلى المذاهب األربعة  :مذهب الشافعية

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المدخل إلى المذاهب األربعة  :مذهب المالكية

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المدخل إلى علم التاريخ

الفقه األكبر

الدورة العلمية العاشرة

المدخل إلى علوم الحديث

الشريعة اإلسالمية

أثر الجامعات والمراكز العلمية في النهضة العلمية

عبدالحميد العلمي ،محمد عبدالصمد
مهنا

المنتدى اإلسالمي

فقه الطبيب

محمد البار وآخ.

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

منهجية البحث العلمي

عثمان ضميريه

المنتدى اإلسالمي

البحث العلمي

علم إعجاز القرآن

مصطفى البيحاوي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

التعليم

البحث الفقهي

ورشة عمل

المدخل إلى أمهات علوم الشريعة
شرح اآلجرومية

عبدالعزيز صافي الجيل

المنتدى اإلسالمي

البحث العلمي

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

المنتدى اإلسالمي

اللغات

المنتدى اإلسالمي

الشريعة اإلسالمية

خير القرون  :الصحابة الكرام
أسفار إلى الديار المقدسة  :مراكز الحج إلى مكة المكرمة
والمدينة المنورة والقدس الشريف
مقتنيات متاحف رايس-إنغلهورن

هيئة دبي للثقافة والفنون

 To the holy landsمقتنيات متاحف رايس-إنغلهورن

هيئة دبي للثقافة والفنون

الرحالت

دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة

المخطوطات

الدورة العلمية الثانية عشرة

المصاحف المملوكية في مصر
Arab Muslim civilization in the mirror of
the Universal

Unesco

الرحالت

Unesco

التاريخ اإلسالمي

