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المبادئ الدستورية ف ر
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األميية 1976[ 1396 ,م]
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األميية 1976[ 1396 ,م]
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اليبية للطباعة
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منشورات الديوان اليبوي1960 ,
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دفي ر
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مركز دراسات الوحدة العربية2018 ,

أيمن مولود يف الوجود
حديث رسول هللا
أول هجرة يف عهد الرسول
أحاديث مختارة1 :
ر
اإلسالم
هذه األسماء واأللقاب يف اليي ــخ
ي
واألمي
زيد بن حارثة :الموىل
ر
السنة الهجرية واألعياد اإلسالمية من الناحية التاريخية
السنة الهجرية واألعياد اإلسالمية من الناحية التاريخية
الرحمة المهداة
اإلسالم يف مواجهة التحديات
القانون
ي
الثاب
الحديقة يف القراءة واألناشيد للصف
ي
البستان يف القراءة واألناشيد للصف الثالث :الجزء األول
الينبوع يف اللغة العربية للصف السادس
نصوص أدبية لتالميذ السنة الثانية من التعليم االعدادي
والجرجاب يف كتابيهما إعجاز القرآن ودالئل اإلعجاز
الباقالب
مذهب
موازنة ربي
ي
ي
ي
ر
زمي
سيد جمال الدين اسد آبادي وبيدارى مشق ر
ر
المؤسس
ار
االسي
التمثيل ودوره يف
مجلس األمة الجزائري :بعده
ي
ي
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية :الياعات الحدودية والعالقات الدولية يف
الخليج
الموسوعة المسيحية المصورة
اإلسالم
الفقه
ف
اإلستثمار
حكم ودائع البنوك وشهادات
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ي
اإلسالم
حكم ودائع البنوك وشهادات اإلستثمار يف الفقه
ي
مناسك الحج والعمرة
اإلسالم
حكم أعمال البنوك يف الفقه
ي
الهجرة  :مواقف ..عي .عظات
ر
وشوف يف مرآة الزمن
حافظ
ي

الجمهورية اللبنانية
عل أحمد
السالوس ,ي
عل أحمد
السالوس ,ي
الجزار ,عبد المعز عبد الحميد
عل أحمد
السالوس ,ي
الجزار ,عبد المعز عبد الحميد
قرون ،السيد حسن
الطهطاوي ,محمد عزت إسماعيل
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ي
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بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]

بشائر الرسالة المحمدية  :ما مضت رفية من الرسل إال ر
بشت قومها بك األنبياء
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MA 65
MA 66

بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]
بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]
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ناش 1983[ 1403 ,م]

الحياتي
الدين :سبيل السعادة يف
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رسالتان يف العقيدة اإلسالمية.
رسالة كشف النقاب وااللتباس عما اختلط عل بعض الناس
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تحذير الخواص من أكاذيب القصاص
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عبد المطلب ،رفعت فوزي
عل
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فودة ،عبد الرحيم
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الري ــح ،عباس احمد
الري ــح ،عباس احمد
الري ــح ،عباس احمد
الجمهورية التونسية
جرار ،شذي
طباطبائ ،محمد محيط
بوليفة ،محمد عمران
المزروع ،نورة صابر بن عبالن
ي

جياوي ،حفناوي
ر
السيوط ،عبد الرحمن جالل
ي
الدين

COLLOCAZIONE
MA 68
MA 69
MA 70
MA 71

بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]
بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]
بال ر
ناش 1983[ 1403 ,م]
بال ر
ناش 1983[ 1404 ,م]

دليل الحاج
ر
المغب عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه ىسء من األحاديث
ي
الش يف إنتشار األسالم
تراثنا المخطوط من التأليف إىل الوراقة

MA 72

بال ر
ناش 1983[ 1404 ,م]

كتاب الشكر

I 1026
G 3145
P 872
P 897
E 3748
U 847
U 1119
D 818
E 3945
E 3912
E 4084
G 3146
E 4085

ثورة هادئة من مدونة األحوال الشخصية إىل مدونة األشة
منشورات الزمن2004 ,
ر
مؤمنون بال حدود ر
للنش والتوزي ــع2016 ,
اىل
قضايا كالمية وسياسية يف الفكر االعي ي
بال ر
سية وشهادة
ناش2015 ,
الثائر هلل من األب جوزف قزي إىل يسوع المسيح :ر
ر
الياث والحداثة ف ر
المشوع الفكري لمحمد عابد الجابري
منشورات دار التوحيدي2012 ,
ي
التونس الحديث
المحل
التحوالت النحلية يف االجتماع
وحدة بحث تنمية محلية  -مقاربات مقارنة2009 ,
ي
ي
ر
العالقات اإلسالمية  -المسيحية :قراءات مرجعية يف التاري ــخ والحضارة والمستقبل
اإلسياتيجية والبحوث والتوثيق1994 ,
مركز الدراسات
اإلسالم واألديان األخرى يف مواجهة التطرف :قراءة يف نصوص تأسيسية ()2017-2014
اب 2018 ,
دار الفار ي
التنمية يف هوامش الخليج
مركز دراسات الوحدة العربية2018 ,
مستقبل اإلسالم
دار الفكر2004 ,
مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث2018 ,
الديب
مقاربات معرفية يف اإلصالح
ي
العرب وإيران :مراجعة يف التاري ــخ والسياسة
العرب لألبحاث ودراسة السياسات2012 ,
المركز
ي
ر
ر
2017
,
ـع
ـ
ي
ز
والتو
للنش
حدود
بال
مؤمنون
الماض والحاض
بي
اإلسالم
الفكر
ف
لة
المعي
مدى
ي ر
ي
ي
والمتغيات العالمية
نحن
جمعية منتدى الجاحظ2008 ,
ر
 Pontifical Council for Interreligious Dialogue,المتابعة عل طريق الحوار :رسالة بمناسبة ختام شهر رمضان المبارك ،عيد الفطر  1426ـه  -الموافق
 2005 2005م
نص وثيقة األزهر للحريات االساسية ر
الب اعدها مفكرون مسلمون ومسيحيون
جريدة الخميس 2012[ 1433 ,م]
ي
الملل الهدى 1997[ ,؟]
انتشارات ربي
حهاب
اعالميه :بسوى اخالق
ي
ي
معادلة السلم والحرب يف اإلسالم
إيسيسكو 2007[ 1428 ,م]
جدول النحو3 ,2 ,1 :
مطبعة القديس بولس]XX siècle[ ,
جدول الرصف 3 ,2 :
مطبعة القديس بولس]XX siècle[ ,
ر
بويي
الحوار مع هللا يمر عي الحوار مع االنسان
التنويريي 2017[ 1438 ,م]
ر
الرابطة العربية للي ر
مطبعة األباء
كتاب ترقية القارئ
اليسوعيي1900 ,
ر

T.P. XLI/17
T.P. XLI/20
T.P. XLI/33
T.P. XLI/34
T.P. XLI/45
T.P. XLI/45
T.P. XLII/27
T.P. LVI/22

EDITORE/ANNO

TITOLO

T.P. LVI/23

مطبعة الوالية1921 ,

كتاب اآلشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات

T.P. LVI/24

استاندارد للطباعة1948 ,

المجموعة الوفية يف فقه السادة الشافعية :طبقا للمنهاج الحديث باألزهر والمعاهد الدينية
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AUTORE
الرفاع عبيد ,منصور,
ي
الزيات ،عبد الفتاح,
عرفه ،محمد أحمد
عل
الخطيب ،ي
أب الدنيا ,أبو بكر عبد هللا ابن
ابن ي
محمد،
االختصاصيي
مجموعة من
ر

ذويب ,حمادي
فغاىل ،عماد يونس
ي
الداه ،محمد,
ي
بالكحلة ,عادل
سمي
سليمان ،ر
الزعب ،أحمد
ي
المفتاح ،إشاء أحمد
المؤلفي
عدد من
ر
باحثي
مجموعة من
ر
ندوة علمية :2010 :الدوحة
ذويب ,حمادي,
منتدى الجاحظ
ر
جيالد ،مايكل لويس
فيي ر
عبد هللا ،اسماء
بارلمان اديان جهان
الجراري ,عباس
ف ،.ح.
ف ،.ح.
اب  ,عدنان بن عبد المجيد
المقر ي
شيخو ،لويس
التاجوري ،عبد السالم بن عثمان
بن عز الدين ابن عبد السالم
االسمر الفيتوري،
البقرين ،عبد الدايم أبو العطا
األنصاري

EDITORE/ANNO

COLLOCAZIONE

TITOLO
ر
الب ألقاها الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري االنصاري رئيس اتحاد
رسالة األنصار :نص الكلمة الجامعة ي
ر
والعاشة بدراو بمنشاة صهية سنة  1946 - 1365مع ملخص
االنصار بالجمعية العمومية التاسعة
ر
الب قيلت
للكلمات ي
الوطب
الشعب
خطاب الرئيس هوارى بومدين حول وضع األمة الذي القاه أمام المجلس
ي
ي

AUTORE
البقرين ،عبد الدايم أبو العطا
األنصاري

T.P. LIV/25

مطبعة دار ر
الشق 1946[ 1365 ,م]

T.P. LVI/26

مطبعة الرئاسة1977 ,

T.P. LVI/27

مكتبة نهضة مرص1945 ,

حاض يا فندم! أو = الطاعة والعصيان

T.P. LVI/28

بال ر
الناش1977 ,

لمحة خاطفة عن والية ورقلة

T.P. LVI/29

معهد تاري ــخ العلوم العربية واإلسالمية 1985[ 1406 ,م]

قضية اكتشاف اآللة الرصدية عصا يعقوب

شكي ،فؤاد

T.P. LVI/30

دار األحد1969 ,

T.P. LVI/31

مطبعة جامعة القاهرة1955 ,

T.P. LVI/32

دار اااليتام االسالمية الصناعية 1939-1930[ ,؟]

لقاء المسيحية واإلسالم
السلف ( 472أو  475ـه  576 -أو  578م) يف
أخبار عن بعض مسلىم صقلية الذين ترجم لهم أبو طاهر
ي
معجم السفر
الداخل للمكتب الدائىم ونظام التشكيالت الفرعية يف االقطار
النظام
ويليه
:
العام
االسالم
المؤتمر
دستور
ي
ي
االسالمية
الياف
الكريم
عبد
الدكتور
بحث
عل
تعقيب
ي
ر
الثاب (روجار)-453 :
النورمنديي وبب زيرى من الفتح النورمندى لصقلية حب وفاة
العالقات ربي
ر
ر
روجيو ي
 548ـه  1154-1061 -م
إنوليتمان  :Ennolittmannسبتمي  16سنة  - 1875مايو  4سنة 1958
المسيحية واألسالم :العقيدة والممارسات واالعياد
محاربة العنف ضد النساء
لماذا األنسنة؟ :قراءة يف "أنسنة" محمد أركون
مفهوم اإليمان عند فالسفة اإلسالم
العرب
والعالم
الدين والديمقراطية يف أوروبا
ي
المظاهر الثقافية عند الموحدين الدروز :الخصوصية واإلندماج
ديوان ضدر .

سلهب ,نرصي

T.P. LVI/33
T.P. LVI/34

مطبعة جامعة فؤاد األول1949 ,

T.P. LVI/35
T.P. LVI/36
T.P. LVI/37
T.P. LVI/38
T.P. LVI/39
U 1117
C 3921
L 3158

مطبعة جامعة القاهرة1958 ,
بال ر
ناش2016 ,
مديرية ر
التشي ــع]XX siècle[ ,
ر
مؤمنون بال حدود للنش والتوزي ــع2018 ,
اب 2017 ,
دار الفار ي
ر
الدار العربية للعلوم ناشون 2015[ 1436 ,م]
بال ر
ناش1932 ,

S 762

األمانة العامة البطريكية المارونية2010 ,

I 1433

األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية 2015[ 1436 ,م] ندوة علمية وطنية حول اإلساءة إىل األديان والمقدسات ف ر
الشيعة والقانون
جامعة ر
ي

E 4142

دار كتاب ر
للنش والتوزي ــع2019 ,

الدولة الوطنية :صناعة النهوض

MA 73

بال ر
ناش 1983[ 1404 ,م]

النب :صل هللا عليه وسلم
ر
سية ي

MA 74

بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

التنمية والعدالة والتكافل االجتماعية يف اإلسالم

بعي  :2009القيم األخالقية ،دورنا ككنيسة يف اكتسابها وعيشها ونقلها
أعمال الدورة العادية الثالثة واألر ر
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بومدين ،هواري
البقرين ،عبد الدايم أبو العطا
األنصاري

ريزيتانو ،أميتو
االسالم العام.
المؤتمر
ي
ر
روبيناتس ،روبرتو
ي
ريتسيتانو ،أميتو,
كامل ,مراد
ساكو ,لويس
المملكة المغربية
شيحة ،عبد المنعم
المنح
األسود،
ي
ضو ،فادي,
سام
أب المب،
ي
ي
عل بن الحسن،
ضدر ،ي
مجلس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك يف لبنان
ندوة علمية وطنية
عل راشد
النعيىم ،ي
ي
أب الحسن
ابن ر
األثي  ,عز الدين ي
الشيباب
أب الكرم
ي
عل بن ي
ي
عبد الفتاح ،عبد المنصف محمود

COLLOCAZIONE
MA 74/b
MA 75

بال ر
ناش]XX siècle[ ,
بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

اإلمام البخاري ومدرسته الحديثية  :دراسة موجزة مقدمة لمؤتمر جامعة أرجيس قيرصية  -تركيأ
نب هللا شعيب عل نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم
قصة ي

EDITORE/ANNO

MA 76

بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

الخشوع يف الصالة

MA 77/1

بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

التفسي
الكبي يف أصول
ر
فوز ر

MA 77/2

بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

التفسي
الكبي يف أصول
ر
فوز ر

MA 78
MA 79

بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]
بال ر
ناش 1984[ 1404 ,م]

يف مسألة السفور والحجاب
كيف تعتمر وتحج

TITOLO
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AUTORE
شلب ,رؤوف
ي
منصور ،حسن
إبن رجب ،أبو الفرج عبد الرحمن
بن احمد،
وىل هللا أحمد بن
شاه
الدهلوي،
ي
عبد الرحيم
وىل هللا أحمد بن
الدهلوي ،شاه ي
عبد الرحيم,
شلب ،عبد الودود,
ي
عيس ،عبد العزيز محمد

