
                                                                              
 

 مكتبة كلية الحقوق _ جامعة بنها

 (الرفبرقم )الشريعة االسالمية قائمة كتب قسم 

 الرف اسم المؤلف العنوان
 1 عبد الرحمن بن خلدون المؽربً  مقدمة ابن خلدون

 1 محمد الؽزالى  تؤمبلت فى الدٌن و الحٌاة
 1 محمد الؽزالى ؛ إشراؾ دالٌا محمد   اإلسبلم و اإلستبداد السٌاسى

مدارسة أجراها محمد الؽزالى ؛   كٌؾ نتعامل مع القرآن
 1 عمر عبٌد حسنه

 1 محمد الؽزالى  جرعات جدٌدة من الحق المر
 1 ىمحمد الؽزال  كنوز من السنة

 1 أحمد شلبً ماإلسبل
 1 محمد الؽزالً  كفاح دٌن

 1 محمد الؽزالى  دفاع عن العقٌدة و الشرٌعة ضد مطاعن المستشرقٌن
 1 طه عبد هللا العفٌفى  الحقوق االسبلمٌة

 1 إٌمان عبد الؽنً عبد السبلم زؼالٌل  مشكبلت الشباب وتصدي الشرٌعة اإلسبلمٌة لحلها
 1 تاج الدٌن عبدالوهاب السبك  معٌد النعم و مبٌد النقم
 1 أحمد عادل كمال  الفتح اإلسبلمى لمصر

 1 عبدالواحد محمد الفار  الثقافة االسبلمٌة
 1 منصور منصور محمد  التمحٌص فً المشقة والترخٌص

 1 عبدالجلٌل شلبً  األرسالٌات التبشٌرٌة
 1 محمد عمارة  فً فقه المواجهة بٌن الؽرب واإلسبلم

 1 ٌاسٌن محمد ٌحًٌ  المجتمع اإلسبلمً فً ضوء فقه الكتاب والسنة
 1 عبدالحمٌد اسماعٌل االنصاري  قضاٌا المرأة بٌن تعالٌم االسبلم وتقالٌد المجتمع

 1 أحمد محمد أحمد حشٌش  القانونٌة فى ضوء مبدأ سمو القانون اإللهىنظرٌة البشر 
 1 عبدالعزٌز قاسم محارب نسخة 4  التنمٌة المستدٌمة فً ظل تحدٌات الواقع من منظور اسبلمً

 1 عبد الرحمن رافت الباشا  صور من حٌاة الصحابة
 1  الدولة األموٌة  محاضرات تارٌخ األمم اإلسبلمٌة



                                                                              
 
 1 ٌاسٌن محمد ٌحًٌ  اإلسبلمً فً ضوء فقه الكتاب والسنةالمجتمع 

 1 منصور محمد منصور نسخة 3  التمحٌص فً المشقة والترخٌص
 1 عبد الحكٌم أحمد محمد عثمان  موانع الحمل الدائمة والمإقتة بٌن الحبلل والحرمة

 1 مصطفى عسكر  الرسالة واألمانة
 1 ابن كثٌر ؛ إعداد عصام سٌد  قصة الخلق

 1 ابراهٌم الشهاوي  ضوابط االولوٌات فً القانون والشرٌعة
 1 محمد عبد المنعم محمد حبشى  التعدى على المنافع فى الشرٌعة و القانون

 1 جمال البنا  تجدٌد اإلسبلم وإعادة تؤسٌس منظومة المعرفة اإلسبلمٌة

 أبو الحجاج ٌوسؾ بن محمد االول والثانى (جزء 2)  كتاب ألؾ باء
 1 البلوي

 1 [محمد السٌد طنطاوي, ...]وآخ  فكر المسلم المعاصر
 1 خالد أحمد حسنٌن على حربً  العولمة بٌن الفكرٌن اإلسبلمً والؽربً

 1 تؤلٌؾ محمد الؽزالً نسخة 2  اإلسبلم المفتري علٌه بٌن الشٌوعٌٌن والرأسمالٌٌن
 1 محمد الؽزالى  اإلسبلم و األوضاع األقتصادٌة

 1 محمد الؽزالى, عزت كامل  المسلمخلق 
 1 محمد الؽزالى  كٌؾ نتعامل مع القرآن

 1 محمد الؽزالً  الدعوة اإلسبلمٌة فً القرن الحالً
الحاكم وأصول الحكم فى النظام اإلسبلمى السٌاسى واالقتصادى واالجتماعى 

  والفكرى
 1 صبحى عبده سعٌد

 1 منصورمنصور محمد   مدخل لدراسة الفقه اإلسبلمى
 1 محمد بكر إسماعٌل  اسماء هللا الحسنً

 1 عادل فتحى ثابت عبدالحفيظ  شرعية السلطة فى اإلسالم
 

  جرائم األحداث وطرق معالجتها فى الفقة االسبلمى
 

  مجدى عبدالكرٌم أحمد المكى
أبى زكرٌا محى الدٌن بن شرؾ  أجزاء( 3)  تهذٌب األسماء واللؽات

 2 النووى
 2 محمد إسماعٌل إبراهٌم  األلفاظ واألعبلم القرآنٌةمعجم 

تالٌؾ شهاب الدٌن احمد بن علً  أجزاء ( 5)    الدرر الكامنة فً أعٌان المائة الثامنة
بن محمد بن محمد بن علً بن 

 أحمد ابن حجر العسقبلنً
2 

 2 محمد عمارة  اإلسبلم واألمن اإلجتماعى
 2 زهرةمحمد أبو   الدعوة إلى اإلسبلم



                                                                              
 

 2 علً أحمد حمدي  قضاٌا البٌئة من منظور اسبلمً
 2 على بن محمد بن رمضان  تنبٌه الؽافل والنائم ألحكام األسرى والؽنائم

 2 الشحات ابراهٌم محمد منصور نسخة ( 4)  طبقة األوزون و أدوات حماٌتها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة
سٌد أسئلة ٌجٌب عنها محمد   فكر المسلم المعاصر

 2 [.طنطاوي ... ]وآخ
 2 سعٌد بن على بن وهؾ القحطانى  حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 2 جراهام اى .فوللر  االسبلم والؽرب
كتابة معاصرة لموسوعة الؽزالً   احٌاء علوم الدٌن فً القرن الواحد والعشرٌن

 2  احٌاء علوم الدٌن
 2 سٌد قطب  اإلسبلم ومشكبلت الحضارة

 2 مصطفى مراد  روضة الخطباء
 2 نصر الدٌن مصباح القاضى  منهج االسبلم فى مواجهة التحدٌات الحضارٌة المعاصرة

 2 منصور محمد منصور  المرأة فً المنظور االسبلمً والتصور الوضعً
 2 أشرؾ عبد الرازق وٌح  الحماٌة الشرعٌة للبٌئة المائٌة

 2 أمنة محمد نصٌر  واقع التطبٌقالمرأة المسلمة بٌن عدل التشرٌع و 
 2 عمر عودة الخطٌب  لمحات فً الثقافة اإلسبلمٌة

 2 الطاهر أحمد مكً دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة
 2 صبلح الدٌن محمد نوار  م661 - 632 -هـ 41 - 11نظرٌة الخبلفة أو اإلمامة وتطورها السٌاسى والدٌن 

 2 علً ابراهٌمنجاشً   صرخات فً بٌت هللا
 2 حسام خلؾ الصفٌحى  لقمان الحكٌم و الطرٌق إلى الحكمة

عبد المنعم صبحى أبو شعٌشع أبو   العلمانٌة فى التعلٌم
 2 دنٌا

 2 محمد الؽزالى  حقوق اإلنسان بٌن تعالٌم اإلسبلم وإعبلن األمم المتحدة
 2 محمد إبراهٌم الفٌومى  تارٌخ الفكر الدٌنى الجاهلى

 2 مصطفً إسماعٌل بؽدادي المرأة المسلمة فً المجتمع االسبلمًحقوق 
 2 محمد أنس قاسم جعفر الحقوق السٌاسٌة للمرأة فى اإلسبلم والفكر والتشرٌع المعاصر

محمد الؽزالى ؛ اعداد خالد محمد  مائة سإال عن اإلسبلم
 2 خالد

القانون الوضعى والشرٌعة المرأة بٌن حقوقها السٌاسٌة واتفاقٌة عدم التمٌٌز فى 
  اإلسبلمٌة

 2 الشحات إبراهٌم منصور
 2 محمد بلتاجى  مكانة المرأة فى القرآن الكرٌم و السنة الصحٌحة



                                                                              
 

 2 محمد الؽزالً  معركة المصحؾ فً العالم اإلسبلمً
 2 محمد الؽزالى  ركائز االٌمان بٌن العقل والقلب

 2 .عبدالعزٌز المحمد السلمان 1,3,4ج  موارد الظمآن لدروس الزمان
رحمة هللا بن خلٌل الرحمن العثمانى   إظهار الحق

 2 الكٌرانوى
أبى الحسن على بن الحسٌن بن  أجزاء 4  مروج الذهب و معادن الجوهر

على المسعودى ؛ تحقٌق محمد 
 محٌى الدٌن عبد الحمٌد

3 

بن أحمد بن  أبى عبد هللا محمد أجزاء 4  مٌزان اإلعتدال فى نقد الرجال
 3 عثمان الذهبى

 من كتاب إٌضاح المكنون فً الذٌل على كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون
 نسخ x 3 2, 1الجزء 

 3 إسماعٌل بن محمد أمٌن البابانً
حمود بن عبدهللا بن حمود   الرد القوٌم علً المجرم االثٌم

 3 التوٌجري
أبى الفبلح عبدالحى بن العماد  الجزء االول حتى الجزء الثامنمن       شذرات الذهب فى أخبار من ذهب

 3 الحنبلى

االعجاز  نسخ 3 من اٌات اإلعجاز العلمى فى األرض فى القرآن الكرٌم
 فى السماء والحٌوان واالرض

 3 .زؼلول راؼب محمد النجار

أبى القاسم الحسٌن بن محمد   المفردات فى ؼرٌب القران
تحقٌق و الراؼب االصفهانى ؛ 

 ضبط محمد خلٌل عٌتانى
3 

 3 محمد سٌد عبدالتواب  الدفاع الشرعً فً الفقه االسبلمً
 3 محمد على قطب  المرشد األمٌن إلى معانى كلمات الكتاب المبٌن

 3 حسن الشرقاوي  الجدل فً القرآن
 3 منصور محمد منصور نسخة 2 قطوؾ من رٌاض القرآن

 3 مصطفى الصاوى الجوٌنى  خمسة عشر قرنااعبلم الدراسات القرآنٌة فى 
 3 محمود محمد عمارة  تربٌة األوالد فً اإلسبلم من الكتاب والسنة

 3 محمد كمال الدٌن إمام نسخة 2  اإلعبلم اإلسبلمً
 3 محمد عبدربه محمد السبحً  تملك الماء والتصرؾ فٌه

 3 محمد الؽزالً  كٌؾ نفهم االسبلم
 3 محمد سٌد طنطاوي  وكٌؾ حاربها اآلسبلماالشاعات الكاذبة 

 3 أحمد عمر هاشم  قضاٌا و مفاهٌم فى ضوء اإلسبلم
 3 هشام مصطفً عبدالعزٌز  وقل ربً زدنً علما  

فرانسٌس فوكوٌاما ؛ ترجمة حسٌن   نهاٌة التارٌخ وخاتم البشر
 3 احمد امٌن



                                                                              
 

تقً الدٌن أبً العباس أحمد بن  2, 1الجزء   كتاب المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار
 4 علً المقرٌزي

أحكام األسرة اإلسبلمٌة فقها و قضاء طبقا ألخر التعدٌبلت الصادرة بالقانون رقم 
  2222لسنة  1

 4 حسن حسانٌن

 4 تؤلٌؾ حسن إبراهٌم حسن 3,4, 1,2ج   تارٌخ اإلسبلم السٌاسى والدٌنى والثقافى واالجتماعى
جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطى ؛  2, 1مجلد   تارٌخ مصر والقاهرةتارٌخ المحاضرة فى 

 4 تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم
 4 فرحانة علً شوٌته  اإلٌجاز فً كٌفٌةاالستدالل بؤاللفاظ

 4 ٌوسؾ القرضاوي  كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم
 4 فتحً فوزي عبدالمعطً  أنبٌاء عاشوا فً مصر

ابن تٌمٌة ؛ تعلٌق محمد ابو الوفا   و الباطل الفرقان بٌن الحق
 4  عٌد

 4 امال قرداش بنت الحسٌن  دور المرأة فى خدمة الحدٌث فى القرون الثبلثة األولى
 4 ماجد راؼب الحلو  قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة

 4 ىمحمد بن أبى بكر عبدالقادر الراز  مختار الصحاح
 4 عبد العزٌز بن عبدالرحمن السعٌد  األصولٌةابن قدامة وآثاره 

 4 بدوى محمود الشٌخ  الجودة الشاملة فى العمل االسبلمى
 4 عطا عبد العاطى محمد السنباطى  موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة من جرائم الحاسب اآللى و االنترنت

 4 ابراهٌم عطٌة محمود قندٌل  وضوح اللفظ وخفاإه وآثره فً الفروع الفقهٌة
 4 محمود فرج سلٌمان  من بحوث الدالالت

 4 عبد الحمٌد الشواربً  الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً اإلسبلم
 4 محمد أنس قاسم جعفر  الحقوق السٌاسٌة للمرأة فى اإلسبلم والفكر والتشرٌع المعاصر

 4 أحمد فراج حسٌن  اإلسبلم والمجتمع
 4 محمد على محجوب  األسرة وأحكامها فى الشرٌعة اإلسبلمٌة

عبدالمنعم صبحى أبوشعٌشع  نسخ 3  االستشراق الٌهودى
 4 أبودنٌا

 4 محمد خلٌل محسن الدٌسً  عقائد أهل الكتاب كما ٌصورها القرآن الكرٌم
أبو عمار عبلء السٌد محمد السٌد   إعراب و تفسٌر كشؾ البٌان فى إعراب القرآن

 4 األزهرى
 4 إبراهٌم بن عبد هللا األنصارى  القرآنارشاد الحٌران لمعرفة أٌات 

 4 عبدهللا عبدالرحٌم العبادي  من اآلداب واألخبلق اإلسبلمٌة
قطب عبدالحمٌد قطب ؛ مراجعة   خطب الشٌخ محمد الؽزالً فً شئون الدٌن والحٌاة

 4 محمد عاشور



                                                                              
 

 4 أبو سرٌع محمدعبد الهادى  الربا والقرض فى الفقه اإلسبلمى
محمد علً البار, سفٌان محمد   الطبٌة واألحكام الفقهٌة فً تحرٌم الخنزٌراالسرار 

 4 العسولً, خالد أمٌن محمد
 4 محمد سٌد عبدالتواب  الدفاع الشرعً فً الفقه اإلسبلمً

 4 بو زكرٌا ٌحًٌ بن شرؾ النووي  التباٌن فً أدب حملة القرآن
 4 الشحات ابراهٌم محمد منصور  البٌئة فً االسبلم

 4 أحمد المجدوب  المعالجة القرآنٌة للجرٌمة
قطب عبدالحمٌد قطب ؛ مراجعة   خطب الشٌخ محمد الؽزالً فً شئون الدٌن والحٌاة

 4 محمد عاشور
 4 سبلم شافعً محمود سبلم  حصون خٌبر فً الجاهلٌة وعصر الرسول صلى هللا علٌه وسلم

 2 نهاٌة عهد عمر بن الخطابالنشاط الزراعً فً خٌبر فً الجاهلٌة و حتً 
 نسخة

 4 سبلم شافعً محمود سبلم
 4 .محمد سٌد طنطاوى  بنو إسرائٌل فى القرآن والسنة

 4 كارم السٌد ؼنٌم  االشارات العلمٌة فً القرآن الكرٌم بٌن الدراسة والتطبٌق
 4  األدلة القاطعة : اإلسبلم هو الحق  األدلة المادٌة فً إعجاز القرآن والسنة

المرأة بٌن حقوقها السٌاسٌة واتفاقٌة عدم التمٌز فى القانون الوضعى والشرٌعة 
  اإلسبلمٌة

 4 الشحات إبراهٌم منصور
 5 زؼلول النجار ؛ تقدٌم أحمد فرج 3,4,5النبات جزء   من آٌات اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم

 5 سهٌر محمد رشاد مهنا  اللفظ المشترك فً الكتاب والسنة
 5 رانٌا محمد عزٌز نظمى  المنهج اإلرشادى فى تفسٌر األمام القشٌرى

 5 محمد أبو زهرة  المعجزة الكبري القرآن
جبلل الدٌن عبدالرحمن بن أبى بكر  1,2,3مجلد  معترك األقران فى إعجاز القرآن

 5 ؛ تحقٌق على محمد البجاوى
 5 جابر فهمى عمران نسخة 2  إعجاز الثبلثة أٌام فى الشرٌعة والقانون
 5 مصطفى بن العدوي  الصحٌح المسند من األحادٌث القدسٌة

 5 عبد الوهاب النجار  قصص األنبٌاء
 5 حسن أٌوب  الحدٌث فً علوم القرآن والحدٌث

 5 أٌمن صالح شعبان اسباب النزول الوحى
 5 محمد متولى الشعراوى  قصص الحٌوان فى القرآن

محمد متولً الشعراوي ؛ إعداد  2, 1الجزء   األحادٌث القدسٌة
 5 عادل أبوالمعاطى

عبد السبلم بن محمد بن عمر   كتاب الجامع فً األحادٌث القدسٌة
 5 علوش



                                                                              
 

 5 محمد االنور أحمد البلتاجً  من وصاٌا القرآن الكرٌم
 5 رمزى محمد على دراز  حقوق االنسان مقاصد ضرورٌة للتشرٌع االسبلمى

محمد سٌد طنطاوي ؛ اشراؾ دالٌا  2, 1الجزء  القران الكرٌمالقصة فً 
 5 محمد ابراهٌم

 5 محمود عبدالفتاح محمود ٌوسؾ  من احكام الحرب فى الشرٌعة االسبلمٌة والقانون
    4نه 1اجزاء من  4  أحكام القرآن

 
 5  عواد الذٍي بي هحوذ الطبزً 

 5 محمد فإاد عبد الباقً .  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم
بً بكر محمد بن عبد هللا المعروؾ ا 4,  1اجزاء من  4 أحكام القرآن

 5 بابن العرب

   

   
ألبى الحسن على بن أبى الكرم  حتى الجزء العاشر 1من الجزء  الكامل فى التارٌخ

محمد بن محمد بن عبد الكرٌم بن 
 عبد الواحد الشٌبانى

6 

منصور بن ٌونس بن إدرٌس بن  1,2جزء     فً شرح المفرداتمنح الشفا الشافٌات 
صبلح الدٌن البهوتً ؛ راجعة 

 وصححة عبد الرحمن حسن محمود
6 

 6 اشراؾ جعفر عبد السبلم  األسبلم وحوار الحضارات

   

محمد بن ٌوسؾ الشهٌر بؤبى حٌان  ثمانى أجزاء أجزاء 8  البحر المحٌط فى التفسٌر
األندلسى الؽرناطى ؛ طبعت بعناٌة 
صدقى محمد جمٌل, الشٌخ زهٌر 

 جعٌد

7 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد  22الى  1عشرون جزء من   الجامع ألحكام القرآن
 7 األنصاري القرطبً

أبو الفداء الحافظ عماد الدٌن,  4الى  1أربعة أجزاء من        تفسٌر القرآن العظٌم
 8 إسماعٌل بن كثٌر

أبً عبد هللا محمد بن أحمد  عشرون جزء + مجلد الفهارس  الجامع ألحكام القرآن
 8 األنصاري القرطبً

 8 أبى جعفر محمد جرٌر الطبرى 12الى  1اثنا عشر جزءا من   جامع البٌان فى تفسٌر القرآن
تفسٌر محمد عبده ؛ مع أسباب   فاتحة الكتاب

جبلل الدٌن عبد الرحمن  النزول /
 بن أبى بكر السٌوطى

9 

 9 محمد السٌد طنطاوي  15الى  1خمسة عشر جزءا من   تفسٌر الوسٌط للقرآن الكرٌم
أبى عبدهللا محمد بن أحمد  18الى  1ثمانى عشر جزءا من    الجامع ألحكام القرآن

 9 األنصارى القرطبى
فخر الدٌن محمد بن عمر بن  32الى  1من اثنان وثبلثون جزءا   التفسٌر الكبٌر او مفاتٌح الؽٌب

الحسٌن الحسن ابن علً التمٌمً 
 البكري الرازي

10 

 11 أبو عبد هللا مصطفى بن العدوي 2, 1الجزء  التسهٌل لتؤوٌل التنزٌل



                                                                              
 
 11 محمد بن على بن محمد الشوكانى 5الى  1خمسة أجزاء من   فتح القدٌر
 11 محمد بن على بن محمد الشوكانى 5الى  1خمسة أجزاء من   فتح القدٌر

كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد  9الى  1تسعة أجزاء من   شرح فتح القدٌر
 11 السٌواسى

 11 محمد بٌومى  أدعٌة المرأة المسلمة
محمد سٌد طنطاوى ؛ راجعه محمد   معجم إعراب ألفاظ القرآن الكرٌم

 11 فهٌم أبوعبٌة
 11 مصطفً الصاوي الجوٌنً  القرآنً بٌن فهم العلماء وذوقهم النص

 11 خالد وزانً نسخة 2  مناهج تفسٌر النصوص بٌن علماء الشرٌعة و فقهاء القانون
أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر  أربعة أجزاء   الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل

شرحه  الزمخشري الخوارزمً ؛
 وضبطه وراحعه ٌوسؾ الحماوي

11 

أبً البركات عبد هللا بن أحمد بن  4الى  1أربعة أجزاء من  تفسٌر النسفً
 11 محمود النسفً

جبلل الدٌن محمد بن احمد المحلً   القرآن الكرٌم بالرسم العثمانً
, جبلل الدٌن عبد الرحمن بن ابً 

بكر السٌوطً ؛ فدم له مروان 
 سوار

11 

 11 محمد على الصابونى 3الى  1ثبلثة أجزاء من   التفاسٌرصفوة 
البنٌان المرصوص فً تفسٌر النصوص عند الحنفٌة وأثر ذلك فً إستنباط األحكام 

  الشرعٌة
 11 أبو دور سٌد حامد

 11 مصطفى محمد سلٌمان نسخة 2  التفسٌر الموضوعى
 11 أسامة أحمد محمد كحٌل  قراءة أصولٌة فى سورة الحجرات

 1ثبلثة أجزاء   تبوٌب آٌة القرآن الكرٌم من الناحٌة الموضوعٌة
 3الى

 11 أحمد ابراهٌم مهنا

جبلل الدٌن محمد بن احمد المحلً   القرآن الكرٌم بالرسم العثمانً
, جبلل الدٌن عبد الرحمن بن ابً 

بكر السٌوطً ؛ فدم له مروان 
 سوار

11 

 12 محمد متولى الشعراوى 16الى  1ستة عشر جزءا من   تفسٌر الشعراوى
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل و بهامشة منتخب كنز العمال فى سنن األقوال واألفعال

 6الى  1ستة أجزاء من 
 13 أحمد بن حنبل

أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن  8الى  1ثمانى أجزاء من   صحٌح البخارى
 13 إبراهٌم

ثبلث   بشرح صحٌح األمام ابى عبد هللا محمد بن اسماعٌل البخارىفتح البارى 
 13الى 1عشر جزءامن 

 13  أحمد بن على بن حجر العسقبلنى
 14 حسنى عبد السمٌع ابراهٌم  الحماٌة المدنٌة لؤلموال فى الشرٌعة اإلسبلمٌة

اسماعٌل ابن عماد الدٌن ابى الفداء  14الى  1أربعة عشر جزءا من   البداٌة والنهاٌة
 14 عمر بن كثٌر القرشى الدمشقى

 14عماد الدٌن ابى الفداء اسماعٌل ابن   البداٌة والنهاٌة



                                                                              
 

 عمر بن كثٌر القرشى الدمشقى
عماد الدٌن ابى الفداء اسماعٌل ابن  + الفهرس العام 14الى  1أربعة عشر جزءا من    والنهاٌةالبداٌة 

 14 عمر بن كثٌر القرشى الدمشقى
 15 حسنً عبد السمٌع إبراهٌم  الفقهاء فً ضمان األموال فً الشرٌعة اإلسبلمٌة موقؾ

 15  إبراهٌم البٌومً ؼانم  تقنٌن الشرٌعة بٌن المجتمع و الدولة
 15 محمد علً سكٌكر  حقوق المرأة وواجباتها فى الشرائع والتشرٌعات ودورها فى رعاٌة الطفولة

 15 تؤلٌؾ طارق البشرى  الشرٌعة االسبلمٌة السٌاق التارٌخى والثقافى لتقنٌن
 15 احمد محمد احمد حشٌش  حقوق تكرٌم اإلنسان فى الشرٌعة

 15 إبراهٌم علوان  أحكام الوصاٌا واألوقاؾ
عماد الدٌن ابى الفداء اسماعٌل ابن  + الفهرس 14الى  1أربعة عشر جزءا من  البداٌة والنهاٌة

عمر بن كثٌر القرشى الدمشقى ؛ 
 [تحقٌق أحمد أبو ملحم ... ]وأخ

15 

 15 ابى اسحاق الشاطبى نسخة 4  الموافقات فى اصول الشرٌعه
 16 النووي, ٌحٌى بن شرؾ بن مري 18الى  1ثمانى عشر جزءا من صحٌح مسلم بشرح النووٌ

 16 ابً عبٌد القاسم بن سبلم الهروي 4الى  1أربعة أجزاء من       ؼرٌب الحدٌث
محى الدٌن أبى زكرٌا ٌحى بن  18الى  1ثمانى عشر جزءا من   بشرح االمام محى الدٌن النووىصحٌح مسلم 

 16 شرؾ النووى
أبى سلٌمان حمد بن محمد الخطابى  4الى  1أربعة أجزاء من   معالم السنن وهو شرح سنن اإلمام أبى داود

 16 البستى
بن عٌسى بن أبو عٌسى محمد  5اللى  1خمسة أجزاء من   سنن الترمزى

سورة ؛ تحقٌق عبد الوهاب عبد 
 اللطٌؾ

16 

اإلمام على بن عمرالدار قطنى ؛  2, 1جزء  2   سنن الدار قطنى
تصحٌح وتنسٌق وترقٌم السٌد 

 عبدهللا هاشم ٌمانى المدنى
16 

جمال الدٌن ابً الفرج عبد الرحمن  مع بعض 2,  1جزء   التبصرة
 16 بن الجوزي ؛ تحقٌق خٌري سعٌد

   

   
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  7الى  1سبعة أجزاء من   حاشٌة الروض المربع

 17 العاصمً النجدي
ابً عبد هللا محمد بن احمد بن  7الى  1سبعة أجزاء من   ان االعتدال فً نقد الرجالٌزم

عثمان الذهبً ؛ تحقٌق علً محمد 
 البجاوي, فتحٌة علً البجاوي

17 

محمد ناصر الدٌن األلبانً ؛ إشراؾ  12الى  1عشرة أجزاء من   تخرٌج أحادٌث منار السبٌلإرواء الؽلٌل فً 
 17 محمد زهٌر الشاوٌش

 18 محمد جمال الدٌن مسرور  الحٌاة السٌاسٌة فى الدول العربٌة اإلسبلمٌة
شهاب الدٌن القرافى ؛ تحقٌق طه   األستؽناء فى أحكام االستثناء

 18 محسن



                                                                              
 

على بن عمر الدارقطنى ؛ تصحٌح  نسخة 2الجزء الثالث والرابع   سنن الدارقطنى
 18  السٌد عبد هللا هاشم ٌمانى المدنى

نور الدٌن على بن ابى بكرالهٌثمى,  2,3, 1مجلد    فهارس كتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد
 18 محمد سعٌد بن بسٌونى زؼلول

 1خمسة اجزاء من  هللا علٌه وسلمالتاج الجامع لؤلصول فً أحادٌث الرسول صلى 
 5الى 

 18 منصور علً ناصؾ
حاشٌة العبلمة البنانً على شرح الجبلل شمس الدٌن محمد أحمد المحلى على متن 

  جمع الجوامع لئلمام تاج الدٌن عبد الوهاب بن السبكى
عبد الرحمن بن جاد هللا البنانى. 

وبهامشها تقرٌر شٌخ اإلسبلم عبد 

 .الشربٌنًالرحمن 
18 

أبى عمر ٌوسؾ بن عبدهللا ابن  12الى  1عشرة أجزاء من   التمهٌد لما فى الموطؤ من المعانى واألسانٌد
محمد بن عبدالبر النمرى األندلسى 
؛ تحقٌق وتعلٌق مصطفى بن أحمد 

 العلوى

18 

عبد الرحمن بن على المعلمى   التنكٌل
 19 العتمى الٌمانى

زٌن الدٌن ابً الفرج عبد الرحمن   شرح خمسٌن حدٌثا  من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم فً
 19 بن شهاب الدٌن البؽدادي الدمشقً

 19 محمد بن محمد أبو شهبة  الوسٌط فً علوم ومصطلح الحدٌث

ابن حمزة الحسٌنً الحنفً  2, 1جزئٌن    البٌان والتعرٌؾ فً أسباب ورود الحدٌث الشرٌؾ
حسٌن عبد الدمشقً ؛ تحقٌق 

 المجٌد هاشم
19 

شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن   المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ
 19 أبً بكر الحنبلً الدمشقً

حمد بن عبدالحلٌم بن عبدالسبلم ا  الصارم المسلول على شاتم الرسول
 19 الحرانى الدمشقى

 19 العفٌفىطة عبد هللا  1,2,3ثبلثة اجزاء      من وصاٌا الرسول
 19 ىعبد هللا بن أسعد الٌافع 2, 1جزئٌن     الترؼٌب والترهٌب

خمس مجلدات   موسوعة قراءة عصرٌة لؤلحادٌث النبوٌة من وحً االٌات القرآنٌة
 5الى 1من 

 19 خدٌجة النبراوي
محمد بن عبلن الصدٌقى الشافعى  1,4أربع أجزاء من   دلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض الصالحٌن

 19 األشعرى المكى
 19 الهادى السعيد عرفه  محاضرات فى أحكام الوصية والوقف

 19 إبراهيم علوان  أحكام الوصايا واألوقاف

 19 محمد عمارة 1,2ج  اسالميات السنهورى باشا:اسالمية الدوله والمدينه والعمران
 19 يحيى محمود حسنم عبده  تبصير المحتاج إلى معرفة أحكام الزواج

محمد بن أحمد الذهبً ؛ حققه  3, 1ثبلثة أجزاء من   الكاشؾ فً معرفة من له رواٌة فً الكتب الستة
عزب علً عٌد عطٌه, موسى 

 محمد علً الموشً
21 

ثبلثة   نهذٌب اآلثار وتفضٌل الثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من األخبار

 3,4, 1, 1اسفار 
 21 أبو جعفر الطبري

المجلس األعلً للشئون   من السنةالمنتخب 
 21 اإلسبلمٌة,وزارة االوقاؾ



                                                                              
 

ابو هاجر محمد السعٌد بن بسٌونى   فهرس احادٌث مسند االمام احمد بن حنبل
 21 زؼلزل

جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر   مسند أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه من جوامع الكبٌر فً الحدٌث
؛ السٌوطً ؛ تحقٌق عزٌز بٌك 

 تقدٌم مختار أحمد الندوي
21 

الحافظ المنذري ؛ تحقٌق أحمد  8الى1ثمانى اجزاء من   مختصر سنن أبً داود
 21 محمد شاكر, محمد حامد الفقً

 21 منصور بن ٌونس البهوتى الحنبلى 3الى  1ثبلث اجزاء من   شرح منتهى اإلرادات
 21 محمد بن علً بن محمد الشوكانً 8الى 1ثمانى اجزاء من  نٌل األوطار من أحادٌث سٌد األخٌار

شمس الدٌن محمد بن أبً بكر بن   صحٌح الداء والدواء
 21 قٌم الجوزٌة

 21 محمد عبده  العطار وكنوز الطب الشعبً
 21 محمد عبده  هنا صٌدلٌة محمد صلى هللا علٌه وسلم

شمس الدٌن محمد بن أبً ٌكر بن   الطب النبوي
كرٌم بن سعٌد أٌوب ؛ تحقٌق محمد 

 راجح
21 

 21 الشحات ابراهٌم محمد منصور  صحة اإلنسان بٌن السنة و القرآن
عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً  2, 1مجلدٌن   سنن الدارمً

 21 السمرقند
 21 محمد بن علً بن محمد الشوكانً 8الى 1ثمانى جزء من   نٌل األوطار من أحادٌث سٌد األخٌار

 21 السٌد سابق 3الى  1ثبلث مجلدات من   فقة السنة
 21 السٌد سابق 3الى 1ثبلث مجلدات من  فقة السنة

 21 محمد بن علً بن محمد الشوكانً 8الى  1ثمانى اجزاء من   نٌل األوطار من أحادٌث سٌد األخٌار
 22 مصطفى مراد  رحلة الخلود

 22 سلٌمان محمد الطماوى  عمر بن الخطاب وأصول السٌاسة واإلدارة الحدٌثة
 22 ٌعقوب ٌوسؾ الحجً  الشٌخ عبد العزٌز الرشٌد

 22 منصور محمد منصور  أحكام فى التشرٌع اإلسبلمى فى ضوء قبس من نور النبوة
 22 علً بن محمد االجهوري المالكً   شرح الدرر السنٌة فً نظم السٌرة النبوٌة
 22 علً مبروك  علم العقائداإلمامة والسٌاسة والخطاب التارٌخً فً 

ابن هشام ؛ تعلٌق عمر عبد السبلم  4الى  1أربع أجزاء من   السٌرة النبوٌة
 22 تدمري

ابن هشام ؛ تعلٌق عمر عبد السبلم  4الى 1اربع اجزاء من   السٌرة النبوٌة
 22 تدمري

مجد الدٌن أبى البركات عبد السبلم  2,  1مجلدٌن   المنتقى من أخبار المصطفى صلى هللا علٌه و سلم
بن تٌمٌة الحرانى ؛ صححة محمد 

 حامد الفقى
22 



                                                                              
 

 22 الشحات ابراهٌم محمد منصور  صحة اإلنسان بٌن السنة و القرآن
 22 عباس مبروك الؽزٌرى  بٌع ملك الؽٌر

 22 سٌد محمدسامح   البهائٌة بٌن أحكام الشرٌعة االسبلمٌة والقوانٌن الوضعٌة واألحكام القضائٌة
 22 عبد الكرٌم الخطٌب  التعرٌؾ باإلسبلمى فى مواجهة العصر الحدٌث وتحدٌاته

تؤلٌؾ أبى الفرج عبدالرحمن بن  2, 1جزئٌن   الوفا بؤحوال المصطفى
الجوزى ؛ تحقٌق مصطفى 

 عبدالواحد
22 

 22 السٌد محمود حسٌن عبدالعال  مواقؾ من حٌاة رسول هللا)صلً هللا علٌه وسلم(وأصحابه رضوان هللا علٌهم
أبى الفرح عبد الرحمن بن الجوزى   سٌرة و مناقب عمرو بن عبد العزٌز

 22 ؛ تحقٌق طه عبد الرءوؾ سعد
 22 محمد بكر إسماعٌل  رجال أحبهم الرسول صلى هللا علٌه و سلم و بشرهم بالجنة

السٌد ٌعقوب السٌد سٌد أحمد   أمٌر المإمنٌن سٌدنا عثمان بن عفان رضى هللا عنه
 22 ٌوسؾ الرفاعى

 22 محمد بدر  نساء النبى
 22 محمد ابن سعد العشرة المبشرون بالجنة  من الطبقات الكبري

 22 صفى الرحمن المبار كفورى  الرحٌق المختوم
 22 صفى الرحمن المبار كفورى  بحث فى السٌره النبوٌه على صاحبها افضل الصبلة والسبلم

 22 عدلى أمٌر خالد  وإجراء التقاضى فى إشهاد الوراثة وتوزٌع التركاتأحكام 
 22 محمد بن سعٌد البوصٌر  الكواكب الدرٌة فى مدح خٌر البرٌة صلى هللا علٌه وسلم, المعرفة بـ, البردة

 22 عبدالعزٌز المحمد السلمان  من معجزات النبً صلً هللا علٌه و سلم
 22 الرحمن المبار كفورىصفى   الرحٌق المختوم

 22 عادل السٌد محمد على  نظام التؤمٌن اإلجتماعى فى مٌزان الشرٌعة اإلسبلمٌة
 22 عادل السٌد محمد على  الهجره ؼٌر الشرعٌة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعى

 23 محمد إبراهٌم الفٌومى 6حتى  1ستة كتب من الكتاب    الخوارج والمرجئة
 23 محمد علً صالح قزنً  فً معجزات النبً الكامل صلى هللا علٌه وسلم الشامل

شمس الدٌن ابً عبدهللا الدمشقً ؛   صحٌح الطب النبوي
 23 تعلٌق موسً مدنً مصطفً

 23 أحمد بن محمد طاحون  رٌاض الفالحٌن و منار السالكٌن
 23 أبو بكر جابر الجزائرى  عقٌدة المإمن

الشعراوى ؛ أعده محمد متولى   التوبة
وعلق علٌه وقدم له عبدالرحٌم 

 محمد متولى الشعراوى
23 



                                                                              
 

 23 عصام الدٌن محمد على  وقفه بٌن أصحاب الدٌانات وأنصار المذاهب
 23 عبدالمإمن ابراهٌم أحمد  بنٌان الوعً المسلم و مشروع االنسان الكامل

اسماعٌل بن عمر بن كثٌر ؛ تحقٌق   صحٌح معجزات النبً
 23 أحمد عٌسً محمد

 23 على بن سعد بن صالح الضوٌحى  آراء المعتزلة األصولٌة
 23 محمد بشٌر الـهسوانى الهندى  صٌانة اإلنسان عن وسوسة الشٌخ دحبلن

 23 أحمد عبدالسبلم أبو الفضل  قبس من هدي النبوة
 23 جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً  تارٌخ الخلفاء
 23 الدٌن عبد الرحمن السٌوطًجبلل   تارٌخ الخلفاء

 23 سعٌد حوى  هللا
 23 محمد المبارك  نظام اإلسبلم
شمس الدٌن أبً عبدهللا محمد بن   كتاب الكبائر

أحمد بن عثمان الذهبً ؛ تحقٌق 
 عبدالرحمن فاخوري

23 

 23 محمد ولى هللا عبد الرحمن الندوى  نبوءات الرسول صلى هللا علٌه وسلم
 23 احمد السٌد الذهب:تارٌخ ملوك االسبلم وخلفاء العربمفتاح 

 23 أحمد بهجت  هللا فً العقٌدة اإلسبلمٌة
 23 عصام الدٌن محمد على  وقفه بٌن أصحاب الدٌانات وأنصار المذاهب

بً بكر محمد بن الطٌب بن   التمهٌد فً الرد علً الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة
 23 ىالباقبلن

 23 سهٌر محمد رشاد مهنا  التكلٌؾ فً الشرٌعة االسبلمٌة
 23 عبد هللا بن إبراهٌم األنصارى  عقٌدة المسلم
 23 عمر سلٌمان عبد هللا األشقر  القٌامة الكبرى

ابن القٌم الجوزٌة ؛ مراجعةأحمد  الفوائ
 23 محمود خطاب

 23 صبلح الدٌن محمد نوار  م661 - 632 -هـ 41 - 11نظرٌة الخبلفة أو اإلمامة وتطورها السٌاسى والدٌن 
 23 [.د.ن]  حماٌة البٌئة من التلوث

 23 عبد الرحمن بن حسن  قرة عٌون الموحدٌن فى تحقٌق دعوة االنبٌاء والمرسلٌن
الجوٌنى ؛ حققه و علق علٌه و قدم  الشامل فى أصول الدٌن

 23 له و فهرسه هلموت كلوبفر
 23 الشحات ابراهيم محمد منصور  الشريعه االسالميةاحكام الزواج فى 

 23 محمد على محجوب  التشريع االسالمى ونظرياته العامة المدنية والجنائية



                                                                              
 

 23 مصطفى الشكعه  اسالم بال مذاهب
 23 أحمد محمد محمد حشيش  علم تأويل الشريعة

 23 أحمد محمد أحمد حشيش  حقوق تكريم اإلنسان

 23 الشحات ابراهيم منصور نسخ 3   الفقهدراسات فى اصول 
 23 عبد الحليم عبد الفتاح عمر  دراسات فى مقدمات علم اصول الفقه

 24 محمد علٌش 8الى  1ثمانى اجزاء من    شرح منح الجلٌل على مختصر العبلمة خلٌل
 24 منٌر محمد رزق  الشرٌعة اإلسبلمٌة من االطبلق إلى الشمول

أبى المظفر منصور بن محمد بن  2, 1جزئٌن   األصولقواطع األدلة فى 
 24 عبد الجبار السمعانى

تاج الدٌن عبد الوهاب بن على ؛  2, 1مجلدٌن     األشباة و النظائر
 24 تحقٌق عادل أحمد عبد الموجود

تاج الدٌن عبد الوهاب بن على ؛  2, 1جزئٌن   األشباة و النظائر
 24 تحقٌق عادل أحمد عبد الموجود

أبً بكر محمد بن أحمد بن أبً  2,  1جزئٌن    أصول السرخسً
سهل السرخسً ؛ حققه أبو الوفا 

 األفؽانً
24 

 24 [.عمر سلٌمان االشقر...]واخ 2, 1مجلدٌن     دراسات فقهٌة فً قضاٌا طبٌة معاصرة
عبدهللا بن محمود بن مودود  5الى 1من  كتاب االختٌار لتعلٌل المختار

الحنفً ؛ اخراج و ضبط الموصلً 
 و تعلٌق خالد عبد الرحمن العك

24 

شهاب الدٌن احمد بن احمد بن  4الى  1أربع اجزاء من   حاشٌتا
سبلمه القلٌوبً, شهاب الدٌن احمد 

 البرلسً
24 

عبلء الدٌن عبد العزٌز أحمد  4الى  1أربع اجزاء من  كشؾ األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي
 24 البخاري

أبً عبدهللا بن أبً بكر بن أٌوب  3الى  1ثبلث اجزاء من   مدارج السالكٌن بٌن منازل اٌاك نعبد واٌاك نستعٌن
 25 الدمشق

ابن أمٌر الحاج ؛ تحرٌر الكمال بن  3الى 1ثبلث اجزاء من    كتاب التقرٌر والتحبٌر
 25 الهمام

إبراهٌم بن موسى اللخمً الؽرناطً  4الى  1أربع اجزاء من    الموافقات فً أصول الشرٌعة
المالكً ؛ تحقٌق محمد عبد هللا 

 دراز
25 

إبراهٌم بن أبى بكر الصواكى   تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق
 25 العوفى الحنبلى

شهاب الدٌن أبى العباس الصنهاجى  4الى  1أربع اجزاء من   الفروق
 25 ؛ تحقٌق عبد الحمٌد هنداوى

عبلء الدٌن أبى الحسن على بن   ٌتردد بٌن الخصمٌن من االحكام معٌن الحكام فٌما
 25 خلٌل الطرابلسى الحنفى

 25 أحمد بن محمد بن رشد القرطبً 2,  1جزئٌن   بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد
 25  المدخل الفقهى العام 3الى  1ثبلث اجزاء من   الفقه اإلسبلمى فً ثوبه الجدٌد



                                                                              
 

عبدالرحمن بن محمد بن سلٌمان  4الى  1أربع اجزاء من   ملتقى األبحرمجمع االنهر فً شرح 
 25 الكلٌبولً

 25  منصور بن ٌونس البهوتى الحنبلى 6الى  1ست اجزاء من   كشاؾ القناع عن متن األقناع
 26 أحمد بن محمد بن رشد القرطبً 1,2جزئٌن   بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد
أبى عبد هللا محمد بن محمد بن عبد  8الى 1ثمانى اجزاء من   خلٌل مواهب الجلٌل لشرح مختصر

 26 الرحمن المؽربى
 26 محمد ٌوسؾ موسً  الفقه االسبلمً

 26 أحمد فرج حسٌن  أدلة اإلثبات فً الفقه اإلسبلمً
 26 منٌر محمد رزق  الشرٌعة اإلسبلمٌة من اإلطبلق الى الشمول

 26 رمضان محمد عٌد هتٌمى  األصولٌٌنالقول المبٌن فى النهى عند 
 26 جمال البنا  نحو فقه جدٌد

 26 الشحات ابراهٌم محمد منصور  الضوابط التى تحكم فتوى المفتى وقضاء القاضى فى الفقه االسبلمى
 26 محمد عبدربه محمد السبحً نسخة2  تملك الماء والتصرؾ فٌه
 26 منصور الشحات ابراهٌم محمد  دراسات فً أصول الفقه

ابً الحسن عبلءالدٌن علً بن   القواعد والفوائد االصولٌة و ما ٌتعلق بها من األحكام الفرعٌة
 26 عباس البعلً الحنبلً

 26 سهٌر محمد رشاد مهنا  تخصٌص عام الكتاب وأثره فً الفروع الفقهٌة
 26 على حسٌن نجٌده  مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة

 26 الكرٌم الخطٌبعبد   الحدود فى اإلسبلم
 26 محمد عبد الجواد محمد  بحوث فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون

 26 علً جابر علً الجزٌري  سبل الهدي
تلخٌص صالح بن فوزان بن عبد  الملخص الفقهً

 26 هللا آل فوزان
 26 عبدالفتاح محمود إدرٌس  الرخص المتعلقة بالمرض فى الفقه اإلسبلمى

 26 عبدالرحمن بن عبٌدان 2, 1جزئٌن   والمحرر علً المقنعزوائد الكافً 
 26  منى محمود محمد مصطفى  مسإلٌة أصحاب المهن والحرؾ فى الشرٌعة االسبلمٌة

شمس الدٌن ابن القٌم الجوزٌة ؛   جبلء االفهام فً الصبلة والسبلم علً خٌر االنام
تحقٌق مصطفً محمد, محمد عبد 

 هللا
26 

 26 محمد محمد شتا أبوسعد  األحكام السلطانٌة للماوردىمختصر كتاب 
أبً الفرج عبد الرحمن بن رجب   القواعد فً الفقه اإلسبلمً

 26 الحنبلً
ابى ذكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووى   رٌاض الصالحٌن

 26 الدمشقى



                                                                              
 

 26 على محمد على قاسم  التعامل مع األوبئة فى ضوء الفقه اإلسبلمى
 26 عواد عباس الحردان  لطوائؾ والفرق االسبلمٌةفقه السلطة عند ا

 26 محمد عبدالمقصود داود  مدى مشروعٌة التداوي بالمحرمات
 26 رجائً عطٌة  عالمٌة االسبلم

إسماعٌل محمد عبدالحمٌد   قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها فى الفقة االسبلمى
 26 الشندٌدى

القاضى ؛ تحقٌق محمود أبو طالب   علل الترمذى الكبٌر
محمد خلٌل, السٌد صبحى 

 السامرائى
27 

 27 مرعً بن ٌوسؾ الحنبلً  ؼاٌة المنتهى فً الجمع بٌن اإلقناع والمنتهى
أبى محمد عبد اللة بن أحمد بن  12الى  1اجزاء من         عشرة   المؽنى

محمد بن قدامة المقدسى الجماعٌلى 
 ىالدمشقى الصالحى الحنبل

27 

ابً الحسن علً بن محمد بن حبٌب   األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة
 27 البصري البؽدادي الماوردي

 27 محمد كمال الدٌن إمام  تارٌخ الفقه اإلسبلمً
 27 فاروق أحمد حسٌن ابو دنٌا  المناسبة كمسلك من مسالك العلة

جمع صالح عبد السمٌع اآلبً   الثمر الدانً
 27 األزهري

 27 القطب محمد القطب طبلٌة  اإلسبلم و حقوق اإلنسان
عبداللطٌؾ محمد عامر, منصور   نظرٌات فً الفقه االسبلمً

 27 محمد منصور
 27 محمد نجٌب عوضٌن المؽربى  الوجٌز فى المعامبلت الشرعٌة

 27 محمد بكر إسماعٌل حبٌب  أصول الفقه وفق منهج أهل السنة
 27 محمد سعٌد محمد الرمبلوى  منها وما ٌحرم فى الفقه االسبلمىوسائل االؼراء ما ٌحل 

محمد الحبٌب بن الخواجة ...   وجوب تطبٌق الشرٌعة اإلسبلمٌة والشبهات التً تثار حول تطبٌقها
 27 [.]وآخ

 27 جبلل عبد السبلم  قضاٌا فقهٌة معاصرة وآراء أئمة الفقه فٌها
 27 محمد منصورمنصور   مدخل لدراسة الفقه اإلسبلمى

 27 جاد الحق علً جاد الحق ماٌقرب من اربعٌن مجلد  الفتاوى اإلسبلمٌة من دار اإلفتاء المصرٌة
 27 عبد الحليم عبد الفتاح عمر  دراسات فى مقدمات علم اصول الفقه

محمد بن محمد المختار بن احمد   احكام الجراحه الطبيه واالثار المترتبة عليها
 27 الشنقيطىمزيد الجكنى 

  األحكام فى أصول األحكام
 

الحافظ أبي هحوذ علي بي حشم 

  األًذلسي الظاهزى
28 

عون الدٌن أبى المظفر ٌحٌى بن  2, 1جزئٌن   اإلفصاح عن معانى الصحاح
 28 محمد بن هبٌرة الحنبلى



                                                                              
 

 28 حسنً الجندي  مبدأ ال ٌطل دم فً االسبلم
 28  حمدي حموده ست نسخ    ختان االناث لٌس من شعائر االسبلم

 28 جبلل الدٌن عبد الرحمن  اإلجمال والبٌان ووضعهما فً نصوص األحكام
 28 فإاد عبدالمنعم  أبحاث فً الشرائع الٌهودٌة والنصرانٌة واإلسبلمٌة

 28 محمد علً محجوب خمس نسخ  التشرٌع اإلسبلمً و مراحل تطوره
 28 العاطىمحمد عبد   محاضرات فى اصول الفقه

 28 موسً إبراهٌم اإلبراهٌم  المدخل إلً أصول الفقه و تارٌخ التشرٌع اإلسبلمً
 28 محمد بكر إسماعٌل حبٌب  أصول الفقه وفق منهج أهل السنة والجماعة

 2  االثار المترتبة على االصابة باألمراض المعدٌة فى المنظور الشرعى والطبى
 نسخة

 28 ٌوسؾ صبلح الدٌن ٌوسؾ

 28 عبدالوهاب خبلؾ  علم أصول الفقه و خبلصة تارٌخ التشرٌع االسبلمً
 28 أبى حامد محمد بن محمد الؽزالى 1,2جزئٌن   المستصفى من علم األصول

عبلء الدٌن أبً بكر بن مسعو[  7الى 1سبع اجزاء من     كتاب بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع
 28 الحنفً الكاشانً

 28 وهبه الزحٌلً  اإلسبلمًأصول الفقه 
 3الى  1ثبلثة اجزاء من    المحصول فى علم أصول الفقه

 

فخزالذٍي هحوذ بي عوز بي 

  الحسَي الزاسى 
28 

أحمد فراج حسٌن, رمضان السٌد  نسخة2   أصول الفقه اإلسبلمى
 28 الشرنباصى

 28 محمد كمال الدٌن أمام  أصول الفقه االسبلمً
 28 منتصر محمد عبد الشافى  عند االصولٌٌنبحوث فى العام 

 28 صبرى محمد معارك نسخة 2  األجماع فى التشرٌع اإلسبلمى
 28 محمد أبو زهرة  مـالك

 28 مسعود بن موسً فلوسً  مدرسة المتكلمٌن و منهجها فً دراسة اصول الفقه
 28 محمد بكر إسماعٌل حبٌب  أصول الفقه وفق منهج أهل السنة والجماعة

 28 محمد بكر إسماعٌل حبٌب  اصول الفقه اإلسبلمى وفق منهج أهل السنه والجماعة
 29 شمس الدٌن السرخسى 32الى  1ثبلثون جزء من  32  كتاب المبسوط

نهاٌة السول فً شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضً ناصر الدٌن 
 4الى  1اربع اجزاء من   البٌضاوي

الرحٌم بن الحسن جمال الدٌن عبد 
 29 اإلسنوي

شمس الدٌن محمد الخطٌب  4الى  1اربع اجزاء من   مؽنً المحتاج الً معرفة معانً ألفاظ المناهج
 29 الشربٌنً 



                                                                              
 

شمس الدٌن محمد الخطٌب  4الى  1اربع اجزاء من   مؽنً المحتاج الً معرفة معانً ألفاظ المناهج
 29 الشربٌنً

محى الدٌن ٌحى بن شرؾ ابى  12الى  1عشرة اجزاء من   المفتٌنروضة الطالبٌن و عمدة 
زكرٌا النووى ؛ تقدٌم عبد هللا عمر 

 البارودى
31 

جمال الدٌن اإلسنوى ؛ تصحٌح عبد  2, 1جزئٌن    نهاٌة السول إلى شرح منهاج الوصول
 31 القادر محمد عل

وتقدٌم[ للعبادي ؛ ]تحقٌق وتعلٌق   ذٌل طبقات الفقهاء الشافعٌٌن
أحمد عمر هاشم, محمد زٌنهم 

 محمد عزب
31 

ابن كثٌر الدمشقً ؛ تحقٌق أحمد   2, 1جزئٌن    طبقات الفقهاء الشافعٌٌن
عمر هاشم, محمد زٌنهم محمد 

 عزب
31 

القاضى ابى ٌعلى محمد بن الحسٌن  3الى  1ثبلثة اجزاء من     العدة فى أصول الفقة
 31 الفراء البؽدادى الحنبلى

شمس الدٌن الشٌخ محمد عرفة  3الى  1ثبلثة اجزاء من   حاشٌة الدسوقى على الشرح الكبٌر
 31 الدسوقى

 3الى   1ثبلثة جزاء من   شرح مختصر الروضة
 

ًجن الذٍي أبي الزبَع سَلواى 

  بي عبذ القوى بي عبذ الكزٍن 
31 

 31 بن ٌوسؾ الحنبلً مرعً 2, 1جزئٌن   ؼاٌة المنتهى فً الجمع بٌن اإلقناع والمنتهى
ابن فرحون المالكً ؛ تحقٌق  2, 1مجلدٌن   الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب

 31 ونعلٌق محمد األحمدي أبو النور
 31 أحمد النجدي زهو  المقدمات لدراسة الفقه اإلسبلمً

جبلل الدٌن السٌوطً ؛ تحقٌق   األشباه والنظائر
 31 ٌحٌى مراد

أبى محمد على بن أحمد بن سعٌد  11الى  1احدى عشر جزءا من   المحلى
 31 بن حزم

أبى محمد على بن أحمد بن سعٌد  11الى  1احدى عشر جزءا من  ىالمحل
 31 بن حزم

أبى محمد على بن أحمد بن سعٌد  11الى  1احدى عشر جزءا من  المحلى
 31 بن حزم

 32 شحاتة محمدعبد القادر   مباحث فً األمر بٌن العلماء
 32 عبدالحى عزب عبدالعال  إثبات الجرائم و العقوبات بالقٌاس

 32 رمضان على السٌد الشربناصى  السكوت و داللته على األحكام الشرعٌة
 32 بكر بن عبد هللا أبو زٌد  التقنٌن وااللزام

 32 عبد الحى عزب عبد العال  الحاجة إلى البٌان عند األصولٌٌن
كراماستى ٌوسؾ حسٌن ؛ تحقٌق   أصول الفقه الوجٌز فى

 32 السٌد عبد اللطٌؾ كساب
   درء تعارض العقل والنقل

 

ابي تَوَت ; اعذاد ودراست 

  هحوذ السَذ الجلٌَذ
32 

  الرسالة
 

الشافعي ; إعذاد ودراست هحوذ 

  ًبَل غٌاٍن 
32 



                                                                              
 

 32 رمضان محمد عٌد هتٌمى  االستصحاب و مدى حجٌته عند األصولٌٌن
 32 سعٌد مصٌلحً نسخة 2   مذهب الصحابً و أثره فً الفقه اإلسبلمً

 32 سعد ٌوسؾ محمود أبو عزٌز  صحٌح وصاٌا الرسول للنساء
 32 محمد سٌد طنطاوى  االجتهاد فى األحكام الشرعٌة

 32 عبد الفتاح محمود إدرٌس  موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من الرقص
محمد محمد عبد اللطٌؾ جمال   فٌة والمحكوم علٌةأضواء على مباحث المحكوم 

 32 الدٌن
 32 أحمد عٌسى عاشور  الفقه المٌسر فى العبادات والمعامبلت

 32 سعٌد مصٌلحً عتربً هللا  إجماع االمة
 32 عبد المنعم أحمد سلطان عٌد  أحكام التوأم الملتصق بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعى

 32 محمد أبوزهرة  النفسالوالٌة علً 
عوض محمد عوض ؛ تقدٌم محمد   دراسات فً الفقه الجنائً اإلسبلمً

 32 سلٌم العوا
مختصر صفوة البٌان فى شرح منهاج الوصول الى علم األصول للقاضى 

 هـ685البٌضاوى, المتوفى فى سنة 
 32 ٌس سوٌلم طه

 32 سعٌد مصٌلحً  االستصحاب و أثره فً الفقه اإلسبلمً
 32 منصور محمد منصور  أحكام فً التشرٌع االسبلمً فً ضوء قبس من نور النبوة

 32 سهٌر محمد رشاد مهنا  مذهب الصحابى وأثرة فى الفقه اإلسبلمى
 32 حسنى عبدالسمٌع إبراهٌم  أصول المحاكمات فى الشرٌعة اإلسبلمٌة

 32 محمد فتح هللا النشار نسخة2   أحكام شهادة النساء
 32 ٌوسؾ قاسم  أصول األحكام الشرعٌة

 32 جابر عبد الهادي سالم الشافعً  التلفٌق الفقهً بٌن الرفض و القبول و أثر ذلك علً قوانٌن األحوال الشخصٌة
 32 جبلل الدٌن عبد الرحمن  القاضى ناصر الدٌن البٌضاوى وأثره فى أصول الفقه

 32 الرازق وٌحاشرؾ عبد   حماٌة الشرٌعة للبٌئة المائٌة
 32 الشحات ابراهٌم محمد منصور  الضوابط التى تحكم فتوى المفتى وقضاء القاضى فى الفقه االسبلمى

 2+ جزء  3الفسم الثانى  والقسم  1ٌوجد جزء    المحصول فى علم أصول الفقه
 3القسم 

فخرالدٌن محمد بن عمر بن 
الحسٌن الرازى ؛ دراسة وتحقٌق 

 العلوانىطه جابر فٌاض 
32 

 32 علً عبده محمد علً  أحكام تصكٌك الدٌون فً الفقه اإلسبلمً
 32 شعبان الكومى أحمد فاٌد  أحكام تحوٌل النقود

 32 حسنى عبد السمٌع ابراهٌم  استثمار االموال فى الشرٌعة االسبلمٌة



                                                                              
 

 32 عبدالمطلب عبدالرازق حمدان  وسائل االثبات فى الفقه اإلسبلمى
 32 ٌوسؾ قاسم  األحكام الشرعٌةاصول 

 32 بدران أبو العٌنٌن بدران  حقوق األوالد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون
 32 عبدالوهاب خبلؾ  علم اصول الفقه
 32 محمد عبد الظاهر حسٌن  الفقه اإلسبلمً

 32 إسماعٌل البدوى  مبدأ الشورى فى الشرٌعة اإلسبلمٌة
 32 عبدالمجٌد محمود مطلوب  أصول الفقة اإلسبلمى

الطرق الشرعٌة للتخلص من المال الحرام مع بٌان موقؾ الفقهً اإلسبلمً من 
  ؼسٌل األموال

 32 محمد منصور حسن حمزة
 32 جمال البنا  نحو فقه جدٌد

عبد اللطٌؾ محمد عامر, منصور   نظرٌات فى الفقه اإلسبلمى
 32 محمد منصور

 32 كمال صالح البنا  احكام الوالٌة على المال
 32 الشحات إبراهٌم محمد منصور      خمس نسخ                           النظرٌات العامة فً الفقه اإلسبلمً

الرجوع عن الشهادة واثره على حكم القاضى فى الفقه االسبلمى والقانون 
  الوضعى

 32 محمود االمٌر ٌوسؾ الصادق
  من األحكام الفقهٌةاألجماع ما أجمع علٌة العلماء 

 

هحوذ بي إبزاهَن أبي بكز ابي 

  الوٌذر الٌَسابورى 
32 

  32 

  32 
 33 حسنى عبدالسمٌع ابراهٌم  اصول المحاكمات فى الشرٌعة االسبلمٌة

المعالجة الفقهٌة واالجتماعٌة لئلتجار بالبشر بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن 
  الوضعٌة

 33 إبراهٌمحسنى عبدالسمٌع 
 33 اسامة السٌد عبد السمٌع  االمن االجتماعى فى فى االسبلم

 33 محمد احمد حلمً الطوابً  النظام العالمً الجدٌد
 33 نورة سٌد أحمد مصطفى  جوارح المسلم بٌن المسئولٌة والجزاء

 33 عبدالرازق حمدانعبدالمطلب   مدي مشروعٌة االنتفاع بؤعضاء اآلدمً حٌا أو مٌتا فً الفقه االسبلمً
 33 على محمد على قاسم  توبة القاتل واثارها فى الفقه االسبلمى

 33 على محمد على قاسم  سجود التبلوة وأقسامة فى الفقه اإلسبلمى
 33 علً محمد علً قاسم  دور الشهادة فً إثبات الرجعة فً الفقة اإلسبلمً

 33 وهبه الزحٌلً  أصول الفقه اإلسبلمً



                                                                              
 

 33 السٌد صالح عوض  فى اصول الفقه دراسات
 33 خضري السٌد سالم حجازي  بحوث فً أصول الفقه

 33 شوقى ابراهٌم عبد الكرٌم عبلم  الحكم القضائى واثره فى رفع الخبلؾ الفقهى
 33 الشحات ابراهٌم محمد منصور  الضوابط التى تحكم فتوى المفتى وقضاء القاضى فى الفقه االسبلمى

 33 عابد حسن جمٌل البرٌفكانً  والمجاز وأثرهما فً استنباط األحكام الشرعٌةالحقٌقة 
 33 ٌوسؾ قاسم  أصول األحكام الشرعٌة

 33 جٌهان صبرى محمد عبدالؽفار  اإللتزامات والتصرفات الناشئة عن عقدى اإلجارة والوكالة
مرفت السٌد مرسى ؛ مراجعة محمد   روئ عصرٌة فى فقه السنة

 33 الطباخالسٌد 
 33 عبلء الدٌن حسن محمد داهش  االستحسان حجٌته وأثره فى التشرٌع

الطرق الشرعٌة للتخلص من المال الحرام مع بٌان موقؾ الفقة االسبلمً من 
  ؼسٌل االموال

 33 محمد منصور حسن حمزة
 33 ٌوسؾ القرضاوى  فى فقه األقلٌات المسلمة

 33 الشحات إبراهٌم محمد منصور  الفقه الجنائى اإلسبلمىالجرائم الحدٌة والتعزٌرٌة فى 
 33 عادل فتحى ثابت عبدالحفٌظ  شرعٌة السلطة فى اإلسبلم

إبراهٌم بن ٌحٌى خلٌفة المشهور   السٌاسة الشرعٌة
بدده أفندى ؛ دراسة وتحقٌق 

 وتعلٌق فإاد عبد المنعم
33 

 33 الدٌن أحمد بن تٌمٌةتقى   السٌاسة الشرعٌة فى اصبلح الراعى والرعٌة
 33 ٌوسؾ قاسم  نظرٌة الدفاع الشرعً فً الفقه الجنائً االسبلمً والقانون الجنائً الوضعً

 33 محمد سعٌد محمد الرمبلوي  أحكام الفساد المالً واإلداري فً الفقه الجنائً اإلسبلمً
 33 محمود عوٌسمحمود السٌد   انزال الحاجة منزلة الضرورة وتطبٌقاتها الفقهٌة

 33 محمد سعٌد محمد الرمبلوى  وسائل اإلؼراء ماٌحل منها وما ٌحرم فى الفقه اإلسبلمى
 33 محمد سٌد أحمد عامر  أسباب استحقاق الربح فً الفقه االسبلمً

 33 كمال صالح البنا  احكام الوالٌة على المال
 33 دٌاب سلٌم محمد عمر  بحوث فى السنة والبٌان واإلجماع

 33 صبري محمد معارك  اإلجماع فً التشرٌع اإلسبلمً
 33 جبلل الدٌن عبد الرحمن  المصالح المرسلة ومكانتها فى التشرٌع

 33 محمد نجٌب عوضٌن المؽربى  حكم النقض فى قضٌة نصر أبو زٌد
 33 محمد عبدالعاطى محمد على  تعارض األقٌسة والترجٌح بٌنها



                                                                              
 

 33 منصور محمد منصور نسخة 2  اإلسبلمىالتٌسٌر فى التشرٌع 
أبى عبد هللا محمد بن أحمد المالكى   مفتاح الوصول فى علم األصول

الشرٌؾ التلمسانى ؛ تحت إشراؾ 
 أبى بكر محمود قمى

33 

 33 عبد الحى عزب عبد العال  أسس و ضوابط الرخصة عند األصولٌٌن
 33 سعٌد مصٌلحً عتربً هللا  اجماع األمة

 33 سعٌد مصٌلحً  االستصحاب و أثره فً الفقه اإلسبلمً
 33 أحمد محمد الحصرى  السٌاسة المالٌة و األجتماعٌة للدولة فى الفقه األسبلمى المقارن

 33 عبدالحً عزب عبدالعال  موقؾ العلماء من األجماع السكوتً مع إبداء وجهة النظر فٌما ذكره العلماء
 33 الطٌب الخضرى السٌد  نص له بحوث فى اإلجتهاد فٌما ال

 33 عبد الحى عزب عبد العال  القول المبٌن فى االجتهاد عند األصولٌٌن
 33 تؤلٌؾ عبدالفتاح محمود إدرٌس  حكم الؽناء والمعازؾ فً الفقه االسبلمً

 33 مراد محمود حسن حٌدر  التؤمٌن الصحى أنواعه وأحكامه فى منظور الفقه االسبلمى
 33 حبٌب إدرٌس عٌسى المزورى  القانونى للؽضبالنظام 

 33 محمد محمد شتا أبوسعد  اإلجماع عند ائمةأهل السنة األربعة
 33 احمد ابراهٌم عباس الذروي  إثبات العلة الشرعٌة باألدلة العقلٌة

أبى المعالى عبدالملك بن عبدهللا  1,2جزئٌن   البرهان فى أصول الفقه
ووضع الجوٌنى ؛ حققه وقدمه 
 فهارسه عبدالعظٌم الدٌب

34 

أبً بكر محمد بن أحمد بن أبً  2, 1مجلدٌن    أصول السرخسً
سهل السرخسً ؛ حققه أبو الوفا 

 األفؽانً
34 

 34 الشحات ابراهٌم محمد منصور اربع نسخ   دراسات فً أصول الفقه
محمد أمٌن الحسٌنً الحنفً  4الى   1اربع اجزاء من    تٌسٌر التحرٌر

 34 البخاري المكً
أبى حامد محمد بن محمد بن محمد   المستصفى من علم األصول

الؽزالى ؛ تحقٌق و تعلٌق الشٌخ 
 محمد مصطفى أبو العبل

34 

 34 محمد ابوزهرة  اصول الفقه
 34 محمد بن علً بن محمد الشوكانً  ارشاد الفحول إلً تحقٌق الحق من علم االصول

 34 عٌسى منون 1جزء  القٌاس عند علماء األصولنبراس العقول فً تحقٌق 
عز الدٌن عبد اللطٌؾ بن عبد   شرح المنار وحواشٌه من علم االصول

 34 العزٌز بن المل
أبى حامد محمد بن محمد بن محمد   المستصفى من علم األصول

الؽزالى ؛ تحقٌق و تعلٌق الشٌخ 
 محمد مصطفى أبو العبل

34 



                                                                              
 

 34 أسامة أحمد محمد كحٌل  صولٌٌنالمطلوب الكفائً عند اال
 34 عبد هللا حسن حمٌد الحذٌفً  أحكام المعسر فً الفقه االسبلمً

القواعد و المسائل الحدٌثٌة المختلؾ فٌها بٌن المحدثٌن و بعض األصولٌٌن و أثر 
   ذلك فى قبول األحاٌث أو ردها

أهَزة بٌت علي بي عبذ هللا 

  الصاعذى
34 

ٌوسؾ أحمد البدوي ؛ اشراؾ عمر   الشرعٌةاحكام األشتباه 
 34 سلٌمان عبدهللا األشقر

محمود بن محمد الدهلوي ؛ تحقٌق   إفاضة األنوار فً اضاءة اصول المنار
 34 خالد محمد عبدالواحد حنفً

الحافظ أبى محمد على بن حزم   األحكام فى أصول األحكام
األندلسى الظاهرى ؛ تحقٌق وتقدٌم 

 أحمد عبدالعزٌزوتصحٌح محمد 
34 

 34 محمد إبراهٌم سعد النادى  موت الدماغ وموقؾ الفقه اإلسبلمى
 34 شوقى ابراهٌم عبد الكرٌم عبلم  القواعد الفقهٌة و دورها فً التفسٌر القضائً للعقد
 34 جٌهان صبرى محمد عبدالؽفار  األرض وما ٌتعلق بها من أحكام فى الفقه االسبلمى

 34 سهٌر محمد رشاد مهنا  قٌاس الشبهه
 34 محمد بن علً بن محمد الشوكانً  ارشاد الفحول إلً تحقٌق الحق من علم االصول

الحافظ أبى محمد على بن حزم   األحكام فى أصول األحكام
األندلسى الظاهرى ؛ تحقٌق وتقدٌم 

 وتصحٌح محمد أحمد عبدالعزٌز
34 

 34 ه على محمد شوٌتهفرحان  مقاصد الشرٌعة فى الحفاظ على البٌئة
 35 أسامة السٌد عبد السمٌع  مشكلة البطالة فى المجتمعات العربٌة و االسبلمٌة

 35 محمد عبدهللا مؽازي  البطالة ودور الوقؾ والزكاة فً مواجهتها
 35 علً محمد علً قاسم  عقد التورٌد فً مٌزان الفقه اإلسبلمً

 35 مصطفى عبدالؽفار عباس خلٌفة 2,  1جزئٌن   العفو وأثره فً األحكام الشرعٌة
 35 محمد متولً الشعراوى   أحكام الزواج والطبلق والخلع

الشحات إبراهٌم منصور, أشرؾ  خمس نسخ   الرائد فً علم الفرائض
 35 عبد الرازق وٌح

 35 جٌهان صبرى محمد عبدالؽفار  االستعانه بالؽٌر فى العبادات
 35 محمد عبد الحمٌد أبو زٌد  الدولة بهازكاة المال وعبلقة 

 35 عبد البدٌع ٌحً نسخة 2  احكام الطهارة والصبلة من الكتاب والسنة
 35 أحمد محمد اسماعٌل برج  أثر العبادات فً وحدة المجتمع االسبلمً

 35 حسنٌن المحمدي بوادي  حقوق المرأة بٌن االعتدال و التطرؾ
 35 على محمد على قاسم  االسبلمىاحكام العقٌقة فى الفقه 



                                                                              
 

 35 محمد الظاهر الرزقً 2, 1قسمٌن   عامل الزمن فً العبادات والمعامبلت
 35 الشحات ابراهٌم محمد منصور خمس نسخ    التركة و ما ٌتعلق بها من حقوق فً الفقه االسبلمً والقانون

 35 سلطان عٌدعبد المنعم أحمد   اإلشتراط فً عقد الرهن فً الفقه اإلسبلمى
 35 صبرى محمد معارك  األمر و داللته على األحكام الشرعٌة

 35 محمد محمد أحمد سوٌلم  موت الدماغ
 35 محمد عبده ٌمانً  مستقبل التعلٌم فً العالم اإلسبلمً

 35 صبحى كامل الدسوقى السمدٌسى  ضمان المدٌونٌة وحماٌتها من التعثر فى الفقة اإلسبلمى
 35 عطٌه عطٌه ابراهٌم الجناٌنى  وتطبٌقاته المعاصرة بٌع الوفاء

 35 عبدالمطلب عبدالرازق حمدان  المال الضائع
 35 تؤلٌؾ الشٌخ على الخفٌؾ نسختٌن 3العدد    أحكام المعامبلت الشرعٌة

 35 نزٌه حماد  فى فقه المعامبلت المالٌة و المصرفٌة المعاصرة
 35 علً محمد علً قاسم  الفقه اإلسبلمًدور الشهادة فً إثبات الطبلق فً 

 36 ٌوسؾ قاسم  أصول األحكام الشرعٌة
 36 محمد أحمد شحاته حسٌن  المٌراث األنثوى

 36 اسماعٌل محمد علً عبدالرحمن  مختصر أحكام المٌراث
 36 عبدالعزٌز المسند  العلم المفقود فً الموارٌث االسبلمٌة

محمد ابو زهرة. مع ترجمة تؤلٌؾ   المٌراث عند الجعفرٌة
السٌد اإلمام أبو عبد هللا جعفر 

 صادق
36 

 36 سعد عبدالوهان عٌسى الحٌالى  موانع المٌراث
 36 أسامة أحمد محمد كحٌل  دراسة اصولٌة فً أٌات الموارٌث

 36 قٌس عبد الوهاب الحٌالى  مٌراث المرأة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن المقارنة
 36 محمد فهمى عدلى السرجانى  المٌراث فى الفقه اإلسبلمىأحكام 

 36 محمد نجٌب عوضٌن المؽربى  أحكام التركات و فلسفتها فى الفقه والقانون

 36 جابر عبدالهادي سالم الشافعً نسخة 2    احكام المٌراث فً الفقه اإلسبلمً والقانون والقضاء
 36 عٌسى محمد البجاجى  والقانون الوضعًأحكام اإلكراه فى الفقه اإلسبلمً 

 36 حسنى عبدالسمٌع إبراهٌم  موقؾ الفقهاء من ضمان األموال فى الشرٌعة اإلسبلمٌة
 36 عبد الفتاح حسٌنى الشٌخ  االكراه وآثرة فً األحكام الشرعٌة



                                                                              
 

 36 محمد عبد الحلٌم عمر  الحلقة النقاشٌة الثانٌة عشر حول التوبة من المال الحرام
 36 محمد علً داود  الحقوق المتعلقة بالتركة بٌن الفقه والقانون

 36 منصور محمد منصور  دراسات فً أحكام التركات والموارٌث فً الفقه اإلسبلمً
 36 أحمد محمد اسماعٌل برج  أحكام زكاة الثروة الزراعٌة والحٌوانٌة فً الفقه اإلسبلمى وتطبٌقاتها العملٌة

 36 منصور محمد منصور  التركات والموارٌث فى الفقه االسبلمىدراسات فً أحكام 
 36 عزت كامل  الوجٌز فً احكام الموارٌث

 36 محمد سبلم مدكور  الوجٌز ألحكام الوصٌة والوقؾ
 36 عبد الودود السرٌتً ثبلث نسخ   الموارٌث فً الشرٌعة اإلسبلمٌة

 36 ٌوسؾ القرضاوى 2,  1جزئٌن    فقة الذكاة
 36 منصور محمد منصور دراسات فً أحكام األسرة فً الفقه اإلسبلمى

 36 عبد القادر ادرٌس  االثبات بالقرائن فى الفقة االسبلمى
 36 عبد القادر عوده  الموسوعة العصرٌة فً الفقه الجنائً اإلسبلمً

 36 على محمد على قاسم  بٌع المرابحه لآلمر بالشراء والتطبٌقات المعاصره له
 36 على محمد على قاسم  بٌع المزاٌده فى الفقه االسبلمى والقانون الوضعى

 36 محمد منصور حمزة  الحماٌة الشرعٌة والقانونٌة للحٌازة العرضٌة فً ضوء الفقه والقضاء
 36 ناصر احمد ابراهٌم النشوي نسختٌن   احكام التعامل بالكمبٌالةوالشٌك

إبراهٌم منصور, أشرؾ الشحات   الرائد فً علم الفرائض
 36 عبد الرازق وٌح

 36 الشحات ابراهٌم محمد منصور ثبلث نسخ   حماٌة المال العام
 36 الشحات ابراهٌم محمد منصور نسخ  4   الوصٌة والوقؾ فً الفقه االسبلمً والقانون

 36 كمال حمدي  الموارٌث والهبة والوصٌة
 36 محمد منصور حسن حمزة  أحكام التركات

 36 الشحات إبراهٌم محمد منصور  التركة وما ٌتعلق بها من حقوق فى الفقه اإلسبلمى والقانون
 36 شوقى عبدة الساهى  موسوعة أحكام المواريث

لسنة  12المشكبلت العملٌة و التطبٌقات القضائٌة حول قانون محكمة األسرة رقم 
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فاٌز السٌد اللمساوي, أشرؾ فاٌز 
 37 اللمساوي

 37 مجدي أحمد حسٌن  أزمة الخلٌج بٌن أحكام القران و فتاوي السلطان
 37 عبدالحمٌد منصور علً حسبو  عقد الزواج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة

 37 أحمد نصر الجندي  األحوال الشخصٌة



                                                                              
 

 37 ٌوسؾ قاسم  حقوق األسرة فً الفقه اإلسبلمً
 37 عبدالسمٌع إبراهٌمحسنى   موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من تؤجٌر االرحام

 37 محمود محمد شعٌان نسختٌن   السبب الباعث على التعاقد فً الفقه اإلسبلمً
 37 محمد عبدربه محمد السبحى  القول البسٌط فى حكم البٌع بالتقسٌط

للجنة الدائمة للبحوث العلمٌة ا  فقه و فتاوى البٌوع
واإلفتاء وأصحاب الفضٌلة, عبد 

 الحمن السعد
37 

 37 علً عبده محمد علً  أحكام تصكٌك الدٌون فً الفقه اإلسبلمً
 37 محمد شكري الجمٌل العدوي  االوراق المالٌة

عزة اسماعٌل عبد الؽنى على   تحدٌد الربح واثره على عقد الشركة
 37 الرفاعى

  التصرؾ فى الدٌون وتطبٌقاته المعاصرة فى الفقة اإلسبلمً والقانون الوضعً
 نسختٌن

 37 خالد محمد حسٌن إبراهٌم
 37 عبد الحكم فوده  النظام القانونى لحماٌه الورثة من الوصاٌا المستترة

 37 علً محمد علً أحمد  إفشاء السر الطبً وأثره فً الفقه اإلسبلمً
 37 أسامة السٌد عبدالسمٌع  نقل وزراعة االعضاء االدمٌة بٌن الشرٌعة والقانون

 37 علً لبن  الطبلق فقها  و قضاء المشكلة و الحل/ المشكلة و الحلالطبلق فقها  و قضاء 
 37 فتح هللا محمد هبلل  الزواج العرفى بٌن الشرع و القانون

 37 حارس علً القطري  الزواج العرفً و المتعة و المسٌار فً الشرٌعة اإلسبلمٌة و القانون
 37 على لبن  الزواج العرفى

 37 وفاء معتوق حمزة فراش  والمالٌة فى الفقه اإلسبلمى الطبلق وآثارة المعنوٌة
 37 محمد الدسوقى  من قضاٌا األسرة فى التشرٌع اإلسبلمى

 37 محمد سراج  أصول الفقه اإلسبلمً
 37 محمد كمال إمام  الطبلق عند المسلمٌن

 37 أمانى على المتولى  والطبلقالضوابط القانونٌة والشرعٌة والمشكبلت العلمٌة لؤلنواع الحدٌثة للزواج 
 37 حسن حسن منصور  المحٌط فً شرح مسائل االحوال الشخصٌة

 37 أحمد علً طه رٌان  فقه األسرة
 37 عبد الناصر توفٌق العطار  توحٌد تقنٌات األزهر للشرٌعة اإلسبلمٌة

 37 محمد إبراهٌم سعد النادى  االجهاض بٌن الحظر واالباحة
 37 جمال مهدي محمود األكشه  المدنٌه عن األبناء القصر فى الفقه اإلسبلمى والقانون الوضعى مسئولٌة األباء



                                                                              
 

 37 على الدٌن, رشا  القانون الواجب التطبٌق على عقد الزواج
 37 محمد أبو زهرة  محاضرات فً الوقؾ

ولٌد أبوالوفاء على حنفً   نظرٌة اإلثراء ببل سبب
 37 الشرقاوى

 37 محمد سعٌد محمد الرمبلوى  التعامل باألموال المختلطة فى الفقه األسبلمىمدى مشروعٌة 
 37 أحمد محمود سعد  زرع االعضاء بٌن الحظر واالباحة

 37 عبدالعزٌز رمضان سمك  اإلٌجار المنتهً بالتملٌك فً الفقه اإلسبلمً
 37 عبدالداٌم عبدالصمدحسنى محمود   التقشٌر الطبى للبشرة واحكامه فى الفقه االسبلمى

 37 صبلح الصاوى  المعامبلت الربوٌة والبدائل الشرعٌة
 37 أٌمن مصطفى الجمل  إجراء التجارب العلمٌة على األجنة البشرٌة بٌن الحظر و اإلباحة

 37 حسنى عبدالسمٌع إبراهٌم  موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من تؤجٌر االرحام
 37 محمد أبو العينينعبدالفتاح   اإلسالم واألسرة

 38 عبد الفتاح بهٌج على العوارى  الدر الثمٌن لبٌان حكم اجهاض االجنة المشوهٌن
 38 حسنى محمود عبدالداٌم عبدالصمد  أثر اإلكراه على التصرفات

 38 أسامة عبدالعلٌم الشٌخ  البلوغ وأثره فً الفقه اإلسبلمى
 38  محمد أحمد حلمى الطوابى  والعقابالعاهة العقلٌة وأثرها فى نطاق التجرٌم 

 38 عبدالحلٌم محمد منصور على  رتق ؼشاء البكارة بٌن الحظر واإلباحة فى مٌزان الفقة االسبلمى
 38 خلٌفة علً الكعبً  البصمة الوراثٌة وأثرها علً األحكام الفقهٌة

 38 خالد مصطفً فهمً : النظام القانونً لزرع االعضاء البشرٌة
 38 جهاد محمود األشقر  مسقطات الشفعة فى الفقة االسبلمى والقانون المدنى

 38 محمد احمد ؼانم نسخة 2    االستناخ
 38 خلٌل إبراهٌم محمد  حقوق الجنٌن فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون واالتفاقٌات الدولٌة

 38 عبدالحلٌم محمد منصور على  أحكام جراحة فصل التوائم السٌامٌة

 38 ناصرأحمد إبراهٌم النشوى نسخة2   األحتكار و المحتكرون فى المٌزان الشرعى و القانون الوضعى
 38 أسامة السٌد عبدالسمٌع ثبلث نسخ     االحتكار فً مٌزان الشرٌعة االسبلمٌة وأثره علً االقتصاد والمجتمع

 38 ابراهٌمحسنً عبدالسمٌع  نسخة2   موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة من االحتكار
 38 مصطفً محمد أحمد الفقً  رعاٌة المسنٌن بٌن العلوم الوضعٌة والتصور اإلسبلمى

 38 على محمد بٌومى  اضواء على نقل وزراعة االعضاء



                                                                              
 

 38 أسامه السٌد عبدالسمٌع  نقل وزراعة األعضاء البشرٌة بٌن الحظر واإلباحة
 38 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى نسخة2  أحكام عقد االستصناع فى الفقة االسبلمى
 38 بدٌعة على أحمد  الجوانب الفقهٌة المتعلقة بتؽٌٌر الجنس

 38 عبدالمطلب عبدالرازق حمدان نسخة2   أحكام اللقٌط فً الفقه اإلسبلمً
 38 عبدالمطلب عبدالرازق حمدان  مدي مشروعٌة االنتفاع بؤعضاء اآلدمً حٌا أو مٌتا فً الفقه االسبلمً

 38 صابر محمد محمد سٌد  التصرفات التى ترد على االعضاء البشرٌة الجامدةمحل 
 38 محمد نجٌب عوضٌن المؽربً  حكم نقل االعضاء البشرٌة فً الفقه االسبلمً

 38 محمود محمد عوض سبلمة  حكم نقل األعضاء من المٌت إلً الحً
 38 أٌمن مصطفى مصطفى الجمل  البحث العلمًمدى مشروعٌة استخدام األجنة البشرٌة فً إجراءات تجارب 

عبدالحسٌب عبدالسبلم ٌوسؾ   القول الوضاء فً حكم نقل الدم واالعضاء
 38 رضوان

 38 محمود عبدالرحٌم الدٌب  أحكام الظفر بالحق
 38 بدر محمد السٌد اسماعٌل نسخة2   حكم اسقاط الجنٌن المشوه فى الفقه االسبلمى والطب الحدٌث

 38 على الشٌخ إبراهٌم المبارك  الجنٌن فى الشرٌعة والقانونحماٌة 
 38 أٌمن مصطفى الجمل  إجراء التجارب العلمٌة على األجنة البشرٌة بٌن الحظر و اإلباحة

 38 عبد الفتاح بهٌج على العوارى  الدر الثمٌن لبٌان حكم اجهاض االجنة المشوهٌن

 38 حاتم أمٌن محمد عبادة نسخ3   الطبٌة واالحكام الشرعٌةالتحكم فً جنس الجنٌن بٌن النظرٌات 
 38 الشحات ابراهٌم محمد منصور نسخ 4   التحكم فً جنس المولود فً مٌزان الشرٌعة االسبلمٌة

 38 أحمد محمد لطفى أحمد نسخة 2   التلقٌح الصناعى
 38 شعبان الكومً أحمد فاٌد نسخة2  أحكام اإلستنساخ فً الفقه اإلسبلمً
 38 شعبان الكومى أحمد نسخ 4   أحكام التجمٌل فى الفقة االسبلمى

   العبلج الجٌنى والفحوص الوراثٌة بٌن المعطٌات العلمٌة واالحكام الشرعٌة
 نسخ3

 38 حاتم أمٌن محمد عبادة
 38 جهاد محمود األشقر نسخ 4  مسقطات الشفعة فى الفقة االسبلمى والقانون المدنى

اطفال االنابٌب والتلقٌح الصناعى طبقا للحقائق العلمٌة واالحكام الشرعٌة 
 والقانونٌة

 39 امٌر فرج ٌوسؾ
 39 محمود أحمد طه  اإلنجاب بٌن التجرٌم و المشروعٌة

 39 اشرؾ عبد العلٌم الرفاعى  التبنى الدولى ومبدا احترام معاملة الطفل
 39 عبدالعظٌم أبوؼاٌةخالد   مدى مشروعٌة ترقٌع ؼشاء البكارة

 39 محمد محروس سعدونى ابراهٌم  الضمان فى العقود الفاسدة



                                                                              
 

أحمد عبدالحمٌد سلٌمان محمد   األحكام المتعلقة بالمعاق ذهنٌا  بٌن الفقه اإلسبلمى والقانون الوضعى
 39 البسٌونى

 39 علً محمد علً قاسم  عقد التورٌد فً مٌزان الفقه اإلسبلمً
 39 عطا عبدالعاطى السنباطى  األجنةبنوك النطؾ 

 39 علً الخفٌؾ  الضمان فً الفقه االسبلمً
 39 علً الخفٌؾ  الملكٌة فً الشرٌعة االسبلمٌة
 39 محمد عبدربه محمد السبحى  العقوبة المالٌة الؽٌر مقدرة

 39 عبدالرازق حمدانعبدالمطلب   المضاربة كما تجرٌها المصارؾ اإلسبلمٌة و تطبٌقاتها المعاصرة
 39 السٌد محمود عبدالرحٌم مهران  األحكام الشرعٌة والقانونٌة للتدخل فً عوامل الوراثة والتكاثر

 39 رمضان على السٌد الشرنباصى نسخ 3  حماٌة المستهلك فى الفقه اإلسبلمى
 39 محمد عبدربه محمد السبحى  القول البسٌط فى حكم البٌع بالتقسٌط

 39 أحمد فراج حسٌن  األمبلك المشتركة فى الفقه اإلسبلمىقسمة 
 39 رمضان حافظ عبدالرحمن  بحوث مقارنة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة

 39 حسن محمد محمد بودي  موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من النسخ ؼٌر المشروعة لبرامج الحاسب االلكترونً
 39 البخٌت أحمد فبلح عبد  الملكٌة الشائعة فً الفقة اإلسبلمً

 39 نزال عقاب الهاجرى  العرؾ فى الفقه االسبلمى
 39 على أحمد السالوسى  فقه البٌع واالستئناؾ والتطبٌق المعاصر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة   فقه و فتاوى البٌوع
واإلفتاء وأصحاب الفضٌلة, عبد 

 الرحمن السعد
39 

 39 محمد إبراهٌم بنداري  التعاقد مع النفس
 39 محمود على أحمد  بحوث فى الهبة والشفعة والؽضب والصٌد فى الفقه اإلسبلمى

 39 عبدالمطلب عبدالرازق حمدان  المضاربة كما تجرٌها المصارؾ اإلسبلمٌة و تطبٌقاتها المعاصرة
 39 محمود محمد شعٌان نسخة2   السبب الباعث على التعاقد فً الفقه اإلسبلمً

 39 عبد السبلم عبد الرحٌم السكرى  التشرٌع والتقنٌن المدنىأزمة اإلسكان بٌن 
 39 ٌوسؾ قاسم  التعامل التجاري فً مٌزان الشرٌعة

التهمة فى مجال المعامبلت واثرها على التصرؾ فى الفقه االسبلمى والقانون 
  الوضعى

 39 حسن صبلح الصؽٌر
 39 المؽربىمحمد نجٌب عوضٌن   نظرٌة العقد فى الفقة األسبلمى

 39 عبدالحلٌم أحمد محمد عثمان نسخة2   المناقصات وأحكامها فً الفقه االسبلمً



                                                                              
 
 39 عبد المجٌد محمود مطلوب  نظرٌة العقد
خالد محمد تربان ؛ اشراؾ زٌاد  نسخة2   بٌع الدٌن

 39 ابراهٌم مقداد
 39 محمد عبد ربه السبحى  أحكام النذر فى الفقه االسبلمى

 39 محمد فهمً عدلً السرنجانً  البٌع فً الفقه االسبلمًأصول عقد 
 39 عادل الصاوى محمد الصاوى  األحكام المتعلقة بالهرمونات

على بن محمد بن رمضان الرشٌدى   اآلثار الناشئة عن الرجوع فى الهبة
 39 اإلبٌانى

 39 فرج محمد محمد سالم  وسائل اإلخصاب الطبى المساعد وضوابطه
 39 سٌد بن رجب   الدٌونأحكام 

 39 عادل عبدالفضٌل عٌد  السمسرة فً الفقه االسبلمً والتطبٌقات المعاصرة
 39 ابراهٌم أحمد البسطوٌسً  أحكام ودٌعة الصكوك فً الفقه االسبلمً والقانون الوضعً

 39 أنور العمروسى نسخة 2  شرح الئحة المؤذونٌن والموثقٌن المنتدبٌن
شروط دعوتها لبٌت الطاعة فً الفقه و ما استقر علٌه قضاء نشوز الزوجة و 

  محكمة النقض مزٌبل  بصٌػ الدعاوي
 41 جمال الدٌن جمعة

 41 محمود مهدى اإلستانبولى  تحفة العروس ,أو, الزواج اإلسبلمى السعٌد
 41 محمد برهام المشاعلى  اؼتٌال البراءة

 41 محمد السٌد الدسوق  التؤمٌن و موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة منه
 41 محمد منصور حسن حمزة  أثر اعسار الزوج بالمهر والنفقة علً رابطة الزوجٌة

 41 جابر عبد الهادي سالم الشافعً  التلفٌق الفقهً بٌن الرفض و القبول و أثر ذلك علً قوانٌن األحوال الشخصٌة
 41 رشدي شحاتة أبو زٌد  الشخصٌةشروط ثبوت حق الحضانة فً الفقه االسبلمً و قانون االحوال 

 41 محمد عبدربه محمد السبحى  الموانع التى تمنع االستمتاع بٌن الزوجٌن
 41 عبدالحلٌم محمد منصور على  أحكام زواج التوائم السٌامٌة

 41 رشدى شحاته أبو زٌد  االشتراط فى وثٌقة الزواج فى الفقه االسبلمى وقانون االحوال الشخصٌة
 41  اشرؾ عبد الرازق وٌح  البصمة الوراثٌة من وسائل النسب الشرعٌةموقع 

البصمة الوراثٌة و مدى مشروعٌتها فً اثبات و نفً النسب فً ضوء الفقه 
  االسبلمً والقانون الوضعً

 41 أنس حسن محمد ناجً
 41 بدٌعة على أحمد  البصمة الوراثٌة واثرها فى اثبات النسب أو نفٌه

 41 خلٌفة علً الكعبً  الوراثٌة وأثرها علً األحكام الفقهٌةالبصمة 
 41 محمد على سوٌلم  شرح قانون محكمة األسرة



                                                                              
 

 41 محمد منصور حسن حمزة  أحكام األسرة فى الفقه اإلسبلمى والقانون
 41 عبد الحمٌد المنشاوي  أحكام األسرة فً الشرائع المسٌحٌة و الٌهودٌة

بالفرقة بٌن الزوجٌن وحقوق االوالد فى الفقه االسبلمى احكام االسرة الخاصة 
  والقانون والقضاء

 41 محمد كمال الدٌن امام

 41 منصور محمد منصور نسخة 2  دراسات فً أحكام األسرة فً الفقه اإلسبلمى
 41 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى نسخة 2  موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة من تولى المرأة لعقد النكاح

عدلً أمٌر خالد, أشرؾ عبد  نسخة 2   محكمة األسرة
 41 الرازق وٌح

عماد سعٌد ؛ مراجعة حسام علً   شرعٌة الزواج العرفً
 41 الجمال

 41 عبدالعلٌم محمد محمدٌن  الرجعة فً الفقه اإلسبلمً
 41 أمٌرة محمد مؽازى  الممارسات الضارة واثرها على العبلقة الزوجٌة

 41 عبدالفتاح احمد أبوكٌلة  المتعلقة بها فً منظور الفقةاالحكام الفقهٌة 
 41 عبدالحكم سٌد سالمان  المشكبلت واالجراءات فً قانون محكمة األسرة
 41 سماح شحاته شهاب الدٌن  الطرق الشرعٌة لحل المشكبلت العصرٌة للمرأة

 41 بلقاسم شتوان  نفقة األقارب والزوجة
 41 شمس الدٌن ابن القٌم الجوزي  المولودتحفة المودود بؤحكام 

 41 نهلة أحمد عبدالفتاح خضر  اآلثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة فً الفقه اإلسبلمً
 41 محمد الشحات الجندى  حقوق االنسان فى االسبلم من منظور معاصر

 41 محمد عزمً البكري  موسوعة الفقه والقضاء فً األحوال الشخصٌة
 41 عادل الصاوى محمد الصاوى  األحكام المتعلقة بالهرمونات

احكام االسرة الخاصة بالفرقة بٌن الزوجٌن وحقوق االوالد فى الفقه االسبلمى 
  والقانون والقضاء

 41 محمد كمال الدٌن امام
عدلً أمٌر خالد, أشرؾ عبد   محكمة األسرة

 41 الرازق وٌح
 41 محمد عبدربه محمد السبحى  بٌن الزوجٌنالموانع التى تمنع االستمتاع 

 41  طه صالح الجبورى  حق الزوجة فى السكنى
 41 عبدالعزٌز رمضان سمك  اإلجهاض وآثاره فً الفقه اإلسبلمً

 41 عبد الفتاح محمود إدرٌس  اإلجهاض من منظور إسبلمً
 41 براهٌم النشويناصر أحمد ا  الخلوة واآلثار المترتبة علٌها فً الشرٌعة االسبلمٌة

 41 محمد عبد ربه محمد السبحً نسخ 4   حكم إستئجار األرحام



                                                                              
 

 41 محمد علً محجوب نسخ 5   النظام القانونً لؤلسرة فً التشرٌع اإلسبلمً
 41 محمد منصور حسن حمزة  أثر إعسار الزوج بالمهر والنفقة علً رابطة الزوجٌة

 41 ىحلمً مصطف أحمد نسخة2   أحكام النسب فقها  وقضاء  
 41 إبراهٌم رفعت الجمال  الحقوق ؼٌر المادٌة بٌن الزوجٌن

 41 شحاتة عبد المطلب حسن أحمد نسخ 3   اإلجهاض بٌن الحظر واإلباحة فً الفقه اإلسبلمً
 41 عبد الحكٌم أحمد محمد عثمان نسخة2   موانع الحمل الدائمة والمإقته بٌن الحل والحرمة

 41 إبراهٌم رفعت الجمال نسخة2   النكاح معٌار الكفاءة فى
 41 رشدي شحاتة أبو زٌد  رإٌة المحضون فً الفقه اإلسبلمً و قانون األحوال الشخصٌة

 41 علً محمد علً قاسم  نشوز الزوجة
 41 محمد حسٌن منصور  النظام القانونً لؤلسرة فً الشرائع ؼٌر اإلسبلمٌة

 41 تؤلٌؾ صالح بوؼرارة  حقوق األوالد فً النسب والحضانة

 41 محمود سعد شاهٌن نسخة2  اطفال االنابٌب بٌن االباحة وموقؾ الفقه االسبلمى منها
 41 الشحات إبراهٌم محمد منصور  نسب المولود الناتج عن التلقٌح الصناعى

 41 محمد شتا  الحضانة و الرإٌة
فً ضوء الفقه البصمة الوراثٌة و مدى مشروعٌتها فً اثبات و نفً النسب 

  االسبلمً والقانون الوضعً
 41 أنس حسن محمد ناجً

 41 علً محمد علً قاسم  نشوز الزوجة
 41 ٌحٌى أحمد زكرٌا الشامى  التبنى فى االسبلم واثره على العبلقات الخاصة الدولٌة

 41 محمد علً محجوب  التشرٌعات المدنٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة و القوانٌن المصرٌة
 41 أسماء مندوه عبدالعزٌز أبوخزٌمة  وسائل إثبات النسب بٌن القدٌم والحدٌث

نفقة وحضانة الصؽار أمام محكمة األسرة فً ضوء أحدث التعدٌبلت التشرٌعٌة 
  وأحكام محكمة النقض والدستورٌة 2225لسنة  4بالقانون 

 41 أحمد إبراهٌم عطٌة
 41 أحمد فراج حسٌن  أحكام األسرة فى اإلسبلم

 41 محمد أبو زهرة نسخة2   األحوال الشخصٌة
 41 خالد عبدالعظٌم أبوؼاٌة  الخٌانة الزوجٌة وأثرها

 41 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى  موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون من الخلوة واألثار المتبة علٌها
 41 أحمد المهدي, أشرؾ شافعً  دعوي النسب

 41 جابر عبد الهادي سالم الشافعً  القبول و أثر ذلك علً قوانٌن األحوال الشخصٌة التلفٌق الفقهً بٌن الرفض و
 41 ٌعقوب الملٌجً  احكام األحوال الشخصٌة



                                                                              
 

 41 أحمد فراج حسٌن  أحكام األسرة فى اإلسبلم
 41 عبد القادر عود  الموسوعة العصرٌة فً الفقه الجنائً اإلسبلمً

 41 طفٌانً مخطارٌة  الجزائري والفقه اإلسبلمىإثبات النسب فى تقنٌن األسرة 
 41 إبراهٌم رفعت الجمال  معٌار الكفاءة فى النكاح

 41 خلٌل إبراهٌم محمد  حقوق الجنٌن فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون واالتفاقٌات الدولٌة
 41  بدٌعة على أحمد  الجوانب الفقهٌة المتعلقة بتؽٌر الجنس

 41 منصور محمد منصور  االسبلمً والتصور الوضعًالمرأة فً المنظور 
 41 ناصر أحمد ابراهٌم النشوي  الخلوة واآلثار المترتبة علٌها فً الشرٌعة االسبلمٌة

  41 
 42 أحمد محمود خلٌل  عقد الزواج العرفى

الخلع و الزواج العرفً بٌن الشرٌعة و القانون واراء بعض علماء الدٌن و رجال 
  القانون

 42 شرٌؾ كمال عزب
 42 سامح سٌد محمد  الخلع بٌن المذاهب الفقهٌة األربعة والقانون المصرى

 42 محمد شتا  الحضانة و الرإٌة
 42 أشرؾ عبدالرازق وٌح  ضوابط التحرٌم بالرضاع و تطبٌقاتها علً بنوك اللبن

 42 محمد عزمة البكرى  موسوعة الفقة والقضاء فى األحوال الشخصٌة

 42 محمد عزمة البكرى نسخة 3   موسوعة الفقة والقضاء فى األحوال الشخصٌة
 42 حسن صبلح الصؽٌر عبدهللا  مدى مشروعٌة اإللزام بالفحص قبل الزواج

 42 حامد محمود شمروخ  حق اإلستمتاع بٌن الزوجٌن
 42 مصطفى بن العدوىأبى عبد هللا   أحكام النكاح والزفاؾ والمعاشرة الزوجٌة فى سإال و جواب

 42 محمد علً محجوب نسخ 4  التشرٌعات المدنٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة و القوانٌن المصرٌة
 42 الشحات إبراهٌم محمد منصور  نسب المولود الناتج عن التلقٌح الصناعى

 42 ٌوسؾ قاسم  حقوق األسرة فً الفقه اإلسبلمً
 42 حسٌنأحمد فراج   أحكام األسرة فى اإلسبلم

 42 خالد عبد العظٌم احمد ابو ؼابة  حقوق المحضون
   حقوق المرأة و حقوق زوجها كما جاء بها رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم

 نسخة2
 42 عبد اللطٌؾ السٌد

 42 جمال مهدى محمود األكشة  بنوك لبن الرضاع بٌن الحل والحرمة
الفقهٌة وأحكام المحاكم المصرٌة أحكام النسب فقها وقضاء فً ضوء المذاهب 

  معلقا علٌها بؤحدث أحكام محكمة النقض
 42 أحمد حلمً مصطفً



                                                                              
 

 42 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى  موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة من تولى المرأة لعقد النكاح
 42 راسم شحدة سدر  تعدد الزوجات بٌن االسبلم وخصومه

 42 قاسمٌوسؾ   حقوق األسرة فى الفقه اإلسبلمى
تصرفات العدل فً المرهون وماٌترتب علٌها من أحكام فى الفقه اإلسبلمً 

  والقانون والوضعً
 42 علً محمد علً قاسم

 42 أحمد فراج حسٌن  أحكام الزواج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة
 42 عبلة عبد العزٌز عامر  العنؾ ضد المرأة

 42 الحمٌد منصور على حسبوعبد  نسخ 3  عقد الزواج فى الشرٌعة اإلسبلمٌة
 42 المؽاورى محمد عبد الرحمن الفقى نسخة 2  تحدٌد السن فى الزواج

 42 حسن صبلح الصؽٌر عبدهللا  الجوانب الفقهٌة للقوامة الزوجٌة
 42 إبراهٌم رفعت الجمال  الحقوق ؼٌر المادٌة بٌن الزوجٌن

الفقهاء وما علٌه قانون التفرٌق القضائى بٌن الزوجٌن للعلل او العٌوب عند 
  االحوال الشخصٌة فى عمان ومصر

 42 شوقى ابراهٌم عبد الكرٌم عبلم
 42 علً محمد علً قاسم  التفرٌق بٌن الزوجٌن لعدم الوفاء بالشرط

 42 الشحات إبراهٌم محمد منصور نسخ 3   حقوق الطفل وآثارها بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن الوضعٌة
 42 علً محمد علً قاسم  نشوز الزوجة

 42 حامد محمود شمروخ  حق اإلستمتاع بٌن الزوجٌن
 42 محمد على محجوب  التشرٌع اإلسبلمى و قانونه الجنائى

 42 الشحات إبراهٌم محمد منصور  حقوق الطفل وآثارها بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن الوضعٌة

   
الدولة وكٌفٌة تموٌل مصادر التعوٌض تعوٌض المضرر عن جرائم األفراد من قبل 

  فً الفقه اإلسبلمً والقانون المقارن
 43 رمضان عبد هللا الصاوي

 43 محمد منصور حسن حمزة  أثر مرض اإلٌدز على عقد الزواج
 43 نرٌمان عبد الكرٌم أحمد  الخلع بٌن الفقه والتارٌخ

 43 محمد منصور حسن حمزة  أثر مرض اإلٌدز على عقد الزواج
 43 ةعبد القادر عود  الموسوعة العصرٌة فً الفقه الجنائً اإلسبلمً

   موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من النسخ ؼٌر المشروعة لبرامج الحاسب االلكترونً
 نسخ2

 43 حسن محمد محمد بودي
 43 محمد الشحات الجندى  جرائم األحداث فى الشرٌعة اإلسبلمٌة مقارنا بقانون األحداث

 43 أحمد محمد لطفً أحمد  وأثاره الشرعٌة والقانونٌةاالٌدز 



                                                                              
 

 43 أحمد عبد المنعم البهى  من طرق اإلثبات فى الشرٌعة وفى القانون
 43 علً محمد علً قاسم  نشوز الزوجة

 43 عبدالعلٌم محمد محمدٌن  القصاص فٌما دون النفس
 43 عبدالمنعم أحمد سلطان عٌد  المصريجرائم السٌاحة بٌن الشرٌعة االسبلمٌة والقانون الوضعً 

 43 حسن محمد محمد بودي  موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من النسخ ؼٌر المشروع لبرامج الحاسب االلكترونً
 43 حسنً الجندي  مبدأ ال ٌطل دم فً االسبلم

 43 السنباطىعطا عبد العاطى محمد   موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة من جرائم الحاسب اآللى و االنترنت
 43 حسن محمد محمد بودي  ضمانات الخصوم أمام القضاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة

 43 محمد على محجوب  التشرٌع اإلسبلمى و قانونه الجنائى
 43 عبد العزٌز رمضان سمك العفو واثره فى عقوبة القصاص والدٌة فى الفقه الجنائى االسبلمى

 43 الكومى احمد فاٌدشعبان  الدعوى بالمجهول وحكامها
 43 أسامة السٌد عبدالسمٌع  التعوٌض عن الضرر األدبً

 43 أٌمن مصطفى الجمل  إجراء التجارب العلمٌة على األجنة البشرٌة بٌن الحظر و اإلباحة
 43 محمد محمد فرحات  المبادئ العامة فى الفقه الجنائى اإلسبلمى

 43 أحمد فراج حسٌن  أحكام األسرة فً األسبلم
 43 محمد سعٌد محمد الرمبلوى  قضاٌا الحبس واالعتقال فى الفقه االسبلمى

 43 عبد القادر عوده   الموسوعة العصرٌة فً الفقه الجنائً اإلسبلمً
 43 محمد كمال الدٌن إمام أحكام األحوال الشخصٌة للمسلمٌن

 43 أحمد محمود خلٌل  عقد الزواج العرفً
من االستعانة بؽٌر المسلمٌن فى الجهاد وتولى الوظائؾ  موقؾ الشرٌعة االسبلمٌة

 نسخة2  العامة بالدولة
 43 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى

 43 محمد أبوزهرة  الجرٌمة والعقوبة فى الفقه اإلسبلمى
 43 محمد علً محجوب نسخ 5    األحكام الجنائٌة و المدنٌة فً التشرٌع اإلسبلمً

 43 علً محمد علً أحمد  ٌتعلق بها من قضاٌا حدٌثة فً الفقه االسبلمًمعٌار تحقق الوفاة و ما 
 43 محمد على محبوب نسخة2  التشرٌع اإلسبلمى وقانونة الجنائى

آثر القرابة علً جرٌمة السرقة وعقوبتها فً الفقه اإلسبلمً والقانون الوضعً 
  المصري

 43 عبدالمنعم أحمد سلطان عٌد
 43 ٌوسؾ قاسم  الجنائى االسبلمى والقانون الجنائى الوضعى نظرٌة الضرورة فى الفقة

 43 منصور محمد منصور نسخة2  الوسائل العلمٌة فى مٌزان اإلثبات الشرعى



                                                                              
 

 43 محمد الشحات الجندى  جرائم األحداث فى الشرٌعة اإلسبلمٌة مقارنا بقانون األحداث
 43 محمد على محجوب  التشرٌع اإلسبلمى و قانونه الجنائى

 43 الشحات إبراهٌم محمد منصور  الجرائم الحدٌة و التعزٌزٌة فى الفقه الجنائى اإلسبلمى
 43 سعٌد عبداللطٌؾ حسن  نظرٌة الحدود فً الفقه الجنائً االسبلمً

 43 الشحات إبراهٌم محمد منصور  الجرائم اإللكترونٌة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن الوضعٌة

  43 
 44 جٌهان صبرى محمد عبد الؽفار  الدولٌة من منظور إسبلمى االستعانة

 44 جابر عبد الهادي سالم الشافعً  ترسٌخ العمل بالسٌاسة الشرعٌة فً ظل إتجاهات العولمة
 44 مصطفى كمال وصفى  النظم اإلسبلمٌة األساسٌة
 44 محمد كمال الدٌن إمام  أصول الحسبة فى اإلسبلم

 44 سٌد قطب  اإلسبلمٌةالعدالة اإلجتماعٌة 
 44 محمد أبوزهرة  تنظٌم اإلسبلم للمجتمع

 44 رمزي محمد علً دراز  فكرة تنازع القوانٌن فً الفقه اإلسبلمً
 44 حسام مرسً  نظام الحسبة فً الفقه االسبلمً والقانون الوضعً
 44 محمد منصورالشحات إبراهٌم  نسخة 2  ضمانات المحكوم علٌه فً مرحلة التنفٌذ العقابً

 44 عبدالخالق حسن أحمد  الكفالة
 44 عبدالحلٌم محمد منصور على  السلطة القضائٌة فى اإلسبلم

 44 محمد سعٌد محمد الرمبلوي  سٌاسة األجور واألرباح والفوائد فً الفقه اإلسبلمى
 44 محمد أبوزهرة  العبلقات الدولٌة فً اإلسبلم

 44 إبراهٌم محمد عبدالجلٌل  ودور الحسبة فً حماٌتها حماٌة البٌئة من منظور إسبلمً
 44 محمد الشحات الجندى  معامبلت البورصة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة

 44 محمد الشحات الجندي  فقه التعامل المالً والمصرفً الحدٌث
 44 كوثر كامل على  أحكام تصرفات المرأة فى الشرٌعة االسبلمٌة

 44 بن تٌمٌةأحمد   الحسبة فى اإلسبلم
 44 عماد محمد فوزى ملوخٌة  القواعد اإلجرائٌة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة

 44 أسامة عبد العلٌم الشٌخ نسخة 2    قاعدة ال ضرر وال ضرار
 44 أسامة السٌد عبدالسمٌع  الفساد االقتصادى وأثره على المجتمع



                                                                              
 

 44 أبوطالبصوفى حسن   تطبٌق الشرٌعة اإلسبلمٌة فى الببلد العربٌة
 44 إسماعٌل عبد النبى شاهٌن  الدخل الدائم بٌن الحظر واالباحة فى الشرٌعة والقانون

 44 مصطفى ابو زٌد فهمى نسخة3   فن الحكم فى االسبلم
 44 أسامة السٌد عبدالسمٌع نسخة 2 اإلعجاز اإلقتصادي فً القرآن الكرٌم

 44 محمد أبوزهرة  الوالٌة علً النفس
أحمد محمد العسال, فتحى أحمد   اإلقتصادى فى اإلسبلمالنظام 

 44 عبد الكرٌم
 44 محمد احمد عطا عمارة  النقود واثارها فً تقٌٌم الحقوق والواجبات

 44 محمد عبد الجواد محمد  التطور التشرٌعى فى المملكة العربٌة السعودٌة
 44 محمد عمارة  معركة اإلسبلم وأصول الحكم

 44 محمد محمد سٌد أحمد عامر  لمصادر التموٌل الدولى المعاصرة فى العالم اإلسبلمى البدٌل الشرعى

   
 45 محمد محمود محمد الجمال  تطبٌقات العرؾ فً المعامبلت المالٌة المعاصرة

 45 رشدى شحاتة أبو زٌد نسخة 2 إنعزال وعزل القاضى فى الفقه اإلسبلمى وقانون السلطة القضائٌة
 45 عبدالحلٌم أحمد محمد عثمان نسخة 2 وأحكامها فً الفقه االسبلمًالمناقصات 

 45 أحمد محمد إسماعٌل برج  الكفالة بالمال وأثرها فً الفقه اإلسبلمى

 45 ابراهٌم محمد منصور الشحات 36رؾ     حماٌة المال العام فى الشرٌعة االسبلمٌة والقانون
 45 أسامة السٌد عبد السمٌع  والودائع لدى البنوكموقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من القروض 

 45 عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان  عقود المعامبلت المالٌة و تطبٌقاتها المعاصرة فً الفقه اإلسبلمً
 45 محمد سعٌد محمد الرمبلوي  سٌاسة األجور واألرباح والفوائد فً الفقه اإلسبلمى

 45 الحمٌد محمود البعلًعبد   المدخل لفقه البنوك االسبلمٌة
 45 محمد فتح هللا النشار  التعامل باألسهم فى سوق األوراق المالٌة

 45 حسن أبوؼدة  قضاٌا فقهٌة فى العبلقات الدولٌة حال الحرب
 45 أحمد محمد لطفى  التورق

محمد بن عبد هللا بن إبراهٌم   مالٌة الدولة على ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة
 45 الشبانى

 45 عبدالعزٌز قاسم محارب  األزمة المالٌة العالمٌة
 45 هشام احمد عبد الحى  الصنادٌق والصكوك االستثمارٌة االسبلمٌة

 45 ٌوسؾ قاسم  اصول األحكام الشرعٌة



                                                                              
 

 45 محمود محمد عوض سبلمة 2 الرضاع الموجب لحرمة النكاح و موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من بنوك اللبن
  أحمد محمود الشافعً  فً الشرٌعة اإلسبلمٌة وحقوق األوالد واألقاربأحكام الطبلق 

  أحمد محمود الشافعً  النظرٌات العامة فً الفقه اإلسبلمً

   

   
 46 اى كتب العهد القدٌم والجدٌد نسخة 2  الكتاب المقدس

 46 زٌن الدٌن بن نجٌم الحنفً 1,8ثمانى اجزاء من  البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابى عبد هللا محمد بن ادرٌس  9الى 1تسع اجزاء من   األم

 46 الشافعى
 1ست اجزاء من   الفتاوى الهندٌة فى مذهب االمام األعظم أبى حنٌفة النعمان

 6الى
 46 الشٌخ نظام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة   فتاوى إسبلمٌة
 46 واإلفتاء ؛ تقدٌم سعٌد عبد العظٌم

 46 عبدالقادر محمد أبوالعبل  عند االصولٌٌنداللة النهً 
 46 ربٌع جمعة عبدالجابر  االجمال والبٌان عند علماء األصولٌٌن

 46 أحمد عبد العزٌز السٌد  حجٌة الحدٌث المرسل
 46 السٌد الصالح عوض  قوادح العلة عند األصولٌٌن

 46 المكارم اسماعٌلعبد الحمٌد ابو   بحوث فً االجماع والقٌاس عند االصولٌٌن
 46 مدحت مصطفً أحمد  حجٌة خبر الواحد فٌما تعم به البلوي عند االصولٌٌن

 46 عبد الحً عزب عبد العال  الحاجة إلى البٌان عند األصولٌٌن
 46 ابراهٌم عطٌة محمود قندٌل  موقؾ االصولٌٌن من مسالة الواجب المخٌر

 46 محمد علًعصام الدٌن   دٌانات ومذاهب أهل العالم
 46 محمد بكر إسماعٌل  بٌن السائل والفقٌه

 46 محمد أبو زهرة  محاضرات فى النصرانٌة
 46 تؤلٌؾ أحمد شلبً  أدٌان الهند الكبرى

 46 محمد جمال عثمان جبرٌل  دولة إسرائٌل والشرٌعة الٌهودٌة
 46 شامس السٌابًسالم بن حمود بن   طلقات المعهد الرٌاضً فً حلقات المذهب االباضً

 46 ٌحًٌ بن معاذ الرازي  جواهر التصوؾ
 46 محمد ابراهٌم ابراهٌم الدهشوري  االصولٌٌن والمصالح المرسلة

 46 أحمد شلبً  المسٌحٌة



                                                                              
 

 46 محمد متولى الشعراوى  فتاوى النساء
 46 محمد متولً الشعراوي  الفتاوى

 46 احمد شلبى  مقارنة االدٌان الٌهودٌة
 46 منتصر محمد عبدالشافً محمود  عند األصولٌٌن األمر

 46 فرحانة على شوٌته  داللة االستثناء المتصل على التخصٌص عند األصولٌٌن وأثره فى األحكام الشرعٌة
 46 رمضان محمد عٌد هتٌمً  ظهور االلفاظ و خفاإها و داللتها علً االحكام عند االصولٌٌن

 46 السٌدمحمود أبو الفتوح   الجوعٌة
 46 عبدهللا مبروك النجار  فتاوى اإلمام محمد عبده

 46 السٌد صالح عوض  دراسات فى التعارض و الترجٌح عند األصولٌٌن
 46 تؤلٌؾ نخبة من علماء باكستان  موقؾ األمة اإلسبلمٌة من القادٌانٌة

 46 طارق سري  أساطٌر الٌهود
 46 علً شوٌتهفرحانة   الحكم التكلٌفً عند االصولٌٌن

 46 علً جمعة محمد  تعارض االقسٌة عند االصولٌٌن والترجح بٌنها
احداث قول ثالث بعد القولٌن اذا اتفق المجتهدون علً قولٌن فً مسؤلة فهل ٌجوز 

  احداث قول ثالث فٌها
 46 عبلءالدٌن حسن داهش

  عمر مختار القاضى  إحٌاء اإلجتهاد فى الثقافة اإلسبلمٌة
  أبى محمد الحسٌن بن مسعود البؽو  السنةشرح 

  عبد المجٌد محمود مطلوب  أحكام الزواج وآثاره
  أحمد محمود الشافعً نسخة 2  النظرٌات العامة فً الفقه اإلسبلمً

   
 47 بدوى طبانة 4الى  1اجزاء من  4  احٌاء علوم الدٌن لؤلمام الؽزالى

 11الى  1احدى عشر جزءا من    درء تعارض العقل والنقل

 

أبو العباص تقٌ الذٍي أحوذ بي 

عبذ الحلَن بي عبذ السالم بي 

  تَوَت

47 

ابً العباس تقً الدٌن احمد بن  2, 1جزئٌن   االستقامة البن تٌمٌة
 47 عبدالحلٌم ابن تٌمٌة

 47 مصطفى الشكع  اسبلم ببل مذاهب
 47 صبري محمد معارك ثبلث نسخ  االمر وداللته علً األحكام الشرعٌة

 47 عبد الحلٌم الجندى  أبو حنٌفة
 47 عبدهللا بن سلٌمان بن منٌع  حوار مع المالكى فى رد مذكراته و ضبلالته



                                                                              
 

تالٌؾ أبى عبدهللا محمد بن عبد   رحمة االمة فى اختبلؾ االئمة
 47 الرحمن الدمشقى العثمانى الشافع

 47 عبدالفتاح محمود إدرٌس  القضاء باإلٌمان والنكول
 47 عبدالحً عزب عبدالعال  الضوابط الشرعٌة لبلفتاء عند االصولٌٌن

 47 .بكر بن عبد هللا أبو زٌد  إبن قٌم الجوزٌة
 47 حامد محمد أبوطالب  مصادر الفقه الحنفى و مصطلحاته

 47 عبدالستار حامد  األمام زفر بن الهذٌل
 47 محمد إبراهٌم الحفناوى ثبلث نسخ  بمصطلحات الفقهاء و األصولٌٌنالفتح المبٌن فى التعرٌؾ 

 47 محمد عبدالعاطى محمد على  البٌان عند األصولٌٌن وأثره فى الفقه اإلسبلمى

   

   
  روضة الناظر و جنة المناظر فى اصول الفقه على مذهب االمام أحمد بن حنبل

 1,2جزئٌن مع بعض 
عبد هللا ابن موفق الدٌن ابى محمد 
 48 فداتة المقدسى الدمشقى

سبعة عشر جزءا من   كتاب النٌل وشفاء العلٌل و شرح كتاب النٌل وشفاء العلٌل
 17الى1

محمد بن ٌوسؾ أطفٌش , ضٌاء 
 48 الدٌن عبد العزٌز الشمٌنى

  48 
 49 محمد أبو زهرة  ابن تٌمٌة

السند أحمد بن حنبل الشٌبانً  التنقٌح المشبع فى تحرٌر أحكام المقنع فً فقه إمام
  رضى هللا عنه

عبلء الدٌن أبً الحسن علً بن 
سلٌمان المرداوي ؛ تصحٌح عبد 

 الرحمن حسن محمود
49 

 49 حمزة النشرتً, عبدالحفٌظ فرؼلً  اللٌث بن سعد
 49 على محمد على قاسم  خٌار المجلس

 49 عبدالفتاح محمود إدرٌس  ما ٌنفع األموات من سعى االحٌاء
 49 محمود مزروعة  درسات فى الفرق المنتسبة إلى اإلسبلم

 49 محمود سعد  فقه اإلمام اللٌث بن سعد فً ضوء الفقه المقارن
 49 سالم بن علً الثقفً  اسباب اختبلؾ الفقهاء

 49 محمد أبو زهرة  ابن حزم
أبى محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم   أداب الشافعى و مناقبه

 49 ىالراز
 49 محمد أبوزهرة  االمام الصادق

 49 علً الخفٌؾ  أسباب اختبلؾ الفقهاء
 49 محمد أبوزهرة  ابن حنبل



                                                                              
 

على بن على بن محمد بن أبى العز   شرح الطحاوٌة فى العقٌدة السلفٌة
 49 الحنفى ؛ تحقٌق أحمد محمد شاكر

 49 محمد أبو زهرة  األمام زٌد
 49 محمد أبو زهرة  الشافعى
 49 محمد أبوزهرة  أبوحنٌفة

ابً محمد عزالدٌن عبدالعزٌز ابن  1,2جزئٌن   قواعد االحكام فً مصالح االنام
 49 عبدالسبلم السلمً

أبى محمد عز الدٌن عبد العزٌز بن  1جزء  قواعد األحكام فى مصالح األنام
 49 عبد السبلم السلمى

  الروض الندى
 

أحوذ بي عبذ هللا بي أحوذ 

  البعلي
49 

أبى محمد موفق الدٌن عبد هللا بن  4الى  1اجزاء من  4 الكافى فى فقة اإلمام المبجل أحمد بن حنبل
 49 قدامة المقدسى

 49 إبراهٌم بن محمد بن سالم 1,2مجلدٌن   منار السبٌل فى شرح الدلٌل على مذهب األمام أحمد بن حنبل
 49 محمد أبوزهرة  وتارٌخ المذاهب الفقهٌةتارٌخ المذاهب االسبلمٌة فً السٌاسة والعقائد 

   
 51 أحمد بن عبد الرزاق الدوٌش 22الى  1عشرون جزء من   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء

أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم  3الى  1ثبلث اجزاء من   الملل والنحل
 51 الشهرستانً

 51 .ابن حزم الظاهري األندلسً 5الى4ومن 3من االى   الفصل فً الملل واألهواء والنحل

   
أبى زكرٌا محى الدٌن بن شرؾ  23الى  1ثبلث وعشرون جزءا من  كتاب المجموع

النووى ؛ تحقٌق محمد نجٌب 
 المطٌعى

51 

 52 أحمد بن علً المقرٌزي اقسام  3اجزاء كل جزء  4  كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك
 52  تؤلٌؾ أحمد بن على القلقشندى جزء 16     صناعة اإلنشاصبح األعشى فى 

 


